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L’Ajuntament insisteix a no deslligar el projecte de les obres del TAV. Pàgina 3
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El Ministeri posa traves a
la proposta municipal de
desviar la línia de França

Canvis en el si del govern

El Premi de
Narrativa Curta
destaca autors
montcadencs

P. 18

>>  Jané, Boladeras i Trias
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>> L’exciclista Perico
Delgado homenatjarà
Miquel Poblet  P. 25

Alfons Romo i M. Flor López, tots dos regidors del PSC, deixen el càrrec P. 5

>> El Ple aprova el nou
Reglament de Participa-
ció Ciutadana P.4

En el Ple del mes de febrer dos representants del grup municipal del PSC, el president de
l’Àrea Territorial, Alfons Romo, i la regidora d’Educació, M. Flor López, presentaran la
seva renúncia per motius personals. Els edils van fer l’anunci públicament el 30 de gener.

>>  La Generalitat farà un
Decret per actuar contra la
contaminació P. 7

>> Constituïda la comis-
sió que coordinarà el Pla
de barris a la Ribera P.6

LLUÍS MALDONADO

>> El SLC promou el
català fent 24 noves
parelles lingüístiques  P. 11

LLUIS MALDONADO

>> Exposició de Gerard
Rosés sobre les curses
de braus P. 19

>> Reforestació de la
Serralada de Marina amb
programes socials P.12

LAURA GRAU

La desena edició del Premi de
Narrativa Curta Ateneu Domin-
go Fins, que ha guanyat Jordi
Boladeras, de Sant Vicenç dels
Horts, ha distingit també els
montcadencs Joan Julià Trias
com a finalista i Neus Jané, amb
un accèssit a la categoria juvenil.
L’ABI, organitzadora del certa-
men, va lliurar els guardons el
passat 28 de gener durant el tra-
dicional sopar literari, en què es
va retre homenatge a Josep Relat
per haver estat un dels principals
promotors del premi. El pre-
sident de l’entitat, David Calvano,
va anunciar la publicació d’un
recull de les obres guardonades
en aquests deu anys.

SÍLVIA ALQUÉZAR
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L’Ajuntament manté la proposta de
desviar la línia davant del Ministeri

pilar abián
montcada

LÍNIA DE FRANÇA

Més d’una trentena d’exregidors impulsa una plataforma ciutadana en defensa del soterrament total de les vies

El Ministeri de Foment no veu a
priori factible la proposta de des-
viar el traçat de la línia de França
per garantir el total soterrament
al seu pas pel nucli urbà. Segons
ha respost per escrit l’adminis-
tració estatal, aquesta variació del
projecte destinada a eludir els
pilotatges de l’autopista C33
“implicaria un retard en l’inici
de les obres fins al juliol del
2009, en el millor dels casos”.
També suposaria deslligar el
projecte del del Tren d’Alta
Velocitat (TAV) que es comen-
çarà a executar enguany per po-
der donar compliment al com-
promís del govern espanyol amb
el francès segons el qual el servei
ha d’entrar en funcionament el
17 de febrer de 2009 i per evitar
haver de pagar la compensació
econòmica que se’n derivaria
d’un retard en la finalització de
les obres. Per tant, el Ministeri
insisteix a mantenir l’opció de fer
sortir les vies de la línia de
rodalies a la superfície a l’alçada
de la Casa de la Vila.

El govern insisteix. Malgrat
la resposta del Ministeri, l’al-
calde, César Arrizabalaga
(PSC), ha reiterat que “el
govern es manté ferm i no re-
nuncia al seu projecte”. L’edil
ja ha encarregat estudis jurídics i
tècnics destinats a avalar la pro-
posta municipal. En aquest
procés, la corporació comptarà
amb el suport d’un grup de 33
exregidors que promou la
creació d’una plataforma ciuta-
dana per defensar, al costat de
l’Ajuntament, el soterrament to-
tal de la línia de França fins passat
el riu Ripoll. El col·lectiu, en
què hi ha representades gairebé
totes les forces polítiques
incloent-hi els exalcaldes, Josep
M. Campos i Agustí Escori-
huela, presentarà la seva pro-
posta públicament el 3 de febrer
–al matí a la premsa, i a tarda,a
les 20h, a l’ABI, al públic en gene-
ral. “Es tracta d’aglutinar en una
plataforma el sentiment de la
ciutadania, que està preo-

cupada per la qüestió, i de do-
nar suport al pla de l’Ajunta-
ment”, ha dit un dels portaveus
dels exregidors, Jaume Relat, tot
recordant que quan es va plan-
tejar el pas del TAV, a principi
de la dècada dels 80, l’Estat es va
comprometre a soterrar també
la línia de França fins passat el
riu Ripoll. La iniciativa dels
antics càrrecs públics ha satisfet
el govern local. “Aquest suport
reforça la proposta de l’Ajun-
tament davant del Ministeri”,
ha dit l’alcalde. Tant el govern
municipal com el col·lectiu
d’exregidors entenen que, amb
el projecte del pas del Tren
d’Alta Velocitat, Montcada i
Reixac té una oportunitat histò-
rica per eliminar una de les bar-
reres que separa la ciutat des de
fa 100 anys. Relat ha agraït la
resposta de l’alcalde, que ha
qualificat d’“excel·lent”, i ha
manifestat el seu convenciment
que la pressió ciutadana pot ser
decisiva perquè el Ministeri ac-
cepti la proposta municipal.

 >> L’alcalde demana cautela

CÉSAR ARRIZABALAGA: “ESTEM PARLANT DEL FUTUR
DE LA CIUTAT I HEM DE TRIAR EL MILLOR PROJECTE”

 PILAR ABIÁN

entrevista

-Alcalde, en quin moment es
troben les negociacions amb
el Ministeri de Foment?
Ens ha enviat un informe en
resposta a la proposta que vam
presentar al desembre i ens
diu que, per poder variar el tra-
çat del túnel i eludir els pilo-
tatges de la C33, cal fer un nou
estudi informatiu, la declaració
d’impacte ambiental i, en defini-
tiva, la redacció d’un nou pro-
jecte. Segons el Ministeri, tot
plegat pot endarrerir l’execució
de les obres prop de quatre anys
i això en el millor dels casos.
-Però el compromís del govern
espanyol amb França és que
el TAV entri en servei al 2009.
-Les obres del TAV sí que es
farien ja que aquest és per al
Ministeri un compromís ineludi-
ble que respon a un acord inter-
nacional i, a més, si la interven-
ció s’endarrereix, l’Estat ha de
compensar econòmicament el
concessionari del servei.
-Davant d’aquesta conjuntura,

què pensa fer l’Ajuntament?
-Creiem que el calendari que
apunta el Ministeri es pot reduir
i, per això, hem demanat estudis
jurídics i tècnics al respecte que
ens confirmin si és possible o
no fer-ho. També estem pen-
dents d'una reunió amb el secre-
tari d'Estat d’Infraestructures i
Planificació, Víctor Morlán, a qui
hem convidat a visitar Montcada
per valorar in situ la nostra pro-
posta, i hem demanat a tots els
grups municipals del govern i de
l’oposició de forcin intervencions
al Congrés per aconseguir-ne el
màxim de suports.
-Malgrat les dificultats que expo-
sa el Ministeri, el govern local
continua defensant el soterra-
ment total?
Per suposat. De moment estem
pendents dels informes jurídics
que hem demanat i, quan arribi
el moment de prendre una de-
cisió, ho farem entre tots, inten-
tant que sigui la millor per al mu-
nicipi perquè estem parlant del

futur de la ciutat. Abans que el
projecte definitiu s’aprovi en Ple
escoltarem totes les entitats i la
gent més directament afectada.
-Quin missatge vol transmetre
a la ciutadania?
Demano prudència i cautela.
Agraeixo el suport manifestat
pel col·lectiu d’exregidors i es-
pero que les negociacions amb
el Ministeri siguin positives per
al municipi. PA

El TAV travessarà el municipi per un túnel soterrat des

del carrer Carril fins passat el camp de futbol de la

Font Freda.

La línea de França també se soterrarà des del carrer

Carril i anirà en paral·lel, però a diferent alçada que el

túnel del TAV, que serà més profund.

Els grans eixos del projecte
Dues línies, dos túnels

El problema: pilotatges de la C-33

Proposta de l’Ajuntament

Segons el projecte inicial, el recorregut de les linies

s’ha de separar un cop arriba a l’actual estació de

França. La del TAV  es desvia cap al Pla d’en Coll per

sota de la piscina, travessa Ripoll i surt a la superfície

passat el camp de futbol de la Font Freda. La línia de

França segueix  recta i, un cop passat el riu, topa amb

els pilotatges de l’autopista. Foment vol que les vies

surtin a l’exterior 200 metres abans del pont de ferro,

a l’alçada de la Casa de la Vila.

Modificar el recorregut del túnel de la línia de França i

salvar l’obstacle dels pilotatges de la C-33. Els túnels

anirien en paral·lel fins passat el camp de futbol. En

aquest punt el TAV seguiria paral·lel al Besòs i la línia de

rodalies recuperaria l’actual traçat cap a la Llagosta.
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L’Ajuntament dóna el vistiplau al nou
Reglament de Participació Ciutadana

sílvia alquézar
montcada

PLE ORDINARI DE GENER

Montcada i Reixac ha donat un
pas endavant en la democratit-
zació de la seva vida pública
amb l’aprovació del nou Regla-
ment de Participació Ciutadana
(RPC), que no s’havia modificat
des del 1990. El Ple de l’Ajun-
tament, reunit el 26 de gener a
la Casa de la Vila, ho va
aprovar amb els vots a favor
del govern municipal –format
pel PSC, CiU i ICV-EUiA– i
el PPC, mentre que ERC es
va abstenir. “L’objectiu del
nou text és dotar la població
de diferents mecanismes i
instruments de diàleg i debat
per apropar la gestió de la
ciutat als veïns”, va explicar
el president de l’Àrea Social,
Carles Guijarro (PSC). En
aquest sentit, ERC veu  el Re-
glament com una millora qua-
litativa en matèria de parti-
cipació, però no suficient. “És
un document poc valent, per-
què les aportacions dels ciu-
tadans seran només de caire
consultiu, no vinculants”, va
argumentar la portaveu repu-
blicana, Marta Aguilar. Res-
pecte a les crítiques d’ERC, el
govern municipal ha dit que
la nostra societat es regeix per
un model de democràcia re-
presentativa i no assembleària.
“S’ha trobat la justa mesura
perquè l’opinió dels ciuta-
dans arribin  als represen-
tants polítics”, va dir l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC).

Nous elements. La reno-
vació del text ha estat un dels
principals reptes de la Regidoria
de Participació. Durant el pro-
cés de redacció, que ha durat dos
anys, s’han fet nombroses reu-
nions i fòrums de debat
ciutadà, que van culminar a les

1a quinzena
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L’Ajuntament vol adquirir en propietat dues cases emblemàtiques incloses en el catàleg del Patri-
moni arquitectònic i Urbanístic de la ciutat. Es tracta de Can Casamada, al carrer Colon, que data
del 1885, i de la casa Larretea construïda l’any 1899, al carrer Montiu, que fins a l’estiu passat
acollia una cerveseria –a la foto. Aquests dos edificis els adquirirà la societat municipal Montcada
Òptima en una operació que traspassa el sostre edificable de les dues finques esmentades al solar
que actualment ocupa la cerveseria d’estiu, també al carrer Montiu. En el Ple de gener es va
autoritzar una modificació de crèdit per valor de 60.000 euros que es destinaran a pagar el contracte
d’arres per a l’adquisició del terreny. El president de l’Àrea Territorial, Alfons Romo (PSC), va
explicar que els 120.000 euros que l’Ajuntament destinarà a pagar el contracte d’arres del solar es
recuperarà en sis mesos. ERC es va abstenir en la votació argumentant manca d’informació. SA

El Ple de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac va fer
l’aprovació inicial a la sessió
de gener de l’estudi d’impac-
te ambiental a l’Estany de
Gallecs, fet per l’empresa
Roser Vives per un import
de 5.336 euros. L’informe va
rebre el vistiplau de totes les
forces polítiques, excepte
ERC, que es va abstenir.
L’estudi ambiental és un pas
més en el procés de l’expe-
dient de modificació puntual
del Pla General Metropolità
(PGM) a fi d’adequar la part
de Montcada i Reixac a les
prescripcions del Pla Direc-
tor Urbanístic de les Actua-
cions Urbanístiques Urgents
(ACTUR) de Gallecs. A fi-
nal de 2005, l’Ajuntament va
aprovar inicialment la modi-
ficació puntual del PGM a
l’àmbit de l’Estany de Ga-
llecs. Els objectius generals de
la modificació són poder de-
senvolupar un Pla de Millora
Urbana (PMU) a la zona, per
regularitza-hi la realitat urba-
nística. El sector –situat en-
tre Mollet, Santa Perpètua de
Mogoda, Parets, Lliçà i Palau
Solità i Plegamans– és una ur-
banització de 45 hectàrees que
pertany a Montcada i Reixac
des de l’època medieval. La
zona disposa de 60 parcel·les,
de les quals una quarantena
estan edificades. L’estudi am-
biental està en un període
d’exposició pública de 30 dies
per poder presentar
al·legacions.   SD

Aprovat l’estudi
ambiental a
l’Estany de

Gallecs

El Consistori vol adquirir dues cases emblemàtiques

Jornades de Participació, fetes
l’octubre de 2005. El nou do-
cument contempla la creació de
quatre òrgans de participació
ciutadana: els Consells Sectorials
–determinats pel tipus d’activi-
tat, els col·lectius humans als
quals s’adreça o agrupacions
més àmplies; els Consells Terri-
torials –referits als temes que
afecten la vida quotidiana del
barri; el Consell de Ciutat o
Fòrum Ciutadà –el més ampli
de deliberació i participació
dissenyat per tractar temes
globals; i els Consells Ciutadans
–format per persones escollides
aleatòriament per emetre un in-

forme sobre una proposta de-
terminada. El Reglament també
inclou la figura del Defensor del
Ciutadà, que té per missió
vetllar pels drets de la ciutadania
en relació a l’actuació de l’Ad-
ministració local. El compromís
del govern municipal és impul-
sar la constitució de diversos
Consells Territorials i el Con-
sell Sectorial de la Gent Gran
abans que conclogui l’actual
mandat al maig del 2007. En
l’actualitat ja existeixen dos
consells sectorials, un òrgan
contemplat en l’antic regla-
ment, com són el Consell  de
Dones i el Consell Escolar.

LAURA GRAU

-Aprovació definitiva de l’es-
tudi de detall de la unitat d’edi-
ficació núm.4 del polígon in-
dustrial Can Milans. ERC es va
abstenir.
-Aprovació de la pròrroga del
conveni de col·laboració per a
l’assumpció de la gestió, el
manteniment i la conservació
del parc fluvial Besòs. Unànim.
-Aprovació del plec de condi-
cions administratives i particu-
lars i del plec de prescripcions
tècniques per a la contractació
del servei de manteniment de
la jardineria de les depen-
dències municipals i la convo-
catòria dels concurs. Unànim.

altres punts
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Romo i López deixen el càrrec
públic per motius personals

>> Renúncia de dos regidors del PSC

pilar abián
montcada

PILAR ABIÁN

 >> Romo i López durant la roda de premsa de renúnciaArrizabalaga

El primer tinent d’alcalde i pre-
sident de l’Àrea Territorial de
l’Ajuntament, Alfons Romo, i la
regidora d’Educació, M. Flor
López, tots dos del PSC, pre-
sentaran la seva renúncia oficial
al càrrec en el Ple de febrer.
L’anunci es va fer públic el 30
de gener a la Casa de la Vila en
un acte que va comptar amb
l’assistència del govern munici-
pal i d’empleats i funcionaris de
les àrees en què actuen els edils.
Va ser un primer comiat –previ
a l’institucional– amb moments
emotius per als protagonistes i
per a l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC). Romo i López, com-
panys al govern i alhora parella
sentimental, van adduir motius
personals per deixar el càrrec
amb la perspectiva de nous pro-
jectes professionals. “Hem de-
finit nous horitzons en les
nostres vides i necessitem
temps per dur-los a terme”,
va explicar Romo afegint que
ocupar un càrrec públic “reque-
reix molta dedicació”.

Agraïments mutus. Des-
prés d’haver estat regidor sis
anys i mig, sempre vinculat a
l’Àrea Territorial, Romo es va
acomiadar agraint el suport de
l’alcalde. “Gràcies a la con-
fiança que ha dipositat en mi
he pogut viure de primera
mà el canvi més important i
espectacular que ha experi-
mentat mai Montcada” .

López, tot i tenir menys expe-
riència acumulada en el món de
la política –va entrar al govern
com a regidora l’any 2003–,  va
assegurar haver viscut l’expe-
riència “amb il·lusió i dedica-
ció”. Ambdós edils van fer ex-
tensiu el seu agraïment a l’equip
de govern i al personal dels seus
departaments respectius i van
manifestar la voluntat de con-

tinuar treballant per al municipi
des d’altres àmbits. Romo i
López van anunciar el seu
comiat acompanyats de l’alcalde
qui va manifestar el seu respec-
te cap a la decisió dels seus
“companys de grup i amics”
tot i haver-los demanat que la
meditessin amb calma. Arriza-
balaga va fer una reflexió res-
pecte la dedicació que exigeix

la política municipal i el sacrifici
personal que implica: “És la
més propera al ciutadà i,
precisament per això la més
dura, ja que estàs exposat a
tota mena d’opinions”.  Arri-
zabalaga va agrair als edils el
treball fet al front de les seves
respectives regidories i va enu-
merar diferents projectes que
han liderat tant en l’àmbit
d’Urbanisme com d’Educació.
Alguns d’ells encara no s’han fet
realitat com els soterraments de
la C-17 i de la línia de França
amb el pas del Tren d’Alta Velo-
citat o la construcció de l’escola
bressol de Terra Nostra. Són les
assignatures que els edils van dir
deixar pendents però amb la
satisfacció d’haver-hi contribuït.

Canvis al govern. La marxa
dels regidors socialistes es farà
efectiva el dia 23, 14 mesos
abans de les eleccions, “un
temps prudencial per no per-
judicar el partit”, va dir Romo.
Durant aquest mes el grup que
lidera l’alcalde mantindrà con-
tactes amb els membres de la
llista que hauran de substituir el
buit deixat pels seus companys.
D’acord amb l’ordre que ocu-
paven en les passades eleccions,
els candidats són, a priori, Fina
Manzano i Gregorio Acero. La
incògnita es desvetllarà en el Ple
de febrer, quan es donaran a
conèixer els canvis que l’alcalde
ha dit hi haurà en el govern.
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En marxa la comissió que
impulsarà el Pla a la Ribera

en 2 minuts...

�Acte informatiu sobre la zona 15
L’Ajuntament i la Generalitat
invertiran més d’1.900.000
euros a la Ribera al llarg del
2006 en aplicació del progra-
ma Llei de barris. Entre les
actuacions previstes enguany hi
ha l’obertura del Centre Cívic
en l’edifici que antigament
ocupava l’Acadèmia Lis, la
reurbanització de la plaça i de
l’avinguda de la Ribera i la
remodelació del carrer Lle-
vant, projectes pressupostats en
més de 700.000 euros. El pri-
mer pas del procés ha estat la
creació de la comissió d’ava-
luació i seguiment formada per
personal tècnic del consistori i
membres de la Taula Cívica.

Representants diversos.

La comissió d’avaluació i segui-

ment del Pla de barris es va
reunir per primer cop el 30 de
gener a l’Ajuntament. Els
membres que la integren, 11
persones en total, han estat
designats pel Ple municipal i
són tant personal tècnic del
Consistori com membres de
la Taula Cívica, l’AV, així
com agents econòmics i socials
de la Ribera. “La creació
d’aquesta comissió és un dels
requisits inclosos en el
conveni que han signat
l’Ajuntament i la Conselleria
de Política Territorial i Obres
Públiques”, ha indicat el direc-
tor executiu del Pla, Juan Ca-
ñete.
La seva funció serà fer el
seguiment de les actuacions
previstes en el Pla de barris
que es faran des d’ara i fins al
2009. En total, s’invertiran al

sector 9 milions d’euros sufra-
gats al 50% entre el Consistori
i la Generalitat.
En el present exercici, les
inversions seran properes als
2 milions d’euros. Part dels
diners, 400.000 euros, es des-
tinaran al nou Centre Cívic
que es preveu inaugurar du-
rant el primer semestre de
l’any. També es faran el pro-
jecte i inici d’obres de la re-
modelació de la plaça de la
Ribera i la reurbanització del
carrer Llevant, ja que la llei
obliga a engegar les interven-
cions pressupostades en cada
exercici. Les actuacions es fa-
ran consensuades amb els
representants del barri. “Es
faran sempre amb el vistiplau
dels veïns en un procés de
participació obert”, ha indicat
el director executiu del Pla.

pilar abián
montcada

Aquest any es farà el nou centre Cívic i algunes actuacions urbanístiques

La remodelació de la plaça Salvador Espriu, que connecta
l’avinguda de Catalunya amb el carrer Alt de Sant Pere de
Mas Rampinyo, s’inaugurarà el proper 26 de febrer a les
12h. L’actuació ha consistit a canviar el paviment i millo-
rar l’accés des d’Alt de Sant Pere amb una rampa de dos
nivells eliminant la barrera arquitectònica que suposaven
les antigues escales. Les obres es van iniciar al juliol amb la
previsió d’acabar en sis mesos i amb un pressupost de
108.000 euros. Els arbres que existien a la plaça s’han
conservat i s’han instal·lat bancs d’estada. LR

>> La comissió es va constituir el 30 de gener a l’Ajuntament

LLUÍS MALDONADO

El Departament de Política Territorial ha començat a
implementar la nova senyalització a la xarxa viària de l’Àrea
Metropolitana. L’actuació costa gairebé 8 milions d’euros
i és previst que finalitzi a mitjan del 2006. Es preveu actuar
en 300 cruïlles i instal·lar uns 4.000 plafons. A carreteres
com la C-58 la intensitat mitjana de pas és de més de 100.000
vehicles diaris i a la C-17 hi ha un fluxe d’entre 50.000 i
80.000. LR

Renovació metropolitana de senyals�

�La plaça Salvador Espriu, a punt

L’Ajuntament informarà el 8 de febrer als veïns de Terra
Nostra sobre l’estat de la tramitació del planejament de la
Zona 15, compresa entre la riera de Sant Cugat, el Turó i
la N-150. L’equip redactor del pla farà una exposició del
nou document que anirà a Ple i que incorpora gairebé un
80% de les al·legacions presentades al projecte inicial. Abans
de debatre’l en sessió plenària, l’Ajuntament informarà
sobre les modificacions afegides en la reunió convocada al
Gran Casino, a les 19h. PA

PILAR ABIÁN
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La Generalitat declararà Montcada
com a zona de protecció especial

El Departament de Medi Ambient elaborarà un pla d’acció per reduir la contaminació atmosfèrica

laura grau
montcada

EL GRUP DE MEDI AMBIENT INSISTEIX
EN EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓ

l’apunt
El Servei de Medi Ambient i
la Regidoria de Salut Pública i
Consum de l’Ajuntament estan
estudiant el projecte de decret
que ha elaborat el Departament
de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat per declarar
zona de protecció especial di-
versos municipis de l’àrea me-
tropolitana, entre els quals hi
ha Montcada i Reixac. Aques-
ta és una de les informacions
que va facilitar als tècnics mu-
nicipals la directora general de
Qualitat Ambiental, Maria
Comelles, en la reunió que va
mantenir el passat 19 de gener
amb alcaldes i tècnics de dife-
rents municipis metropolitans.
Comelles va admetre que els
nivells de pol·lució en aquesta
zona són “superiors als ad-
missibles”.

Causants. Preocupa sobre-
tot la pol·lució per partícules en
suspensió i òxids de nitrògen,
contaminants que provenen del
trànsit, la combustió a les indús-
tries i el moviment de pols.

La nova normativa, molt més
estricta que l’anterior, fixa que
al llarg de l’any no es pot supe-
rar més de 35 vegades el valor
màxim diari de partícules en
suspensió (50 micrograms per
m3). Només entre gener i oc-
tubre del 2005 a Montcada ja
es van registrar 58 superacions
d’aquest tipus de contaminants.
El tècnic de Medi Ambient de
l’Ajuntament, Roger Bartra, ha
insistit que “l’aire de Mont-
cada no ha empitjorat res-
pecte els últims anys sinó
que els llindars de protecció
de la salut que marca la Unió
Europea són molt més res-
trictius”.
Comellas va antic ipar e l
recetari de les possibles mesu-
res d’acció: reduir la velocitat
dels cotxes, restringir el trànsit
en algunes zones, més trans-
port públic i col·lectiu, exigèn-
cia als ajuntaments perquè es
posin filtres de partícules als
vehicles de contrata, acords
voluntaris amb les empreses
contaminants i, en definitiva,
una major implicació de totes
les administracions.

El Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció ha tornat a de-
nunciar la problemàtica de la
contaminació atmosfèrica, ara
a partir dels índexs de partícu-
les en suspensió PM10 pro-
porcionades per la Direcció Ge-
neral de Qualitat Ambiental. Quan
encara no s’han obtingut les da-
des del 2005 complet (només es
tenen fins al mes d’octubre),
Montcada gairebé duplica els va-
lors suggerits per la normativa,
en sobrepassar  en 58 ocasions
el valor permès, fixat en 35. D’al-
tra banda, el grup ecologista va-
lora positivament la trobada re-
cent mantinguda amb el con-
seller de Medi Ambient, Salvador

Milà. Segons un dels represen-
tants, Manel Borrell: “Celebrem la
valentia d’un govern que reconeix
el problema de Montcada i la re-
lació entre la contaminació i les
malaties cardiorespiratòries,
però volem que es combati la
pol·lució amb el mateix valor amb
què ha impulsat mesures
antitabac”. Els ecologistes van
explicar que no volen alarmar la
societat, sinó informar perquè els
montcadencs en prenguin cons-
ciència. El col·lectiu ha anunciat
que es reunirà, de nou, amb Milà
per actualitzar les dades i per
comprovar les accions execu-
tades al Pla d’Acció Mediam-
biental. SH

>> El col·lectiu va oferir una roda de premsa el 27 de gener

La deixalleria
mòbil es trasllada
a Països Catalans

La deixalleria mòbil funciona
des de final de gener a la ram-
bla dels Països Catalans, en
comptes de la plaça Joan Fuster
del Pla d’en Coll per arribar a
més usuaris. La instal·lació s’hi
ubicarà cada dilluns, a excepció
dels festius i els dies de pluja, de
10 a 14 h. Els ciutadans que la
facin servir podran sol·licitar el
comprovant d’ús per beneficiar-
se de les bonificacions en el
pagament de la taxa de residus,
que s’atorguen pel foment del
reciclatge. La minideixalleria es
pot trobar: dimarts a la plaça del
Bosc de Can Sant Joan, dime-
cres al passeig Rocamora, dijous
a la plaça del Poble de Terra
Nostra, divendres al carrer San-
ta Fe de Mas Rampinyo i
dissabte al Centre Cívic de Can
Cuiàs. SD

sílvia díaz
pla d’en coll

>> Rambla dels Països Catalans

SÒNIA HERNÁNDEZ

ARXIU
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�Taller psicològic per a dones
El Servei de Promoció Econòmica (SPE) posarà en marxa
properament un taller psicològic per a dones, emmarcat en
el programa de formació d’aptituds per a l’ocupació que
promou l’SPE adreçat prioritàriament a dones amb dificultats
per accedir al mercat de treball i que vol afavorir la seva
inserció laboral. A través d’aquest taller es pretén treballar
aspectes personals com ara l’autoestima, l’autonomia, les
habilitats comunicatives i la motivació. La inscripció està oberta
a qualsevol dona que estigui interessada, a l’SPE, carrer Alt de
Sant Pere, 73 de Mas Rampinyo. LG

L’alcalde, amb la iniciativa empresarial

Nova edició del
programa per
buscar feina

Les immobiliàries locals
compleixen la normativa

Moltes de les consultes a l’OMIC giren entorn al sector

>> Els establiments immobiliaris obtenen un aprovat generalitzat

PILAR ABIÁN

La  majoria de les immobi-
liàries de Montcada i Reixac
compleixen la normativa vi-
gent, segons ha conclòs un es-
tudi d’inspecció als establi-
ments promogut per la  Regi-
doria de Salut Pública i Con-
sum. L’objectiu de la campanya
era informar i assessorar les
agències immobiliàries
La regidora de Salut Pública i
Consum, Eva Gonzalo (PSC),
ha destacat que “la campanya
s’ha dut a terme després de
comprovar que una de les
consultes més freqüents que
va rebre l’OMIC durant
l’any passat tenia relació
amb el sector immobiliari”.

�

Anàlisi detallada. La nor-
mativa estableix que l’agència
ha de facilitar el nom de la per-
sona venedora o arrendadora i
els plànols de l’habitatge, la seva
descripció, el traçat de les
xarxes d’electricitat d’aigua,
gas i calefacció i les mesures
contra incendi, entre d’altres.
L’estudi conclou que, pel que fa
als traçats de les xarxes de
subministrament, el nivell de
compliment és baix, i només
un terç dels establiments ins-
peccionats facilita aquesta
informació. Entre d’altres
d’aspectes, l’informe també
diu que hi ha un alt nivell de
compliment dels plànols
generals però no de la in-
formació sobre els habitatges.

L’empresa Cartonplex de Can Cuiàs, líder en la producció
d’estoigs de cartró per al sector farmacèutic i para-
farmacèutic, ha creat la norma de qualitat MAF 9000,
innovadora i específica del sector que es va presentar el 25
de gener al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona amb
l’assistència de l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i el
president de l’Associació Espanyola de Farmacèutics de la
Indústria, Santiago Alsina. Segons va manifestar el direc-
tor general de Cartonplex, Emili Rabassa, la certificació
que impulsa la seva firma és una garantia de qualitat en la
indústria de l’etiquetatge i del cartró. La norma MAF 9000
serà aplicable per totes les indústries del sector. PA

El Servei de Promoció Econò-
mica (SPE) i la UGT han renovat
el conveni de col·laboració per
programar aquest any el servei
d’Ajuda en la Recerca de Feina
(ARF) i reforçar la gestió de la
borsa de treball. L’objectiu de
l’ARF, que es va posar en marxa
al 2001, és l’assessorament
personalitzat en l’àmbit de
l’orientació laboral als usuaris
que tenen majors necessitats,
amb la finalitat d’aconseguir
autonomia en la recerca de feina
i la inserció laboral. El servei
inclou l’atenció personalitzada
als usuaris fins a la seva inserció
i sessions grupals per treballar
temes com l’elaboració del currí-
culum vitae i l’ús d’Internet com
a eines per trobar feina.

Resultats positius. El
servei ARF està molt vinculat a
la borsa de treball, des d’on es
deriven la majoria d’usuaris. De
fet, un 90% d’ells arriba per
aquesta via, el 6% a través de
Serveis Socials i el 4% restant
d’altres programes de l’SPE.
Durant l’any passat l’ARF va
atendre prop de 200 usuaris, el
24% dels quals eren immigrants.

sílvia díaz
montcada

laura grau
mas rampinyo

PREMSA AJUNTAMENT

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Casa en venda. Vivenda de 200 m2, a Pla
d’en Coll amb 3 habitacions, estudis, jardí i
pàrquing per a dos vehicles. Tlf. 627 918 809.
Se alquila nave industrial.  En el polígono
Pla d’en Coll. De 330 m2, altillo de 35 i patio
de 88. Con oficina y despacho. isponibilidad
immediata. 880 euros. Tel. 610 760 054.
Màquina de cosir en venda.Alfa classic Mod.
43. Tel. 605 99 17 45.
Es lloga plaça de pàrquing,  Al carrer Aragó,
amb opció de venda. Tel. 620 992 410.
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 fi-
nes de semana para cuidar mayores, niños y
para tareas del hogar. Tel. 649 347 779.
Busco trabajo. Señora con experiencia, seria,
responsable y de confianza se ofrece para
dependienta, dama de compañía de persones
mayores, niños, etc. Preferentemente zona de
Montcada. Tel. 935 644 927 o 676 424 471
Se alquila perrera grande. Con patio, en Terra
Nostra. Máximo dos perros. Telf. 649 339 073
Busco canguro. Para cuidar a 2 niñas. De 8 a
9h mañana i de 12 a 15h. Con experiencia. Tel.
935 753 457.
Venc cotxe. Ford Focus Trend en perfecte
estat. Només 42.000 km. Aire condicionat i
cedè integrat. Preu a convenir 93 564 28 37
Venc botes i esquís. Rosignol amb fixacions
Salomon. Preu a convenir. Tlf. 93 564 28 37
Arreglos de todo tipo de ropa. Moda y hogar.
Tel. 935 751 489, de 15h a 20h
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>> Diverses dones van exposar el seu testimoni

SÒNIA HERNÁNDEZ

La dona aposta per agrupar-se
per aconseguir la integració social

L’organització i la participació
en entitats són dues vies que re-
sulten de gran utilitat per
aconseguir la integració dels
ciutadans en el teixit social en
què viuen. Però si, a més, els
individus en qüestió són dones,
els beneficis encara són més
grans. Aquesta va ser la princi-
pal conclusió extreta de la jor-
nada de treball organitzada per
la Federació de Dones per a la
Igualtat amb la col·laboració de
l’Oficina d’Atenció a la Dona el
28 de gener a la Casa de la Vila
per tractar el tema de la dona
migrant en el procés d’integració
social.

Experiències personals.

La directora tècnica de l’Àrea
d’Immigració de la Federació de
Dones Progresistes, la jurista
nicaragüenca Milú Vargas,  va
animar aferrissadament el
col·lectiu immigrant femení a
prendre part de l’associa-
cionisme, perquè mitjançant
aquest, “les dones no només
van a treballar, sinó que
també participen en aspectes

econòmics, socials i polítics
de la societat que les ha aco-
llides”. A partir dels casos
exposats, la presidenta de la
Federació de Dones per a la
Igualtat, Marta Mas, va afirmar
que ha de ser conjuntament com
“les dones han de lluitar per
posar a l’agenda política els
temes que els preocupen i que
volen resoldre”.
Un exemple en aquest sentit el
dóna l’Asociación de Matronas La-

tinoamericanas (AMALA) que tre-
balla perquè les seves associades
i les seves col·legues puguin
exercir com a llevadores a

Espanya. “La demanda exis-
tent d’aquestes professionals
la podem cobrir nosaltres
perquè estem capacitades i
perquè ja ho fèiem als nostres
països”, explica Míriam Ro-
dríguez, representant de l’entitat.
Nelly Bósquez, de l’Associació
d’Equatorians Residents a Mont-
cada (ASERM), va exposar el
cas d’aquest grup recentment
constituït: “Ara som molt pocs,
però volem arribar als 642
equatorians que hi ha a
Montcada, per ajudar-nos i
aconseguir una millor relació
amb el nostre entorn”.

Viatge a Vitòria
per conèixer el
Pla Estratègic

Membres de la Comissió de
seguiment del Pla Estratègic
acompanyats per una represen-
tació del govern local encap-
çalada per l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC) viatgen del
2 al 4 de febrer –en el moment
de tancar aquesta edició– a
Vitòria (Àlaba). L’objectiu de la
delegació és conèixer com s’està
desenvolupant el Pla Estratègic
de la capital d’Euskadi, motiu
pel qual s’entrevistarà tant amb
l’alcalde de la ciutat, Alfonso
Alonso, com amb els tècnics res-
ponsables. També hi ha previstes
visites a la xarxa de centres cívics
i a l’Anell Verd de Vitoria-Gas-
teiz, format per un conjunt de
parcs i zones de gran valor
ecològic i paisatgístic que
envolten la ciutat. El coordina-
dor general de l’Ajuntament i
responsable de l’Àrea de Plani-
ficació, Joan Celma, considera
que a Vitòria “els membres de
la Comissió podran veure
com s’ha incidit en el territori
i amb quins problemes i
encerts s’ha trobat la ciutat a
l’hora d’implementar el seu
pla”. PA

>> Xerrada sobre la migració Adéu a les
plaques

franquistes

L’Ajuntament de Montcada i
Reixac substituirà 61 plaques
amb simbologia franquista en
els habitatges de protecció ofi-
cial després d’haver-se afegit a
la campanya per eliminar ves-
tigis feixistes que impulsa
Adigsa, l’empresa del Depar-
tament de Medi Ambient i
Habitatge que fa el manteni-
ment i la rehabilitació del parc
d’habitatge públic de la Gene-
ralitat. La campanya ha comp-
tat fins ara amb el suport de
53 ajuntaments. De la mateixa
comarca, s’hi han adherit Cas-
tel lar del Vallès,  Ripollet,
Sabadell, Sant Cugat del Vallès,
Santa Perpètua de Mogoda i
Terrassa. LR

>>Plaques als habitatges

MARIO AZAÑEDO

pilar abián
montcada

laura grau
mas rampinyo
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Una delegació basca visita l’Ecoparc�
Una delegació d’Euskadi, integrada per una desena de tècnics
de l’Ajun-
tament de
Bilbao i de
la Dipu-
tació Foral
B i s c a i a ,
van visitar
el 26 de gener les instal·lacions de l’Ecoparc 2 de Montcada i
Reixac per conèixer aquest model de tractament de residus. A
la visita van assistir l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i el regi-
dor de Llicències i Disciplines, Sergio Hermoso (PSC). La
delegació també va aprofitar l’estada a Barcelona per conèixer
les instal·lacions del dipòsit controlat del Garraf. LR

Exposició sobre el Ripoll�

Nous contenidors per als envasos�
Les noves bateries de contenidors soterrats incorporen un dipòsit
més destinat als envasos per millorar el sistema de recollida
selectiva que fins ara inclou paper i cartró, vidre, matèria orgànica
i inorgànica. Segons el regidor de Serveis Municipals, Juan García
(PSC), “s’està estudiant si és tecnicament possible
l’ampliació de les bateries ja existents, o bé s’ha de subs-
tituir algun algun contenidor d’orgànica o cartró”. Als
barris on no hi ha contenidors soterrats, s’instal·laran contenidors
de superfície de color groc, del tipus iglú. La primera zona de
Montcada que disposa del contenidor soterrat és Mas
Rampinyo.  LG

El 9 de febrer s’inaugura a la Casa de la Vila (19 h) una exposició
que, amb el títol El riu Ripoll, un riu ple de vida!, pretén acostar el
riu als ciutadans a través de diferents perspectives i mostrar la
influència de l’home en el seu ús al llarg dels anys. L’exposició
està estructurada en quatre blocs: la qualitat de l’aigua, el paisatge,
l’ús social del riu i el seu possible futur i s’emmarca en el projecte
europeu FIL:el riu com a fil de vida, que promou actuacions de
millora de l’entorn. LG

Un grup de veïns format per
membres de l’AV de Can Sant
Joan i de l’AMPA del CEIP El
Viver ha presentat un miler de
signatures demanant que es re-
prengui el projecte de creació
d’un IES a la plaça de la Pedra
del barri. El col·lectiu va dipo-
sitar el passat 27 de gener al
registre de l’Ajuntament les fir-
mes, que es van recollir durant
el mes de juny, i les va acom-
panyar d’una carta que al 1995
l’aleshores conseller d’Ensen-
yament, Joan M. Pujals, va en-
viar a l’Ajuntament donant el
seu vist-i-plau al projecte i as-
segurant que el centre podria
estar acabat al curs 2000-01.
“S’està produint un retard
injustificable del compromís
que van adquirir la Con-
selleria i l’Ajuntament”, va
explicar Jesús Vázquez, un dels
representants veïnals. El
col·lectiu creu que el nou cen-
tre solucionaria els problemes
de massificació als instituts, a
part que “s’evitaria l’hora de
caminar que els alumnes
han de fer fins arribar a clas-
se”, assegura Vázquez.

Veïns de Can Sant Joan reclamen
la construcció d’un IES al barri

Suport de Vallbona. Els
veïns de Can Sant Joan també
compten amb el suport de re-
sidents a Vallbona, “perquè
un institut a la plaça de la
Pedra també els donaria ser-
vei”. Una aspecte positiu que
els signants remarquen  és que
a nivell comarcal amb el nou
IES es “diversificaria l’ofer-
ta d’especialitats en batxi-
llerats per als joves de
Montcada i de la rodalia”.
L’acord entre les dues
administracions, però, és ante-
rior a la construcció de l’Insti-
tut Montcada III, actual IES

La Ferreria, amb la qual cosa
Montcada ja disposa de tres
instituts i no entra dins els pro-
jectes municipals la construc-
ció d’un altre. Tot i així, l’al-
calde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC) ha explicat
que s’ha demanat una reunió
amb el delegat d’Ensenyament,
Eduard Galceran per demanar
informació sobre l’estat dels
projectes en marxa –entre els
quals també es troba el de
construcció d’un nou centre de
primària a Mas Duran– en què
es farà arribar la sol·licitud dels
veïns de Can Sant Joan.

>> Recollida d’un miler de signatures

sònia hernández

can sant joan

 >> El grup de veïns entren per registren les signatures a l’Ajuntament

SÒNIA HERNÁNDEZ

PREMSA AJUNTAMENT
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VOLUNTARIS PER LA LLENGUA

El català uneix
24 parelles

lingüístiques

laura grau
montcada

La iniciativa del Servei Local de Català
arriba a l’alça en la seva quarta edició

FOTOS: LLUÍS MALDONADO

forma d’integració
‘SATISFÀ PODER COMPARTIR ALLÒ

QUE UN ALTRE NECESSITA’

 >>Una cinquantena de persones van viure a la Casa de la Vila el sorteig i la formació de les parelles

A Montcada i Reixac s’han for-
mat 24 noves parelles lingüís-
tiques en el marc del progra-
ma Voluntaris per la llengua que
coordina el Servei Local de
Català (SLC). La sala instituci-
onal de la Casa de la Vila va
acollir el passat 25 de gener el
sorteig i la trobada posterior
entre voluntaris i aprenents
d’aquesta nova edició del pro-
grama, coincidint amb el pri-
mer aniversari de la Queta, la
boca parlant que protagonit-
zava la darrera campanya
institucional per promoure l’ús
del català.  Des que va comen-
çar el programa, l’any 2003,
s’han format a Montcada un
total de 93 parelles lingüísti-
ques, amb la participació de 37
voluntaris i 58 aprenents.

Intriga i participació. Els
moments previs a la formació
de les parelles es van viure amb
expectació. Després tots els as-
sistents a l’acte van rebre una
bossa amb material de pro-
moció de la campanya i les ori-
entacions i recomanacions so-
bre quin és el compromís que
han adquirit i quina ha de ser
la seva tasca. Els voluntaris
també van rebre un calendari,
una motxil·la de la Queta i una
guia de jocs i passatemps com
a material de suport per dur a
terme el guiatge lingüístic al
qual s’han compromès. El pro-
grama el promouen la Direc-
ció General de Política Lingüís-

tica, l’Institut Català del Volun-
tariat i el Consorci per a la
Normalització Lingüística i té
com a objectiu posar en con-
tacte els voluntaris disposats a
destinar una hora setmanal a
conversar en català –un mínim
de 10 sessions– i els alumnes
dels cursos que necessitin re-
forçar l’aprenentatge de la llen-
gua a nivell oral. La responsa-
ble del SLC, Marta Lluís, va
destacar que “és una oportu-
nitat perquè els alumnes
puguin practicar el català
que es parla al carrer i en
situacions quotidianes, en
un marc molt diferent que
el d’una classe convencio-
nal”. Lluís va lloar el treball
voluntari, “sobretot de la
gent gran que dedica part
del seu temps lliure a l’apre-
nentatge del altres”i va as-
segurar que l’experiència és en-
riquidora tant a nivell laboral,
com personal.
Cap al mes d’abril hi haurà una
nova trobada per valorar el re-
sultat de les sessions i  concre-
tar la constitució de noves pa-
relles a partir de les altes de
voluntaris i d’aprenents que es
presentin al SLC. Totes les per-
sones interessades a obtenir in-
formació sobre el programa
Voluntaris per la llengua es po-
den posar en contacte amb el
Servei Local de Català, a la
Casa de la Vila, al  carrer
Domingo Fins, 15 o consultar
directament el web del Con-
sorci de Normalització Lin-
güística.

Marisol Álava, d’origen
equatorià, és l’aprenenta
i al cap de poc temps de
residir a Montcada va
rebre una carta de
l’Ajuntament on se li
informava de les activi-
tats organitzades pel
Servei Local de Català.
“No m’ho vaig pensar
dos cops, em va seduir
la proposta per apren-
dre la llengua”, explica.
I és que per al col·lectiu
de novinguts les pare-
lles lingüístiques consti-
tueixen una bona opor-
tunitat per l’aprenentatge
del català. En Ramon
Rafi és el voluntari que
l’acompanyarà en l’expe-
riència. És la primera
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vehicle d’aprenentatge
‘S’INTENTA SEMPRE COL·LABORAR

I APRENDRE MÚTUAMENT’

La Mari Àngels Pérez
és castellanoparlant i
cursa el nivell L2 al
Servei Local de Català.
Des del primer mo-
ment de la conversa es
mostra decidida a
començar a fer servir el
català, una llengua que
ja no se li resisteix.
Participa al programa
Voluntaris per la llengua
animada per conèixer i
perfeccionar el català
“de cara al treball,i
per comunicar-me
amb el meu fill, i també
per conèixer gent”,
conscienciada sobre
la importància del
català tant a nivell
laboral, com social. Al

Marisol Álava i Ramon Rafi Miquel Zaragoza i Mari Àngels Pérez

vegada que hi participa
en el projecte i assegura
que el motiva tenir una
altra forma de relacio-
nar-se amb la gent de
Montcada. “Sóc catala-
noparlant i sentir que
pots compartir-ho amb
gent que ho necessita
com a vehicle d’inte-
gració em satisfà”,
argumenta.
Com a anècdota, en
Ramon i la Marisol van
coincidir l’un assegut al
costat de l’altre abans
de fer-se el sorteig i
compartiran la tarda del
divendres per “anar a
comprar, passejar i
descobrir els indrets de
Montcada”. LM

seu davant tindrà tot un
veterà: En Miquel Zara-
goza, no tant per l’edat
sinó perquè repeteix
per segon any con-
secutiu l’experiència
de fer conèixer el ca-
talà. Aquest montca-
denc, ajudant del jutge
de Pau, escriptor i
poeta en la intimitat ,es
mostra encantat de
tornar a participar en el
projecte: “S’intenta
col·laborar i també
aprendre mútuament
de l’altra persona”
assegura. En Miquel i
la Mari Àngels apro-
fitaran els dimarts al
matí per “prendre un
café i parlar”. LM
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 >> El col·lectiu fent tasques de reforestació a Montcada

LAURA GRAU

La plantació de pins i alzines va començar a mitjan de gener als voltants de la Torre dels Frares

Adhesius
municipals

contra el tabac

societat

La Regidoria de Salut Pública i
Consum distribuirà adhesius
amb el lema + Vida per pro-
moure que els ciutadans deixin el
tabac. Els locals que podran
col·locar aquesta enganxina són
els que no permeten fumar. La
iniciativa forma part de Pla Local
sobre Drogodependències. La
regidora Eva Gonzalo (PSC),
ha recordat que “la campanya
es va iniciar molt abans de
l’entrada en vigor de la nova
llei del tabac”. Els adhesius es
distribuiran per les entitats lo-
cals i també s’enviaran a les
associacions de comerciants.
L’enganxina no substitueix el
cartell oficial –elaborat per la
Generalitat– que informa als
usuaris si a un establiment es
permet o no fumar. LG

Discapacitats psíquics treballen
en la reforestació de Vallençana

La tromba d’aigua que va cau-
re el 29 de gener a primera ho-
ra del matí va provocar des-
perfectes i va obligar a inter-
venir la Policia Local i els
bombers. Els baixos del pont
de l’avinguda de la Ribera, a
l’alçada de l’antic escorxador,
van quedar inundats, igual que
la zona de l’antic parc del
Gurugú, on s’estan fent les
obres de Mas Duran. També
es va produir un esllavis-
sament de terres a la carretera

La pluja causa lleus inundacions

 >> Crescuda de les aigües del riu Besòs a l’alçada del pont de la Roca

 >> Imatge de l’enganxina

de la Roca, a prop de les pistes
de tennis, amb la caiguda d’un
arbre enmig de la calçada que
va requerir la intervenció dels
bombers. La gran quantitat
d’aigua que va caure en
escassament una hora també va
provocar el despreniment
d’algunes tapes de la xarxa pú-
blica de clavegueram a Can
Cuiàs i al carrer Clavell.
En un cap de setmana amb
força activitat meteorològica el
28 de gener va caure una petita
nevada que no va arribar a
quallar a causa de la pluja.

laura grau
redacció

 >> Teulades enfarinades

>> Conseqüències del temporal

laura grau
vallençana

Des de mitjan de gener, una
vintena de nois i noies de la co-
operativa COINRE treballen
en les tasques de reforestació
de diferents àrees del Parc de
la Serralada de Marina. La in-
tervenció afecta 17 hectàrees
del terme municipal de Mont-
cada, entre la Torre dels Fra-
res i el Puig Castellar, i és fruït
d’un conveni signat per l’Àrea
d’Espais Naturals de la Dipu-
tació i l’Obra Social de la Cai-
xa de Pensions de Barcelona.
COINRE és una cooperativa
sense afany de lucre, amb seu
a Badalona, que té com a
objectiu integrar persones amb
alguna discapacitat psíquica en
el món laboral.  La feina
d’aquests joves, que tenen co-
neixements de jardineria, és
preparar els punts de plantació,
remoure la terra, treure les pe-
dres i dipositar en els solcs que
prèviament fa un tractor, pins
i alzines de l’edat d’un any. A
cada hectàrea planten 800 ar-
bres. Això significa que, quan
acabin la seva tasca, hi haurà
13.600 nous arbres a la part

montcadenca de la muntanya.
L’operació, que clourà a final
de febrer, té un cost de 20.400
euros. Segons Jordi Riera, di-
rector de l’obra, “l’objectiu
és recuperar la superfície
forestal arbrada que va re-
sultar afectada pels incen-
dis de les darreres dècades
i, alhora millorar, el paisat-
ge”.

Capacitat de treball.

Mònica i Joaquim són els mo-
nitors del grup que treballa a
Montcada. Destaquen la capa-
citat de treball d’aquests joves
que, tot i patir algun transtorn
mental, són totalment autò-
noms i poden complir amb
normalitat una jornada labo-
ral. “És una llàstima que
encara hi hagi tants preju-
dicis cap els discapacitats
psíquics a l’hora de trobar
feina”, diu la Mònica. L’Ismael,
un badaloní de 20 anys, gaudeix
treballant a l’aire lliure envoltat
dels seus companys. Montse, de
31 anys i també de Badalona,
porta 10 anys a COINRE i en
fa un que es dedica a tasques
de jardineria. De la feina li

agrada la relació amb els com-
panys i poder fer exercici. Els
arbres que han plantat no se-

PILAR ABIÁN

MARIO AZAÑEDO

LAURA GRAU

ran adults fins d’aquí a vint anys
quan podran assoliran els 30
metres d’alçada.
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Les obres de remodelació del
Casal Ramon Balsalobre com
a seu definitiva de l’Escola
d’Adults, al barri de Can Sant
Joan, ja estan enllestides. L’ac-
tuació es va iniciar la passada
primavera i ha costat prop de
800.000 euros finançats per
l ’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Ajuntament. La
rehabilitació de l’edifici ha afec-
tat tant la façana com l’espai
interior amb la instal·lació
d’ascensor, la supressió de bar-
reres arquitectòniques i l’ade-
quació de diverses sales poli-
valents.

Reconeixement oficial.

La reforma integral del Casal
Ramon Balsalobre ha permés
que el Departament d’Ensen-
yament de la Generalitat hagi
donat a l’Escola d’Adults la
categoria de centre. El president
de l’Àrea Territorial, el socialis-
ta Alfons Romo (PSC), ha des-
tacat que el nou edifici, a més
de millorar l’estètica de les fa-
çanes que donen als carrers
Reixagó i Masia, “cobreix les

expectatives creades pels
usuaris i els responsables del
servei”. A l’espera de tras-
lladar-se a la seva seu, l’Escola
d’Adults de Montcada i Reixac,
continua ubicada provisional-
ment a la Rambla dels Països

Enllestides les obres del Casal
Balsalobre de Can Sant Joan

pilar abián
can sant joan

 >> Façana remodelada vista des del carrer Reixagó

L’equipament es convertirà en la seu definitiva de l’Escola d’Adults

Recollida

PILAR ABIÁN

Catalans, al local cedit pels sin-
dicats. Justament a principi
d’any ha reobert matrícula fins
a mitjan de febrer. Segons ha
apuntat Romo, les preins-
cripcions al curs vinent ja es
podran fer a Can Sant Joan.
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�Nous cursos de Creu Roja

�Cessió d’aules a entitats
A partir de febrer, el Club Bàsquet Elvira Cuyàs utilitzarà
una sala de l’Aulari de Mas Rampinyo –carrer Baix de
Sant Pere, sn– com a lloc de reunions tots els dilluns a la
tarda, i l’Associació Sòciocultural d’Equatorians Residents a
Montcada i Reixac (ASERM) tindrà accés a la Sala d’Entitats
de la Casa de la Vila. L’Ajuntament va signar els convenis de
cessió d’us d’aquests espais a les dues entitats locals el passat
26 de gener. A l’acte de signatura hi van assistir l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), el president de l’Àrea Social, Carles Gui-
jarro (PSC), una representant de la junta del CB Elvira Cuyàs,
M. Carmen Expósito, i la presidenta d’ASERM, Nelly
Bósquez. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

Fent camí per la muntanya
lluís maldonado

redacció

El Cim ha elaborat un calendari anual amb més de 25 sortides a peu

Montcada Camina amb... El Cim

gent que es mou

més informació
Centre Excursionista El Cim

www.elcim.org
Telf. 935 600 074

EL CIM

 >> El grup va recórrer el 14 de gener alguns indrets de la Serralada de Marina

Contribueix a millorar la con-
dició física i la salut de la perso-
na. És una activitat fàcil que es
pot practicar en qualsevol
moment del dia i en qualsevol
època de l’any. No es necessita
material esportiu complemen-
tari; només cal dur vestuari i
calçat adequats i confortables.
Fomenta un millor coneixe-
ment de la ciutat. Afavoreix les
relacions socials i la convivència.
Aquests són els avantatges de
caminar, i aquests són els ob-
jectius que el Centre Excursio-
nista El Cim busca amb la nova
activitat Montcada Camina amb... El

Cim, una proposta oberta a
tothom que es va estrenar el 14
de gener amb més d’una
trentena de participants en  una
sortida als entorns de Reixac.

Esperit de servei. “Vaig
veure que gent que mai  havia
fet esport, ni tans sols cami-
nar, feia sortides diàries o
setmanals per preparar-se per
la Marxa a Montserrat”explica
el president d’El Cim, Alfred

Canals. Per tant, l’esperit de
l’entitat és aglutinar tota la gent
a qui li mou caminar i desper-
tar, en aquells que no ho fan,
una oportunitat col·lectiva de
socialització i de coneixement de
l’entorn natural de Montcada.
El Cim vol implicar altres
entitats del municipi. De mo-
ment ja té el suport de l’Insti-
tut d’Esports i Lleure (IME).
Tot i que assegura que treballa

“a llarg termini” l’objectiu és
aconseguir la participació de 50
persones per sortida. El proper
Camina amb... El Cim és el proper
19 de febrer amb una sortida al
Turó de Montcada.

L’Assemblea comarcal de la Creu Roja Cerdanyola-
Ripollet-Montcada ha presentat el calendari de cursos que
impartirà durant aquest any. L’oferta inclou tres cursos
de primers auxilis de 50 hores cadascun, un de tècnic en
transport sanitari de 115 hores i un altre de socorrista
aquàtic de 50 hores. El curs que comença en la data més
pròxima –el 22 de febrer– és el de primers auxilis que es
desenvoluparà a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i el de tècnic de primers auxilis que també es farà
al centre universitari. Per a més informació els interessats po-
den trucar al telèfon 936 916 161. LR

en 2 minuts...

Marta Bacardit Sáez
Novè aniversari

El teu somriue ens acompanya sempre
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Divendres 3
batuka. Sessió de ball. Hora: De 19 a

22h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.  Gratuït

presentació. De la plataforma de 33

exregidors per demanar el soterrament de

la línia de França. Hora: 20h. Lloc: ABI.

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: CFF de Terra Nostra.

curs. Amb lliurament de compostadors.

Hora: 11.30h. Lloc: Casa de les Aigües.

Organitza: Servei de Medi Ambient.

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

bana. Recorregut per 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. Preu: 3,10 euros.

Dilluns 7
inscripcions. Sortida a Berga el 26

de febrer per  la festa del porc.  Reserves:

93 564 22 28 (Sr. Mestres) 93 564 36 42

(Sr. Coy). Organitza: Penya Barcelonista.

Dimecres 8
assemblea. Afectació de la zona 15

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

ESQUÍ
RECUPERACIÓ
DE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA DE
CATALUNYA

XERRADA-COL·LOQUI

Casa de la Vila
Divendres 10, 19.30h.

MÚSICA

Núria Piferrer, Toni Xuclà
i Psàlite

Dissabte 11, 22h

Preu: 5 euros.

CREUATS
PELS ESTRETS

Diumenge 5 de febrer, 12h
TEATRE FAMILIAR

TUTTI COLORI

Preu: 3,10 euros

Cia. Teatre al detall

Un contraband musical a base de cançons tradicionals

de la Mediterrània i un concert que arriba a totes les edats

i públics de la mà d’uns músics inquiets i viatgers

SORTIDA  A
FORMIGUERES

Veure més informació al repàs dels dies
Dissabte 18

Organitzen:
Espai Jove Can Tauler i El Cim

Dissabte 18, 22h
TEATRE

EVIDÈNCIES

Preu: 5 euros

de Terra Nostra. Hora: 19h. Lloc: Gran

Casino. Organitza:  Ajuntament.

Dijous 9
conferència. La bona alimentació,

a càrrec d’Ana M. Obradors Ascón – Mas-

ter en Infermeria Infantil i Adolescència per

la Universitat de Barcelona. Hora: 17h.

Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. Organitza:

Grup de Dones de Can Cuiàs. Col·labora:

Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada

exposició. Inauguració de la mostra

Fem nostre el Ripoll. El riu com a fil de

vida. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

Organitza: Servei de Medi Ambient.

Divendres 10
hora del conte. Les faules d’Isop,

a càrrec de Carme Brugarola. Hora: 18h.

Lloc: Biblioteca Montcada (Montiu, 12).

xerrada col·loqui. Amb Manel

Perona, president de l’Associació per a la

Recuperació de la Memòria Històrica

deCatalunya. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de

la Vila. Organitza: El Cercle i l’ARMHC.

cinema. The Cube Hora: 19h. Lloc:

Espai Jove Can Tauler. Gratuït.

sortida. Cap de setmana d’esquí a

Grand Valira (Andorra). Organitza: El Cim.

Inscripcions: 935 751 783o  Major, 69.

Dissabte 11
música. Creuats pels estrets, a càrrec

de Núria Piferrer, Toni Xuclà i Psàlite. Hora:

22h. Lloc: Auditori. Preu: 5 euros.

Cia. L’Estenedor

Un espectacle amb sentit de l’humor, amb sentit de l’amor.

Una sorpresa constant.

EXPOSICIONS

MIRATGES. De LAURA ROCA

Fins al 12 de febrer

Diumenge 19, 12h
TEATRE FAMILIAR

EL REGNE
MÀGIC D’OZ

Preu: 3,10 euros

Cia. Veus

ball. Ball dels enamorats, a càrrec del

grup The Valvers. Hora: 22h. Lloc:Gran

Casino de Terra Nostra. Preu: 3 euros.

Organitza: Comissió de Festes.

Dimecres 15
taller. Dones i TICS.Alfabetització

informàtica per a la comunicació social.

Hora: De 16 a 18h. Lloc: Casa de la Vila.

Organitza: Oficina d’Atenció a la Dona.

Dijous 16
exposició. Inauguració de la mostra de

Gerard Rosés.Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

Divendres 17
torneig. Del joc de Playstation 2 Soul

Calibour 3. Hora: 19h. Lloc: Espai Jove

Can Tauler. Regidoria de Joventut

Dissabte 18
sortida. Els budells de la Font de Montjuïc.

El joc de llum i aigua vist de de dins. Hora:

17h. Lloc de trobada: Pl. d’Espanya de BCN.

Organitza: Fundació Cultural.

esquí. Sortida d’un dia a l’estació d’esquí

de Formigueres Inclou transport i forfait.

Preu: 29 euros (socis) i 35 euros (no socis).

Inscripció: Espai Jove Can Tauler (Balmes,

16) o 935 641 741. Organitzen: Espai Jove

i El Cim.

teatre. Evidències, a càrrec de la Cia.

Teatre al detall. Hora: 22h. Lloc: Auditori.

Preu: 5 euros.

SANG DIVINA.TOROS. Gerard Rosés
Del 16 de febrer al 12 de març

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

Del 6 al 26 de febrer

FEM NOSTRE EL RIPOLL
El riu com a fil de vida

Organitza: El Cercle
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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
Al carrer Penedès, de Terra Nostra, un particular ha construït unes
escales en els 2 metres de separació amb els habitatges del costat
i a una alçada desproporcionada. Per què l’Ajuntament ha donat
permís a aquesta obra si, per normativa, els dos metres han d’estar
lliures de construcció? Juan Diego Expósito, Terra Nostra.

La llicència que l’Ajuntament ha donat a aquest particular és correcta

ja que el projecte compleix amb els paràmetres establerts a la zona.

Si bé és cert que per normativa els dos metres entre parcel·les han

d’estar lliures de construcció, en aquest cas, sent l’entrada de

l’habitatge lateral i estant la casa elevada respecte el carrer –insisteixo:

complint amb els paràmetres establerts en aquesta zona–, l’escala

no es considera com a part de l’edificació. Daniel Munuera, tècnic de
l’Àrea Territorial

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

Soterrament total
33 exregidors

>>La quantitat d’infraestructures
que passen per Montcada han fet
del nostre poble un tren-
caclosques de difícil encaix urba-
nístic: 3 linies de tren, 2 autopistes,
3 carreteres i aviat s’espera el pas
del Tren d’Alta Velocitat (TAV)
que comportarà les molèsties
habituals d’una gran obra però
que, malgrat tot, és desitjada ja
que soterraria uns dos quilòme-
tres de l’actual línia de França
guanyant aquest poble una artè-
ria que ajudaria a unificar per fi
una històrica dispersió territorial.
Tot semblava que anava pel bon
camí però, des de fa uns mesos
el Ministeri de Foment ens co-
munica que una part no serà so-
terrada per uns problemes tèc-
nics (s’entén estalvi pressuposta-
ri). Un altre cop tornaríem a pa-
gar un alt cost. Ja n’hi ha prou!
Viure a la vora de Barcelona por-
ta una servitud que hem d’accep-
tar però dins d’un límit. Ja és hora
que es retorni a Montcada part
del peatge que ha pagat i segueix
pagant. L’oportunitat és única, no
podem esperar 100 anys més. És
just demanar-ho, no es pot ac-
ceptar una altra cosa que no sigui
el soterrament total. Si no fos
així, cal que diguem sense em-
buts “no” al nyap que ens volen
col·locar. Per tot això, els exre-
gidors de l’Ajuntament so-
tasignants ens hem adreçat al nos-
tre consistori exigint-li que no
accepti cap solució que no sigui
el soterrament total  tal com es-
tava demanat i aprovat fa més
de 15 anys.

Rèplica
Assemblea d’Ecologistes en

Acció

>> Davant les declaracions fe-
tes per la tècnica de Medi Am-
bient de Montcada i Reixac, Sra.
Núria Vidal, volem manifestar el
següent: les dades de conta-
minació atmosfèrica a Montca-
da amb partícules, òxids de ni-
trogen i ozó superen la legislació
vigent i, per tant, cal que s’elaborin
plans d’actuació. Aquesta situació
ha estat ratificada per la pròpia
directora deneral de Qualitat
Ambiental, Sra. Maria Comellas,
en la reunió amb alcaldes el 20
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Rivas, c. Conca, 10
Duran, av. de Terra Nostra, 37
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J. Vila, pg. Jaume I, 30

Vila Pardo
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Localitzacions

de gener, que incloïa Montcada i
Reixac com a municipi on se su-
peraven els nivells de partícules
que estableix la legislació de la UE
i com a zona inclosa en el pro-
jecte de decret de la Generalitat.
Dir que: “Ecologistes en Acció
no dóna pautes pedagògiques
per modificar les actituds socials
vers el medi ambient”, demostra
un total desconeixement o bé,
mala fe per part d’una persona
que manifesta la seva pertinença
a l’entitat, ignorant totes les actua-
cions i campanyes que estem
desenvolupant tant en residus,
energia, aigua, mobilitat... per mi-
llorar el medi ambient. També
mostra un greu desconeixement
de quines són les funcions socials
d’un col·lectiu ecologista. Estem
acostumats que, davant les nos-
tres denúncies sobre temes i pro-
blemàtiques mediambientals, les
diferents administracions ens di-
guin que som alarmistes, però és
la primera vegada que una tèc-
nica, suplantant l’administració i
atorgant-se el paper dels polítics,
fa servir el mateix llenguatge per
desautoritzar el moviment eco-
logista. Els contactes que tenim
són sempre amb els polítics i cre-
iem que la Sra. Núria Vidal ha
assumit aquesta responsabilitat,
quan el seu paper és de tècnica, i
el barreja amb la seva militància
al moviment ecologista. L’ètica
professional s’ha de respectar.

Natación
Miguel Suárez

Montcada Nova

>> A raíz de la construcción de
la piscina, allá por los años seten-
ta, Montcada siempre ha sido
pionera en natación. Disponía-
mos de un club del que surgie-
ron buenos nadadores. Por mo-
tivos que no vienen ahora al caso,
este club se extinguió. Surgió en-
tonces la escuela de natación, de-
dicada exclusivamente a compe-
tir en los juegos escolares. Los na-
dadores deben dominar varios
estilos y participan en las com-
peticiones que a nivel comarcal
se realizan en las poblaciones de
Badia, Barberà, Cerdanyola,
Ripollet y Montcada. Los mejo-
res clasificados pasan a una fase
territorial y posteriormente a la
fase final. Desde que se inauguró

Tot i que el Llibre d’estil d’aquesta publicació
delimita un màxim de quatre cartes per
temàtica sobre una mateixa qüestió en un
breu espai de temps, entenem que es poden
fer excepcions d’aquesta norma quan es
tractin de temes de capdal importància per
a la ciutat, com ara el pas del TAV i el
soterrament de la linia de França.

Nota del Consell
d’Administració
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6 7
V. Nieto J. Relat

8 9
Rivas Duran Vila Vila

121110

febrer
 DL      DM      DC       DJ       DV       DS      DG

13
Guix E. Relat

14 15
V. Nieto J. Relat Rivas Duran

181716 19
Duran

Montcada Aqua se entrena en las
nuevas instalaciones pero, lejos de
ser éste un motivo para que haya
más participación, ocurre todo
lo contrario. Fruto de ello es la
pésima clasificación que obtuvie-
ron en la pasada campaña, en la
que quedaron penúltimos. Entre
las posibles causas de esta situa-
ción podemos destacar el fuerte
incremento económico que su-
puso el pase a las nuevas
instalaciones, que continuó el pre-
sente año al aplicar una subida de
aproximadamente el 15%, muy
por encima del 3,5% que se apli-
có a los abonos. Otra causa po-
dría ser la descoordinación que
existe entre la empresa gestiona-
dora y el Ayuntamiento, que se
refleja en cuestiones tan impor-
tantes como la figura del entre-
nador (en la pasada temporada
hubo tres), sin olvidar que ya no
existe una persona que capte na-
dadores, como había antes. Al fi-
nal, y quizás para gozo de algu-
nos, me temo que desaparecerá
la escuela como desapareció el
club.

Defraudados
José A. Pérez

Can Cuiàs

>> Quiero manifestar lo olvi-
dados que nos sentimos los re-
sidentes de Can Cuiàs por parte
del Ayuntamiento. En La Veu

leo lo que se hace en otros ba-
rrios y aquí apenas hay interven-
ciones. No sé si se esperan a las
elecciones para darnos algún ca-
ramelo y callarnos pero la ma-
yoría de vecinos no estamos dis-
puestos a esperar. Por cuarto
año consecutivo, Can Cuiàs es
el barrio con más natalidad de
Montcada. Señores, ¿se están
planteando que en un corto pla-
zo necesitaremos un colegio
para nuestros hijos? Y uno que
pertenezca a Montcada, no a
Barcelona. Nuestros pequeños y
jóvenes también necesitan una
biblioteca, sala con ordenado-
res... El futuro de este barrio está
en sus manos. No se excusen
por espacios pues hay muchos
locales cerrados y tenemos un
centro comercial que está muer-
to y dejado.

Les circumstàncies derivades del pas d’una nova infraestructura
d’interès general com el Tren d’Alta Velocitat (TAV) tornen a
col·locar Montcada i Reixac enmig d’un difícil dilema: acceptar el
projecte de soterrament de la línia de rodalies de França com
proposa el Ministeri de Foment fent sortir les vies a l’exterior 200
metres abans d’arribar al pont sobre el Ripoll o apostar pel traçat
alternatiu que ha presentat l’Ajuntament. A priori, la segona opció
sembla la més raonable per a la ciutat, però la seva execució presen-
ta riscos. L’administració estatal diu que redactar un nou projecte
implica endarrerir les obres com a mínim 43 mesos. D’acord amb
l’experiència viscuda en el cas del TAV –que es va començar a
projectar a final de la dècada dels 80 i havia d’entrar en servei al
2004– els calendaris d’aquest tipus d’obres no són gaire fiables.
Són projectes, a més, directament vinculats a la voluntat política
del govern de torn. De manera que arriscar-se a renunciar a un pla
aprovat que ja compta amb calendari i finançament és, si més no,
compromès. L’Ajuntament ho sap i, per això, vol lluitar amb totes
les armes tècniques i jurídiques que té al seu abast per tal que les
obres del TAV i el soterrament de la línia de França es facin alhora,
com estava previst d’inici, però necessita tenir ja resolucions que
l’avalin i el Ministeri no pot esperar gaire. Ha de donar resposta al
compromís internacional de fer arribar la línia d’alta velocitat a
França al febrer del 2009. Per tant, forçarà l’Ajuntament a prendre
una decisió el més aviat possible. L’alcalde ja ha avançat que no
serà una resposta unilateral del govern i que prendrà després de
parlar amb la plataforma ciutadana que és a punt de crear-se i amb
les entitats i els veïns directament afectats pel projecte. Aquest debat
no es pot demorar i és, sens dubte, obligat i necessari quan el que
es planteja és una qüestió crucial per al futur del municipi.
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Una aposta decidida
per Montcada i Reixac

José F. Márquez
Portaveu d’ICV EUiA

Mai s’havia apostat tan fort pel desen-
volupament de Montcada. Mai s’havien
invertit tants diners a la ciutat. El govern
municipal, del que CiU en forma part
des de l’any 1999, va aprovar un pressu-
post per aquest any de 42 milions
d’euros, més de 7.000 milions de les an-
tigues pessetes. Un pressupost molt am-
biciós, amb una inversió a Montcada de
1.200 euros per cada habitant.
I es fa reduint l’endeutament per a no
hipotecar els governs de futur. Cal des-
tacar que l’endeutament de l’Ajuntament
ha passat de ser d’un 75% del pressupost
a l’any 1999 a només un 35% a l’any
2005.
També és vol millorar la gestió munici-
pal. El projecte Montcada Eficient,
aprovat conjuntament amb el pressupost

Fer demagògia sobre la gestió municipal
és el recurs fàcil en el que poden caure els
partits de l’oposició. Crear un programa
que avaluï l’eficiència d’aquesta gestió,
analitzi acuradament els costos i planegi
noves polítiques per optimitzar recursos,
reduint la despesa ordinària entre un 5 i
un 10%, és el realment difícil de proposar
i realitzar. I nosaltres, com a govern mu-
nicipal, hem optat per aquesta darrera
possibilitat.
La recomanació per als qui parlen d’hipo-
teques a llarg termini no és altra que com-
parar les xifres del 1998 amb les actuals.
Aquest govern municipal ha reduït el deute
viu de la ciutat a la meitat (del 73,8% al
36,7%). Al mateix temps, les despeses
financeres baixen del 4,1% el 1998 a
l’1,2% el 2006. I tot no es queda aquí.

2006, es proposa reduir la despesa
corrent en un 5-10 %. Es pretén des-
envolupar en els centres de decisió de
l’Ajuntament una cultura d’estalvi, sen-
se perdre qualitat dels serveis munici-
pals.
També ens cal la complicitat dels ciuta-
dans i ciutadanes de Montcada pel
civisme. Ens costen molts diners les
despeses en manteniment del mobilia-
ri de la ciutat quan aquesta és maltrac-
tada. I això passa massa sovint. Tot
plegat per fer entre tots, de Montcada,
una ciutat en què ens hi sentim orgu-
llosos de viure-hi.

Teodoro García
Portaveu del PPC

Pressupostos
preocupants

Des del PP veiem amb preocupació
aquests pressupostos per al 2006 que el
govern municipal ha impulsat per a la nos-
tra ciutat. I diem preocupació perquè són
uns pressupostos que hipotequen
inevitablement el futur de la nostra ciutat i
que, per tant, hauran de pagar els nostres
fills. El problema és que aquestes infraes-
tructures i equipaments que el govern
municipal considera imprescindibles per
Montcada (la macrobiblioteca, l’auditori,
el nou camp de futbol...) no ho són i ells
ho saben. Ho fan perquè volen ser el refe-
rent a nivell territorial amb uns equipaments
que només tingui el nostre municipi. Des
del PP considerem que la nostra ciutat ha
de ser el referent per no tenir cap necessi-
tat ni cap mancança a nivell social; tenim
encara molts barris a on calen més i nous

equipaments socials, comercials, urba-
nístics... i sobretot, tenim reptes de ciutat
com el soterrament de la carretera C17 i
de la via del tren pel pas de l’AVE en els
quals l’Ajuntament s’ha d’implicar a fons
amb tots els recursos que calguin: aquest
és el gran repte que té la nostra ciutat i que
definirà per sempre el futur urbanístic de
Montcada. Són aquestes les prioritats que
hauria de tenir el govern i no unes altres.
És per aquests motius que el Partit Popu-
lar ha votat en contra d’uns pressupostos
que considerem que el que fan és estirar
més el braç que la màniga i arriscar molt
més del que és necessari. I Montcada ne-
cessita un govern que sigui conscient de
les necessitats dels seus veïns i no un go-
vern que aposti per fer allò que ningú
demana i més amb els diners de tots.

incidirem més sobre altres despeses de
caire rutinari. Només controlant-les més
detalladament, o sigui, estant-hi a sobre
d’elles, donaran els fruits que volem
aconseguir. La repercussió d’aquests
estalvis es pot destinar a donar més i
millors serveis per a Montcada. Quant
al pressupost que vam aprovar, a banda
de manifestar en el Ple les nostres
inquietuds –sobretot fer un bon control
sobre el deute perquè aquest pugui ser
assumible– també va quedar palès que
ICV-EUiA sempre ha potenciat les
inversions i més, quan són com les
previstes pel proper exercici, que repre-
senten un augment molt significatiu res-
pecte l’any 2005 i, que per tant, com-
portaran unes millores substancials per
a la ciutadania.

El govern ha reduït
el deute viu a la meitat

Objectius del 2006:
optimitzar els recursos

Aquesta evolució s’aconsegueix mantenint
la qualitat en els serveis i sense augmentar
la pressió fiscal sobre la ciutadania.
El pressupost del 2006 augmenta les
inversions que serviran, entre d’altres, per
enllestir la segona fase de Montcada
Aqua, que inclou la nova biblioteca i
l’Auditori; el nou estadi de futbol a la
Ferreria; la primera fase del Pla de Barris
a La Ribera i la construcció d’habitatges
protegits, totes elles, accions de caire so-
cial que tenen com a única finalitat fer
més agradable i fàcil la vida de tots els
montcadencs i montcadenques. En
l’apartat de serveis, el pressupost també
contempla la dotació necessària per
augmentar la Policia Local en 4 agents
(un d’ells un sergent) i personal per a la
nova biblioteca.

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

L’Ajuntament gestionarà al llarg d’aquest exercici més de 42 milions d’euros i
un capitol d’inversions de 15. La  Veu ha preguntat als grups municipals què
n’opinen del projecte econòmic del govern local.

El pacte PSC-CIU ha enfocat la seva polí-
tica municipal prioritzant les inversions.
Només en aquest mandat s’han publicat
en aquest mitjà titulars com ara: “Més de 6
milions d’euros per a nous projectes” (2004). Es
preveien, entre d’altres actuacions, la 1a fase
de la biblioteca, la 2a fase de la piscina
coberta, el camp de futbol... i conjunta-
ment es comptabilitzaven remodelacions
de carrers –entre ells el Sant Antoni, que
no s’ha arribat a fer. L’any 2005, els titulars
destacaven els 15 milions d’euros destinats
a inversions dels quals 11 anaven als
mateixos projectes. Del pressupost del 2006
es destaca que 14,5 milions van destinats a
inversions, dels quals  més de 10 tornen a
destinar-se a la Biblioteca-Auditori i al camp
de futbol i a remodelació de carrers –en-
tre ells, novament el Sant Antoni. Ja tenim

Els arbres fan que
oblidin el bosc

Pressupostos municipals

Com valoren el pressupost? S’adequa a les necessitats
del municipi? Què n’opinen del programa Montcada Eficient
destinat a controlar la despesa ordinària?

Montcada Aqua, fins i tot amb jacuzzi exte-
rior amb aigua calenta, abans de les
properes eleccions veurem un nou camp
de futbol amb gespa importada pagada a
preu d’or, i un auditori digne per a
qualsevol companyia teatral de fora. Però,
mentrestant, i després de tres anys de sortir
en els pressupostos ens continuarem es-
quitxant les cames quan ens passegem pel
carrer major, el carrer Santiago haurà d’es-
perar que se soterrin les vies i potser aques-
ta vegada el carrer Sant Antoni estarà de
sort. Si tenim en compte que els pressu-
postos d’enguany recullen que la capacitat
d’estalvi de l’Ajuntament és 0, Montcada
eficient ja podrà treballar de valent perquè
si surt qualsevol despesa imprevista no la
podrem assumir i la Generalitat ens farà
fer un Pla de Sanejament.

Uns dels objectius marcats pel proper
any 2006, i dintre de l’estratègia dels pres-
supostos de l’equip de govern és reduir
el capítol de la despesa ordinària. Des
d’ICV-EUiA creiem que és molt neces-
sària aquesta mesura per un doble motiu,
primer pel fet de reduir-la i, en segon
lloc perquè es pot tenir un control directe
sobre els mateixos i articular la seva
orientació. Per arribar a aconseguir els
nostres propòsits s’ha de treballar també
en dos fronts comuns, d’una banda s’ha,
d’optimitzar al màxim els recursos que
ens ofereixen les noves tecnologies,
començant a desenvolupar mesures que
contribueixin a reduir les despeses, ja que
només aplicant-los adequadament estem
convençuts que quedaran reduïdes
automàticament, i per altra banda,
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Dos montcadencs, premiats al
concurs de narrativa de l’ABI

VETLLADA LITERÀRIA

Jordi Boladeras, finalista l’any passat, ha estat l’autor guanyador de la desena edició

sònia hernández

montcada

els guanyadors

 >> Membres de la junta de l’ABI i del jurat amb els autors premiats en la 10a edició del premi de narrativa

Jordi Boladeras, de Sant Vicenç
dels Horts, ha estat el guanya-
dor de la 10a edició del Premi
de Narrativa Curta Ateneu Do-
mingo Fins amb l’obra L’intru-
sista, mentre que el montcadenc
Joan Julià Trias ha resultat finalis-
ta amb el relat La senyal de la cen-
dra. En la categoria juvenil el ju-
rat ha atorgat un accèssit a la
montcadenca Neus Jané i Llom-
bart, alumna de segon cicle
d’ESO a l’Escola La Salle.
Els premis es van atorgar el
passat 28 de gener en el de-
curs del sopar literari organit-
zat per l’ABI amb la intenció
originària de recuperar la Fes-
ta Major d’Hivern. Durant la
vetllada es va retre homenatge
a les persones que van iniciar
la convocatòria, especialment
a l’expresident de l’entitat Josep
Relat, qui, agraït pel reconeixe-
ment, va animar l’actual junta
a continuar lluitant per la
pervivència del premi, perquè
aquest segueixi sent indepen-
dent i reivindiqui l’obra de jo-
ves creadors catalans. “Vam
començar aquesta iniciativa
fent un homenatge a la cul-
tura del Sud, als Premis Oc-
tubre de València que tants
problemes tenien. El certa-
men va néixer una voluntat
nacional, ens crèiem grans
i capaços de fer grans co-
ses”, va explicar Relat.

Emoció fins al final. L’ho-
menatge va obrir el moment
més esperat de la nit: la lectura
de les actes. En primer lloc va
ser el torn de la categoria juve-
nil, que s’estrenava aquest any, tot
i que no ha rebut la resposta es-
perada. Per obtenir una partici-

FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ

pació més destacada l’any vinent,
els organitzadors es van com-
prometre a promoure’l millor
entre els montcadencs més jo-
ves. L’estudiant Neus Jané i
Llombart és l’autora d’Aquell som-
riure, que ha estat reconegut amb
un accèsit, mentre que el primer
premi ha quedat desert.
En la categoria d’adults la par-
ticipació va estar en la mateixa
línia que anys anteriors, amb una
trentena d’obres presentades. El
jurat el va presidir de nou l’es-
criptora Mercè Company, qui no
va poder assistir a la vetllada a
causa del temporal de neu i plu-
ja que va afectar la jornada. Jor-
di Boladeras, l’autor de l’obra
que va rebre el primer premi,
dotat de 650 euros, ja va resul-
tar finalista l’any passat, per la

els premiats

Jordi Boladeras

Sant Vicenç dels Horts
‘L’intrusista’

D e s p r é s
d’haver re-
sultat fina-
lista l’any
passat amb
una història
que narrava
la relació en-
tre una les-

biana i un transexual, Bolade-
ras ha “reincidit” per guanyar
aquest any el primer premi amb
les aventures d’un individu  que
decideix fer-se passar per
sexòleg. En rebre el premi,
Boladeras va felicitar l’ABI per
la seva iniciativa i va assegurar
que “amb premis com aquest
es dóna un gran suport a les
persones que volem escriure

en aquest país”.

qual cosa es va manifestar “re-
incident”.
Un dels premis més celebrats,
però, va ser el del finalista, el
montcadenc Joan Julià Trias,
premiat amb 350 euros. En
aquest reconeixement es veien
acomplerts molts dels objectius
del premi, ja que es guardonava
un autor jove i del municipi.

Edició dels escrits. La vet-
llada va servir també per fer un
altre anunci molt esperat. L’en-
titat finalment reunirà els escrits
guanyadors en les deu edicions
en un volum que es podria pre-
sentar el dia de Sant Jordi.
David Calvano, el president de
l’ABI, es va manifestar satisfet
pel desenvolupament de la con-
vocatòria i va assegurar que la
publicació dels relats “és una
fita important que demostra
que anem aconseguint els
nostres objectius”. També va
assistir a la vetllada literària l’al-
calde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), qui va de-
clarar que “un premi com
aquest mereix el suport de
tot el municipi i la nostra
felicitació”.

Joan Julià Trias

Montcada i Reixac
‘La senyal de cendra’

Malgrat la
seva joventut,
aquest mont-
cadenc ha
estat finalista
amb un text
que parla de
les segones

oportunitats d’uns éssers que
viuen en un món estancat i que,
per evolucionar, hauran d’em-
prendre un viatge. En recollir el
premi es va mostrar molt
sorprès: “He escrit un conte
molt freakie, i pensava que el
jurat no seria capaç de pre-
miar un text així. Per això

m’alegro molt”.

Neus Jané

Montcada i Reixac
‘Aquell somriure’

Ha estrenat la
categoria juvenil
del premi amb
un relat que re-
crea el diari íntim
d’una jove que hi
aboca els seus
pensaments so-
bre el món que
l’envolta i, com

no, sobre l’amor. “Estic molt
contenta. Ja havia rebut
alguns premis a l’institut, però
aquest em fa molta il·lusió”, va
explicar. El premi consisteix en
talons bescanviables a llibre-
ries del municipi.

 >> L’homenatjat Josep Relat



191a quinzena
febrer 2006cultura

Pintures sobre el pas del temps
i sobre les curses de braus

Gerard Rosés dedica part de la seva mostra al torero Serafín Marín

 >> Amèlia Morral, regidora de Cultura, a l’esquerra, i l’artista Laura Roca

sònia hernández
redacció

 >> Alsina reconeix a l’Agrupació

Les millors fotografies
sobre construccions

>> Exposicions a l’Auditori Municipal

SÒNIA HERNÁNDEZ

Fins al proper 13 de febrer es
pot visitar a l’Auditori Munici-
pal l’exposició Miratges, un
compendi d’olis i acrílics en què
Laura Roca (Arès, França, 1949)
ha volgut deixar fixada l’em-
premta del pas del temps. La
seva és una pintura que centra
l’atenció en les textures, les for-
mes i els colors ja que, en la
combinació de tot plegat, ha
trobat una eina apropiada per a
“reflexionar sobre les coses
que ens van succeint al llarg
de la vida”, com explica la
mateixa artista. L’exposició es va
inaugurar el passat 19 de gener,
amb l’assistència de la regidora
de Cultura, Amèlia Morral
(CiU), qui va destacar la qualitat
de les pintures de Roca, a més
de la seva relació amb el mu-
nicipi. “Nosaltres treballem
per promocionar la tasca dels
artistes –va explicar Morral–,
i ens entusiasma fer-ho quan

creiem que l’obra és d’un alt
nivell”.
D’altra banda, el 16 de febrer
s’inaugurarà l’exposició de
l’artista Gerard Rosés, una ori-
ginal proposta que sorgeix des
del cartró per crear obres que
es troben a mig camí entre la
pintura i l’escultura. En el marc

de la mostra també s’inclou una
escultura de cartró dedicada al
torero montcadenc Serafín Ma-
rín i diversos gravats inspirats en
ell que reflexionen sobre
l’estètica, la plàstica i la violència
que envolten les curses de braus.
La mostra es podrà visitar fins
al 12 de març.

pilar abián
montcada

FOTOS: PILAR ABIÁN

>> Premi Alsina

Les músiques dels pobles del
Mediterrani, juntes a l’Auditori

 >> Núria Piferrer, Toni Xuclà i Psàlite actuen a l’Auditori l’11 de febrer

El guitarrista Toni Xuclà, acom-
panyat de la veu de Nevoa (Núria
Piferrer) i la música de la forma-
ció Psàlite (Helena Casas, Joan
Figueres i Pep Coca), actuarà a
l’Auditori l’11 de febrer, presen-
tant el concert Creuats pels estrets,
un conjunt de les músiques me-
diterrànies més captivadores,
com el fandango, el rembetik,
el klemer, la rumba o el fado.
Els músics han recollit tot allò
que han après als seus viatges.
Unint les diferents melodies han
aconseguit tenir una àmplia i rica
visió del tarannà multicultural tan
propi de les societats del nostre
temps. SH

ARXIU

 >> Els premiats i els organitzadors de la convocatòria

Roberto González, d’Àlava, ha
estat el guanyador de la segona
edició del concurs nacional de
fotografia Encofrados Alsina
en categoria analògica, mentre
que Isabel Munuera, de
Torrelodones, Madrid, ha estat
la guardonada en la modalitat
digital. Totes les obres havien
de ref lectir el formigó en
qualsevol de les etapes de
construcció d’un edifici.
El lliurament del premi, dotat
amb 6.000 euros per al primer
classificat, 2.000 per al segon i
1.000 per al tercer es va fer el
passat 24 de gener a la Casa de
la Vila, amb l’assistència de
l’alcalde Montcada, César Arri-
zabalaga (PSC), i Jaume Alsina
Oliva, conseller delegat de
l’empresa organitzadora. A més
de felicitar els guanyadors, tant
Arrizabalaga com Alsina van
reconèixer la tasca de l’Agru-
pació Fotogràfica Montcada en
la promoció del concurs.

Molts premiats. També han
estat reconeguts Catalina To-
rres, de Sant Martí d’Albarca, a
Eivissa (segon premi), Santi
Viladrich, de Manresa (tercer) i

Miquel Viñas, de Molins de Rei
(premi especial productes Al-
sina), en categoria analògica; i
Carlos Prat, de Palma de Ma-
llorca (segon premi), Mònica
Lapeira, de Barcelona (primer
premi de plantilla Alsina), Da-
vid Espadas, de Martorell
(segon de plantilla) i Josep
Canet (tercer de plantilla), en
fotografia digital. A més, es van
otorgar una seixantena d’ac-
cèsits a altres participants.
El certamen, coordinat i ges-
tionat per l’Agrupació Fotogrà-
fica de Montcada (AFMiR), ha
comptat amb la participació
d’un total de 402 fotògrafs que
han presentat 1.300 imatges,
entre els formats de paper i di-
gital. El recull de les millors
fotografies de la mostra s’ex-
posa aquests dies a la Casa de
la Vila, fins al 3 de febrer,
després que fos inaugurada el
passat 12 de gener.
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en 2 minuts...

Exposició de Joan Capella
La galeria Isabel Ignacio de Sevilla acull fins al 7 de març una
mostra del pintor montcadenc Joan Capella, mort el 31
d’octubre de l’any passat. L’exposició inclou olis i tèmperes
que l’artista va pintar entre el 1990 i el 2003. La mostra arriba a
Sevilla gràcies a la iniciativa de la Sala Dalmau de Barcelona, on
exposava regularment Joan Capella. LR

�Tallers i activitats al Museu
El Museu Municipal Montcada ha començat les activitats
adreçades als centres escolars del
municipi. Entre els mesos de gener i
març es duran a terme un total de 15
tallers per a cursos de primària –com
el que es pot observar a la fotografia–
, 11 per a secundària, 13 visites al
museu dels centres de primària i 5 dels
IES, a més de 6 itineraris medievals.
Això suposa que un total de 1069
alumnes passaran per les instal·lacions
de la Casa de la Vila. LR

�

Un taller destinat a aprendre,
conèixer i estimar el teatre

Alumnes de l’IES Montserrat Miró preparen un espectacle

pilar abián
pla d’en coll

Fer teatre pot ser una bona ac-
tivitat en l’adolescència per ocu-
par el temps d’oci i, alhora, un
canal per descobrir nous horit-
zons professionals. Amb aquest
doble objectiu la direcció i
l’AMPA de l’IES Monserrat Mi-
ró han ofertat aquest curs un ta-
ller de teatre extraescolar orga-
nitzat per l’Oficina de Difusió
Artística de la Diputació (ODA)
i l’Institut del Teatre amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
S’hi han inscrit 12 alumnes de 2n
i 4t d’ESO que, un cop a la set-
mana i durant tres hores des de
l’octubre fins al maig, reben les
classes que imparteix una actriu
professional, Cristina Sirvent,
membre de la companyia de
dansa teatre Marta Carrasco. El
resultat del treball es veurà pú-
blicament el 12 de maig en les
representacions de l’adaptació de

la novel·la El petit príncep,
d’Antoine de Saint-Exupéry,
que els alumnes faran a l’Au-
ditori.

Treball en equip. Amb més
de 20 anys d’experiència docent,
Sirvent considera que un dels as-
pectes més importants a acon-
seguir és cohesionar el grup, ja
que són alumnes que van a clas-
ses i cursos diferents. “Treba-
llem la improvisació, la por a
relacionar-se i també el pà-
nic escènic d’haver d’actuar
en públic”, explica. La majoria
dels participants ha fet teatre a
primària i això els ha animat a
inscriure’s al taller. És el cas de
Jennifer Rizo, de 13 anys, qui veu
el teatre tant des d’una vessant
lúdica com personal: “És diver-
tit i, alhora, et permet co-
nèixer gent i t’ajuda a perdre
la vergonya”. El grup el for-
men onze noies i un noi, Fran-

cesc Cruz, qui assegura haver-
s’hi integrat sense problemes:
“No he trobat diferència de
tracte de les meves compa-
nyes pel fet de ser l’únic ho-
me, m’hi trobo molt a gust”.
Es tracta, en definitiva, de des-
cobrir el gust pel teatre. Aquesta
és una de les qüestions que des
de l’AMPA es valora especial-
ment. “És una activitat en-
riquidora ja que els alumnes
treballen des de la compren-
sió lectora d’un text a la
interpretació i, tot plegat, els
ajuda al seu desenvolupa-
ment personal”, explica la pre-
sidenta, Isabel Tena. Per a la cap
d’estudis de l’IES, Núria Martin
“el taller pot obrir als estu-
diants nous horitzonts tant a
nivell lúdic com profes-
sional”. La voluntat del centre
és ofertar l’activitat l’any vinent
amb la possibilitat d’ampliar el
nombre d’alumnes.

 >> Els actors preparen una versió especial del llibre ‘El Petit Príncep’

PILAR ABIÁN

Reunió dels protagonistes dels
‘pastorets’ els últims 25 anys

sònia hernández
mas rampinyo

MUSEU MUNICIPAL

Convocats els contes d’en Sergi�

Inscripcions per al Carnaval
Fins al proper 17 de febrer és obert el termini per inscriure’s i
sol·licitar subvencions per participar a la Rua de Carnaval que
es farà el proper 25 de febrer. Els ajuts oscil·len entre els 345 i
els 645 euros per a grups que poden ser des de 20 persones a
més de 70. Les sol·licituds s’han de formalitzar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament. LR

�

Xerrada sobre la memòria històrica
El Cercle Cultural i l’Associació per a la Recuperació de la Me-
mòria Històrica (ARMH) organitzen una xerrada col·loqui per
al proper 10 de febrer a la Sala Institucional de la Casa de la
Vila. L’acte anirà a càrrec de Manel Perona, president de
l’ARMH, que explicarà les campanyes que duu a terme l’associ-
ació per intentar restituir la memòria dels perdedors i repressaliats
durant la guerra i la dictadura franquista. LR

�

Ja fa 25 anys que a La Unió de
Mas Rampinyo es representa
per Nadal l’obra Els Pastorets.
Arribar a un quart de segle és
un motiu de celebració i, per
això, l’entitat va organitzar una
trobada el passat dissabte 28 de
gener a la seu de l’entitat, on es
van poder veure actors de gene-
racions molt diferents, des que
la iniciativa fos instaurada pel
recentment desaparegut Moisés
Vilalta i per Enric Sallent. “Ens
hem trobat amb gent que pot-
ser feia 10 anys que no ens
vèiem, i això sempre és una bo-
na experiència”, va explicar el
president de l’entitat, Pere Aré-

valo, qui es va mostrar satisfet
per la resposta que la iniciativa
va tenir entre els socis: “Avui dia
no és gens fàcil mobilitzar la

gent, i nosaltres podem estar
contents perquè han vingut
molts amics a compartir aquest
berenar”, va dir.

 >> Al berenar es van trobar actors i col·laboradors de totes les edats

SÒNIA HERNÁNDEZ

El Centre Juvenil La Ballesta convoca una nova edició del
premi literari “Els contes d’en Sergi”, adreçat a nens i nenes
d’entre 6 i 12 anys. Els treballs han d’estar signats per un únic
nen o nena i han de portar una il·lustració. Les obres es poden
presentar fins al proper 26 de febrer a l’Auditori Municipal, a
l’Ajuntament o a l’Espai Jove Can Tauler, acompanyades d’un
sobre tancat on hi consti el títol del conte, la categoria en la
qual es participa, el nom, els cognoms i les dades completes
del participant. LR
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Fidel de Tovar, autor
seleccionat de gener

>>Premi de microrelats ‘El Basar’

concurs de microrelats ‘El basar’

Mesa, silla, baldosa, lápiz, gafas, lavabo, postal, llaves… extrañamente todo ha
empezado a perder su forma. Sentado en lo que queda del único mundo que conozco
veo desaparecer todo a mi alrededor. Veo cómo el sillón se deshace de sus brazos, de
sus patas y de su piel para convertirse en una sola palabra que flota en el aire. Veo
como todo lo que hay a su alrededor, a mi alrededor, sigue su ejemplo y se desnuda
de su cuerpo, de su circunstancia, para no ser mas que la esencia de lo que realmente
eran. Decenas de cientos de miles de palabras flotan en el cuarto. Intentan asfixiarme.
Pero ahora se vuelven tan pequeñas que ya casi no puedo olerlas, ni si quiera saber
si siguen ahí, espiándome. Pronto estaré solo en la habitación vacía de mi vida, llena
de la ausencia de mi mundo. Entonces seré yo quien decida despojarse del cuerpo
para convertirse en una sola palabra que, como las otras, también se haga pequeña,
imperceptible, ausente. Quiero que ese momento llegue ya. Pero sigo sentado en los
desechos del único mundo que conozco, esperando que por casualidad, alguien me
saque de esta habitación tendiéndome una mano.

Efervescencia. Fidel de Tovar Villanueva (Montcada i Reixac)

Seleccionat del mes de gener

sònia hernández

redacció

El montcadenc Fidel de Tovar
Villanueva és l’autor del micro-
relat seleccionat del mes de
gener, que porta per títol Efer-
vescencia i que opta al premi que
s’atorgarà al mes d’abril, dotat
de 450 euros per al primer
premi, 200 per al segon i 100
per al tercer. La lectura del
veredicte del jurat, format per
prestigiosos crítics, es farà
coincidint amb la presentació

Pioneres del bàsquet femení
el retro-visor

El primer equip montcadenc el va impulsar una monja al Sagrat Cor

laura grau

ARXIU SAGRAT COR

 >> La primera equipació del conjunt van ser aquestes faldilles plisades

La presència de la dona a l’es-
port ja està normalitzada però
als anys seixanta encara era no-
vedós veure equips de bàsquet
o futbol formats per dones.
Un dels pioners va ser l’equip
del col·legi Sagrat Cor. Curio-
sament la promotora d’aquest
conjunt va ser una monja, sor
Consuelo, que va engrescar un
grup d’alumnes del centre per
jugar a la lliga OAR de l’esglé-
sia catòlica tot just quan el bàs-
quet començava a estar de mo-
da. L’equip inicial estava for-
mat per M.Victòria Macià,
Teresa i Gemma Balart, Roser
Agustí, Elena Golorons, Rosi-
ta Aguilar, Josefina Ribes i
M.Teresa Peláez. Les famílies
portaven les jugadores amb
tren o amb cotxe quan jugaven
a fora i ho pagaven tot de la
seva butxaca.

CN Montcada . A mitjan
dels seixanta l’equip va passar
a dir-se Club Natació Mont-
cada perquè entrenava a les ins-
tal·lacions on estava la piscina,
al c/ Bonavista, i va començar
a participar al Torneig Pro-
vincial d’“Educación y Des-

canso” on va arribar a la pri-
mera categoria i va guanyar
més d’una vegada. El  primer
entrenador va ser Josep M.
Bonet, el segon Joan Riera i
el tercer, Manuel Rodríguez
‘Mane’. Aquest equip també
pot ser considerat l’embrió del
Club Bàsquet Montcada, cons-
tituït fa un quart de segle. La
vestimenta de l’equip va anar
evolucionant de les incòmodes

faldilles plisades  fins als actuals
pantalons.  Una de les funda-
dores, Elena Golorons, va ser
premiada en diverses ocasions
com a màxima encistelladora
i va arribar a jugar a la selecció
catalana, però va abandonar la
carrera esportiva quan es va
casar. Avui dia les coses han
canviat però molts clubs reco-
neixen que els falten dones per
formar els equips.

De nou, un montcadenc entre els millors escrits

del volum que reunirà els millors
textos de cada mes i altres
reservats pel jurat.
El text de Fidel de Tovar ha
estat destacat per la qualitat de
la seva escriptura, el misteri i el
poder evocador de les paraules
per crear una atmosfera inquie-
tant.
El premi continua fins al mes
de març. Els originals, que no
excedeixin els 2.000 caracters
es poden enviar a l’adreça elec-
trònica elbasar@montcada.org.

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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FUTBOL. GRUP PRIMER DE PREFERENT

El CD Montcada acaba dotzè en
una primera volta decebedora

El CD Montcada ha tancat una
primera volta per oblidar.
L’equip local, dissenyat a prin-
cipi de temporada per aconse-
guir l’ascens a Primera Catala-
na, es troba a la dotzena posició
amb 20 punts i, en contra de les
previsions inicials, viu una situa-
ció compromesa a tan sols 3
punts del descens. El balanç de
la primera volta és força
negatiu. El Montcada només ha
guanyat 5 partits, n’ha empatat
5 més i n’ha perdut 7.

Les claus. Hi ha diversos fac-
tors que han portat l’equip a la
part baixa de la classificació. Les
nombroses lesions –i, a més,
d’homes importants– han estat
determinants. A la primera jor-
nada el conjunt local va perdre
els dos centrals: Rafa i Prades,
aquest últim va ser operat del
menisc i ha reaparegut fa pocs
partits. Les absències en l’eix de
la defensa van trastocar tota la
plantilla, un fet agreujat per
altres lesions com les de Lolo,
Mejía, el porter Roig, Pep,
Raúl Romero, Juanele i Xavi
Alonso –el cervell de l’equip
operat de menisc el 8 de gener.
El capità Sergio tampoc no es
troba al mateix nivell d’altres
temporades, ja que només ha fet
3 gols quan, per aquestes alçades
en campionats anteriors, el davan-
ter centre ja en portava més d’una
dotzena. La plantilla també s’ha
queixat d’alguns arbitratges,
sobretot el que va patir en la visi-
ta a Vic a principi de novembre,
on  va perdre per 3-2 tot i guanyar
per 0 a 2 al minut 87. La derrota
va ser un cop moral per a l’equip,
que a partir d’aquí va veure
agreujada la ratxa de mals

sílvia alquézar
pla d’en coll

L’equip montcadenc només ha guanyat 5 partits en 18 jornades i està a 3 punts del descens

 >> La plantilla del CD Montcada només ha guanyat 20 punts en 18 jornades

SÍLVIA ALQUÉZAR

resultats. Per buscar un revulsiu,
la directiva, que confia  en el
treball de l’entrenador Toni Ca-
rrillo, s’ha reforçat amb diverses
incorporacions –Edu Aljama,
Javi Ventas, Alberto Bueno i
Juanmi– i ha donat la baixa a
Huertas, Albert Martínez, Lolo
i Joël perquè considera que el
rendiment dels jugadors no era
l’òptim.
El 2006, però, no ha començat
gaire bé per al conjunt local tant
pel que fa a resultats com a le-
sions, ja que ha vist com en dos
partits ha perdut Belda –que es
va trencar l’escafoide de la mà–
Pinto, Sergio –que arrossega
problemes físics– i Pep. El
passat 29 de gener es va iniciar
la segona volta i en el primer
matx es van tornar a repetir els
mateixos problemes, perdent a
Canovelles per 2 a 1.

Toni Carrillo. Les
lesions ens han
marcat des de
principi de lliga. Si
guanyem dos
partits seguits,

podem sortir de la crisi. L’equip
està angoixat pels mals
resultats i això es reflecteix en
el joc. Valoro molt el suport del
club, tot i la difícil situació.

les reaccions

Antoni Alcalà.
Estem decebuts
perquè les coses
no surten bé. En-
cara hi ha solució

i crec mantindrem la catego-
ria sense problemes. La di-
rectiva busca reforços per
sortir de la situació. I tornem
a ratificar la confiança en el
cos tècnic.

EL TÈCNIC

EL PRESIDENT

Sergio López.
Estem decebuts
perquè aspiràvem
a estar a dalt. És
cert que no fem
gols, però els

problemes no són només de
la davantera. Són de tot l’equip.
Podem sortir d’aquí perquè és
fàcil fer una segona volta millor
que la primera.

EL CAPITÀ

El Sant Joan es troba a la cinquena
posició del Grup Novè de Se-
gona Regional amb 32 punts, a  9
punts de la zona d’ascens. Els
montcadencs tenen un partit
ajornat contra el Palautordera, que
es disputarà el 9 de febrer al camp
municipal de la Font Freda a les
21h. L’equip local opta a pujar de
categoria, tot i que hi ha tres equips
–Les Franqueses, Molletense i
Vilanova del Vallès– que han
agafat un cert avantatge sobre la
resta de rivals capdavanters.
Després d’haver acabat la prime-
ra volta, el balanç del club és

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan mira a l’ascens
sílvia alquézar
redacció

positiu, tot i que el tècnic, Rafa
González, ha lamentat la irregu-
laritat en el joc en diverses jornades
que han acabat amb resultats
negatius com les derrotes a casa
contra rivals inferiors com el
Lourdes de Mollet i el Sentmenat.
Segons l’entrenador, la mala ratxa
de la plantilla va coincidir amb la
marxa del migcampista Nandi,
que setmanes després va ser
substituït amb el fitxatge de Raúl.

Les xifres. El Sant Joan ha
guanyat 10 partits, n’ha empatat
2 i n’ha perdut 5. “S’han
encaixat massa derrotes
perquè tenim plantilla per fer

més del que hem aconseguit
fins ara”, ha dit el tècnic. El con-
junt de Can Sant Joan ha marcat
30 gols, 12 dels quals els ha
transformat el davanter centre
Marc Montcada. Però la gran
virtut del Sant Joan en la primera
volta se centra en el capítol
defensiu, ja que ha estat l’entitat
que menys gols ha encaixat,
juntament amb les Franqueses,
amb només 16 dianes en 18
partits. De cara a la segona  volta,
el Sant Joan espera  no perdre
punts amb els rivals directes i no
cometre les mateixes errades
amb els equips de la part baixa
de la classificació.
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>> HANDBOL FEMENÍ

La Salle ISTE ha perdut els dos
darrers partits de lliga de Pri-
mera Catalana, disputats al
pavelló Miquel Poblet. El con-
junt montcadenc va caure der-
rotat contra la Roca per 18-32
el passat 22 de gener, mentre
que el dia 29 es va veure superat
per 10-20 davant del Mataró.
L’equip de Josep Quirós està
notant l’absència de jugadores
importants a causa de les le-
sions. El club està a l’espera de
poder incorporar la romane-
sa Mariana per reforçar la plan-
tilla i sortir de la zona baixa de
la classificació. SA

 >> La Salle masculí va guanyar el GEIEG, el líder del Grup B, per un contundent 31-19

La Salle masculí només depèn
del resultat que aconsegueixi a
l’últim matx de la fase prèvia de
Primera Catalana per obtenir el
passi al playoff  d’ascens. El
conjunt de Jaume Puig jugarà el
pròxim 5 de febrer a la pista de
l’Adrianenc el partit més
important de la temporada. Serà
com una gran final, en què els
jugadors montcadencs buscaran
una victòria per estar entre els
millors equips catalans de la
categoria. El Montcada és ter-
cer del Grup B amb 16 punts,
empatat amb el Palautordera,
que és segon perquè té a favor
la mitjana de gols particulars
amb el Montcada.

Últims triomfs. Els partits
guanyats a les dues darreres
jornades han estat decisius per
arribar a l’últim matx de la fase
prèvia amb les opcions intactes.
El 21 de gener, La Salle es va
imposar a casa davant del
GEIEG de Girona, el líder ja
classificat, per 31-19. D’altra
banda, el conjunt local va vèncer
la Roca per 22-17 el dia 28 al
pavelló Miquel Poblet. En

Els homes de Jaume Puig depenen d’ells mateixos per aconseguir estar entre els millors de la categoria

La Salle ISTE
torna a perdre

La Salle es juga el passi a la fase
d’ascens a la pista de l’Adrianenc

>> HANDBOL MASCULÍ. Primera Catalana

El Grundig Mobile s’enfrontarà
entre el 4 de febrer i el 4 de març
a cinc rivals directes en la lluita
per ocupar una de les places del
playoff d’ascens a Divisió
d’Honor. L’equip local visitarà
les pistes del València, el líder amb
39 punts; l’Arzuaga d’Eivissa, sisè
amb 33, i el Marfil Santa Coloma,
setè empatat a 32 punts amb el
Grundig, que és vuitè amb un
partit menys. Pel que fa als partits
al pavelló Miquel Poblet, el
Montcada rebrà el Pinseque de
Saragossa, segon amb 36 punts i
un matx menys, i el Barça, tercer
empatat amb el conjunt aragonès.
La competició està més igualada
que mai, amb tan sols 7 punts de
diferència entre el primer
classificat i el vuitè.

Aturada. El Grundig, que por-
ta nou jornades consecutives sense
perdre, afronta el tram decisiu de
la lliga després d’un parèntesi de
15 dies sense jugar. “Ha anat bé
perquè els jugadors tocats han
descansat, però potser s’ha

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

El Grundig afronta el tram decisiu
de la lliga contra rivals directes

sílvia alquézar
redacció

 >>  El Grundig es juga estar a dalt en els pròxims 5 partits de lliga

en 2 minuts...

�Cera, desè al cros de Sabadell

�Sortida a l’estació Grand Valira

Carles Cera, corredor de la Joventut Atlètica Montcada, va
acabar a la desena posició al cros de Sabadell, disputat el 22 de
gener. L’atleta de Can Cuiàs va recórrer la distància de 10.700
metres en un temps de 33 minuts i 50 segons. La prova va ser
un test de cara al Campionat de Catalunya de cros, que es farà
el 19 de febrer a Canet. D’altra banda, la JAM també va par-
ticipar el 22 de gener a la Mitja Marató Ciutat de Terrassa.
Per equips, Montcada va acabar en el lloc 33. SA

El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, organitza els
dies 10, 11 i 12 de febrer la sortida per esquiar a l’estació
Grand Valira d’Andorra, prevista inicialment el cap de setmana
del 27 al 29 de gener, però que es va haver d’ajornar a causa
del mal temps. Les persones interessades es poden inscriure
fins al 8 de febrer al número 69 del carrer Major. D’altra
banda, el Cim i la Regidoria de Joventut faran una sortida
per esquiar a Formigueres el pròxim 18 de febrer. SA

LAURA GRAU

aquesta última jornada, la
victòria va tenir un valor doble,
ja que la Canonja, rival directe,
va perdre a la pista de l’Arrahona
de Sabadell per 30-25. “Ha
estat una gran alegria perquè
ara només depenem de
nosaltres mateixos per jugar
l’ascens”, ha dit Puig, qui ha
indicat que la plantilla es troba
molt il·lusionada amb la pos-

sibilitat de passar a la fase
d’ascens. Respecte al matx a Sant
Adrià, l’entrenador reconeix que
no serà fàcil guanyar: “Per a
nosaltres és molt important
perquè resumeix el treball de
tota la temporada”. En aquest
sentit s’ha manifestat el president
de La Salle, Josep Maresma, qui
s’ha mostrat optimista: “Si pas-
sem, haurem aconseguit el

perdut ritme de competició”, ha
dit el tècnic, Marcello Magalhaes.
El cap de setmana del 21 i 22 de
gener, hi va haver jornada de
descans amb motiu de la disputa
de la Copa d’Espanya. D’altra
banda, el dia 28 el conjunt local
no va jugar per incompareixença
del Manresa, que va al·legar que
no podia arribar a Montcada pel

mal estat de les carreteres a causa
de la neu. En el moment de tancar
aquesta edició, el Jutge de
Competició havia de decidir si es
jugava el matx. De ser així, amb-
dós clubs s’hauran de posar
d’acord per determinar una data.
En el cas de manca d’entesa, el
Jutge de Competició tindria
l’última paraula.

primer objectiu de la cam-
panya com a club”. El directiu,
que ha fet una crida entre els afi-
cionats per desplaçar-se a Sant
Adrià, ha avançat que, en el cas
que La Salle quedés entre els dos
primers a la fase d’ascens i es clas-
sifiqués per a la fase estatal, l’enti-
tat es plantejaria la seva organit-
zació. “L’equip funciona i té
molta il·lusió”, ha dit Maresma.

>> FESTA DEL SOCI

La Salle Montcada va organit-
zar el 27 de gener a la disco-
teca Cactus la segona edició
de la festa del soci, un petit
homenatge a tots els seguidors
de l’entitat. La convocatòria va
aplegar força públic, malgrat
el mal temps. El club va lliurar
un obsequi als assistents i va
sortejar un telèfon mòbil que
li va tocar al jugador del pri-
mer equip, David Sánchez.
Durant la vetllada també es
van passar imatges de partits
dels diferents conjunts. SA

Homenatge
als aficionats

RAFA JIMÉNEZ

�Èxit del porter d’handbol Álamo
El porter montcadenc del Fraikin
BM Granollers, Vicente Álamo –a
la foto– va ser escollit el millor por-
ter del Triangular Internacional
Catalunya d’Handbol 2006, dis-
putat del 20 al 22 de gener a
Girona. El combinat català, on
també hi havia el montcadenc Sal-
va Puig, del FC Barcelona, es va
imposar a Brasil per 39-30 i va em-
patar amb Japó a 29. El jugador, a punt de fer 30 anys, va fer
23 aturades de mèrit contra el Japó i Puig va marcar sis gols en
tot el torneig. SA

ARXIU/SÍLVIA ALQUÉZAR
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La Copa Pirineus augmenta la
participació en la segona edició

>> TIR AMB ARC. Primera jornada a Can Piqué

 >> L’equip A de la UE Montcada durant una partida de la fase territorial

El primer equip de la Unió
Escacs Montcada va acabar a la
tercera posició a la Fase Territo-
rial de la Copa Catalana, dispu-
tada el 22 de gener a les Cotxeres
de Sants de Barcelona. El
conjunt A1 –format per Arturo
Vidarte, Marcelo Panelo, José
Maria Hernando i Raúl
González– va aconseguir 25’5
punts i s’ha classificat per dis-
putar la final absoluta. Per la
seva banda, l’equip A2 –
composat per Alejandro Ríos,
Lluís Luna, José Hernández i
Emilio Romero– va quedar al
tretzè lloc amb 21’5 punts. El
conjunt Preferent –Jesús

UE MONTCADA

El Valentine femení ha acabat la
primera volta a la dotzena posició
del Grup Segon de Primera Ca-
talana, amb un bagatge força
negatiu: 5  victòries i 10 derrotes,
a més de ser el tercer equip que
més punts ha encaixat (1.009). El
Montcada viu una temporada
molt complicada des del seu inici,
amb molts canvis i dificultats per
fer la plantilla.

Els canvis. El primer tècnic,
Carles Company, ja va abando-
nar la disciplina de l’equip abans
de les vacances d’estiu. El seu
càrrec el va ocupar Gregorio
Fajardo qui, després d’un primer
mes difícil d’adaptació i manca de
jugadores, la plantilla es va com-
pletar i van començar a arribar
els resultats positius, situant-se en
una còmoda situació a la part
mitja-alta de la classificació. Però,
per reestructuracions en el club,
Fajardo va passar a dirigir el
sènior B masculí i, en el seu lloc,
la directiva va nomenar el pivot

>> BÀSQUET FEMENÍ. Grup Segon de Primera Catalana

El Valentine tanca la primera volta
a un punt de la zona de descens

sílvia alquézar
redacció

LAURA GRAU

>> BÀSQUET MASCULÍ

sílvia alquézar
redacció

La UE Montcada acaba
tercera i passa a la final

>> ESCACS. Fase territorial de la Copa Catalana

El Club de Tir amb Arc Can Pi-
qué va organitzar el 22 de gener
la primera jornada de la segona
edició de la Copa dels Pirineus,
que enfronta els millors arquers
de França i Catalunya en la mo-
dalitat de recorregut de bosc
amb dianes en tres dimensions.
La competició s’ha consolidat en-
guany amb l’increment del nom-
bre de participants. Dels 3 clubs
que van competir l’any anterior
enguany han passat a ser 5: 2
catalans i 3 francesos.

Primer balanç. En la primera
jornada, feta a la Serralada de la
Marina, van prendre part un to-
tal de 91 arquers, que van tirar
80 fletxes entre 2 circuits de 20
dianes cadascun. “Esperàvem
més participants, però va coin-
cidir amb un altre torneig ofi-
cial”, ha indicat el president del
Club de Tir amb Arc Can Pi-
qué, Toni Roca. Pel que fa als
resultats, Can Piqué va copsar
bona part dels podis en totes les
modalitats. La segona jornada es
farà també a Montcada el 19 de
febrer, mentre que França acollirà
la tercera (9 d’abril a Toulouse),
quarta (21 de maig a Béziers) i
cinquena (16 de juliol a Coufou-
lens). La gran final s’organitzarà a
Mataró el 24 de setembre.

sílvia alquézar
redacció

El Valentine masculí no va po-
der  arribar a Andorra, on havia
de jugar el passat 28 de gener, a
causa del mal temps. Els Mossos
d’Esquadra no van deixar passar
l’autocar de la plantilla montca-
denca a Bagà, a prop de Berga,
perquè la neu era cada vegada més
intensa i es feia difícil circular per
les carreteres catalanes. Els dos
clubs han acordat jugar el partit
ajornat el pròxim 15 de febrer a
les 20.30h.

Últim triomf. El Valentine va
aconseguir una victòria important
en la jornada anterior al pavelló
Miquel Poblet contra l’Olesa, al
qual va superar per 91-81. Aquest
matx corresponia al primer de la
segona volta de la competició. El
Montcada ocupa el vuitè lloc del
Grup C de la Lliga EBA amb 9
victòries i 7 derrotes, amb un
partit menys. Si venç l’Andorra,
l’equip de César Saura se situaria
a dos triomfs del líder, el Prat, i a
un de la zona que dóna accés al
Campionat d’Espanya.

sílvia alquézar
redacció

El Montcada no
juga a Andorra

per la neu

 >> La plantilla del Valentine femení ha sofert molts canvis al llarg de tota la temporada

 >>  Una arquera fa una tirada a la primera jornada de la II Copa Pirineus

CAN PIQUÉ

resultats i classificacions
ARC RECTE DONA

1 Glória Sangenís 338 pt.
2 Alicia Vargas 212 pt.
3 Vicenta López 202 pt.

ARC RECTE HOME

1 J. Luis Sánchez 395 pt.
2 Carlos Gardón 392 pt.
3 Ariel Arrastia 388 pt.
4 Josep Sánchez 376 pt.
5 Félix Pérez 355 pt.
11 Toni Roca 321 pt.
12 Carlos Contreras 308 pt.

ARC RECORBAT DONA

1 Loli López 279 pt.
2 Tomi Martínez 260 pt.

ARC RECORBAT HOME

1 Manuel Saldaña 473 pt.
2 Salvador Pérez 451 pt.

3 Javier Berrocoso 420 pt.
5 Ramon Ferrer 418 pt.
6 Juan Gago 388 pt.
7 Horacio Docampo 388 pt.
9 Pedro Martín 368 pt.
18 Jesús del Río 299 pt.
19 Roi Gardón 287 pt.
20 Joan Berni 277 pt.

ARC RECORBAT INFANTIL

1 Erik del Río 184 pt.

ARC CLÀSSIC HOME

1 Vicente Giménez 422 pt.
2 Juan Lechuga 415 pt.
3 Jesús Prat 396 pt.
9 Francisco Verdejo 314 pt.
12 Xavier Rubert 240 pt.
13 Vicenzo Mosca 235 pt.

ARC CLÀSSIC JÚNIOR

1 Marco Mosca 218 pt.

ARC MECÀNIC HOME

1 Joan Lope 535 pt.
2 Joan Berni 417 pt.
3 Delfín López 382 pt.
4 Esteban Pérez 266 pt.
5 Manuel Gallart 225 pt.

ARC LLIURE HOME

1 Xavier de la Fuente640 pt.
2 Manuel Álvarez 632 pt.
3 Toni Álvarez 621 pt.
7 Luis Miranda 578 pt.
9 Josep Cobos 545 pt.
10 Javier Díaz 499 pt.

ARC LLIURE INFANTIL

1 Àlex Cobos 416 pt.

* En vermell, els arquers del
Club de Tir amb Arc Can Pi-
qué de Montcada i Reixac.

Carrasco, Antonio Gil, Joa-
quim Martín i Josep Solé– va
ser el 20è de la general amb 20’5
punts i jugarà la final de la seva
categoria. El torneig va comptar
amb la participació d’un total
de 86 equips i 258 jugadors. La
final s’havia de disputar el 29 de
gener al Vendrell, però a causa
del mal temps la competició es
va suspendre i ara ha de ser la
Federació qui determini la nova
data. D’altra banda, el 5 de febrer
comença el Campionat de Ca-
talunya per equips, on el Mont-
cada debutarà a Divisió d’Hon-
or. A la primera jornada hi haurà
el derbi vallesà entre l’equip lo-
cal i el Cerdanyola al pavelló
Miquel Poblet, de 9.30 a 14.30h.

del conjunt EBA Marc Fabregat,
amb qui l’equip montcadenc en-
cara no ha guanyat cap partit des
que va arribar a la banqueta a
principi de desembre. El Montca-
da ha encadenat una ratxa de cinc
derrotes consecutives que l’han

portat a una classificació perillosa.
“Aquesta ratxa no ha estat pel
canvi d’entrenador, ja que
l’equip s’ha enfrontat amb els
rivals capdavanters i hem tingut
més baixes”, ha dit el president,
Pere Oliva. Per la seva banda, la

plantilla i la directiva confien que
obtindran la permanència. Ara es
troba a un punt de la promoció
de descens. “Hem millorat i els
resultats positius arribaran,
sobretot amb els rivals assequi-
bles”, ha indicat el tècnic.
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Poblet serà homenatjat
a la marxa Pedro Delgado

>> CICLISME. Tretzena edició

sílvia alquézar
montcada

 >>  Delgado, al centre, amb Poblet, l’alcalde i el regidor d’Esports

La tretzena edició de la prova
cicloturista internacional Pedro
Delgado, que es farà el 13
d’agost, retrà homenatge a l’ex-
corredor montcadenc Miquel
Poblet. Així ho va anunciar
l’exciclista segovià –guanyador
del Tour de França de 1988– en
la visita que va fer el 31 de ge-
ner a Montcada i Reixac per
entrevistar-se amb Poblet i do-
cumentar-se sobre la trajectòria
esportiva del primer espanyol
que va lluir el mallot groc de la
prova francesa. “Des de les
tres últimes edicions venim
recordant els pioners del ci-
clisme estatal, els que han fet
història. Enguany serà el
torn de Miquel Poblet”, va dir
Delgado durant la seva visita a
l’Ajuntament de Montcada, on
va signar en el llibre d’honor del
Consistori. L’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), el va rebre al
seu despatx acompanyat per una

petita delegació municipal i li va
regalar en nom de la corpora-
ció una serigrafia del pintor
montcadenc Joan Capella. Per
la seva banda, Poblet es va mos-
trar “molt il·lusionat amb
l’homenatge” i va confirmar
la seva assistència a la marxa del
pròxim estiu “si la salut
m’acompanya, perquè ja
tinc 77 anys”. La marxa ciclo-
turista és una prova dura,
organitzada pels Amigos del
ciclismo de Segovia. Enguany
el recorregut serà de 160 qui-
lòmetres i tindrà quatre ports
de muntanya. “L’únic que es-
pero és poder guanyar a Mi-
quel Poblet” , va bromejar
Pedro Delgado, qui va deixar
el ciclisme professional el 1994
i, a partir d’aquesta data, va pro-
moure la prova cicloturista que
porta el seu nom. Delgado tam-
bé va guanyar la Vuelta Ciclista
a Espanya el 1985 i el 1989, a
més de ser segon al Tour de
França el 1987.

SÍLVIA ALQUÉZAR

CB MONTCADA B.
BÀSQUET> Primera
Dues derrotes més
El sènior B masculí del CB
Montcada no aconsegueix sortir
de les darreres posicions del
Grup Primer de Primera Cata-
lana. Ha perdut els dos últims
matxs i és penúltim amb només
3 victòries en 16 jornades. SA

més en 2 minuts
GRUNDIG B. FUTBOL
SALA> 1a Nacional B

LA SALLE B.HANDBOL>
Segona Catalana
Primer triomf femení
La Salle B femení va aconseguir
el primer triomf de la tempora-
da el passat 22 de gener en la
seva visita a la pista del Sant Ot,
de la Seu d’Urgell, per 13-25.
La incorporació de la romanesa
Mariana, a l’espera del trànsfer
per passar al conjunt de Prime-
ra Catalana, va ser decisiva
davant del cuer de la classifica-
ció. Per la seva banda, el sènior
B masculí es troba a la zona
mitjana de la taula de Segona
Catalana amb 13 punts. SA

CB ELVIRA CUYÀS.
BÀSQUET> Territorials
Entre els primers
Els tres equips sèniors del CB
Elvira Cuyàs es troben entre els
primers classificats de les seves
lligues. El millor situat és el  fe-
mení B, al tercer lloc. SA

UE SANTA MARIA.
FUTBOL> 3a Regional

Taules amb l’Espanyol
L’equip femení de l’Escola de
futbol Montcada va empatar
a 3 gols davant del RCE
Espanyol en el darrer matx de
lliga del Grup Segon de
Segona Divisió, disputat al
camp municipal de Can Sant
Joan el passat 29 de gener. El
conjunt montcadenc va fer
bon partit i es troba a la zona
mitja alta de la classificació.SA

EF MONTCADA.
FUTBOL> Segona

Nou fitxatge
La UE Santa Maria ha incor-
porat el montcadenc Isidoro
Aparicio, de 22 anys, que havia
jugat a Ripollet, Cardedeu i Can
Sant Joan. L’equip és líder. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL
SALA> Primera
Empat a Castellar
L’Associació Esportiva Can
Cuiàs va empatar a quatre gols
a la pista del Castellar en el
darrer matx del Grup Segon de
Primera Divisió. L’equip lluita
per mantenir la categoria. SA

CAN SANT JOAN.
BÀSQUET> Territorials

Segona volta
El Grundig B no ha començat
amb bon peu la segona volta del
Grup Primer de Nacional B, ja
que va caure derrotat a la pista
del Metacom per 7-5. El conjunt
montcadenc en troba a l’avant-
penúltima posició. SA

Dues victòries
El CEB Can Sant Joan ha pujat
posicions al Campionat de Ca-
talunya B femení, després de les
dues últimes victòries consecu-
tives contra el Gaudí per 40-37
i el Parets per 54-56.  SA

resultats i classificacions

FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornada 18
Grundig-Manresa a.
Equip Pj. Pt.
1 València 18 39
2 Pinseque 17 36
3 Barça 18 36
8 Grundig 17 32

Primera B. Grup 1
Jornada 16
Metacom-GrundigB 7-5
Equip Pj. Pt.
1 Metacom 16 40
2 Figueres 16 39
3 Manlleu 16 33
15 Grundig B 16 10

Primera Terr. Grup 2
Jornada 16
Castellar-C. Cuiàs 4-4
Equip Pj. Pt.
1 Català 15 35
2 Llinars 16 31
3 Xocola 16 31
12 Can Cuiàs 16 16

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 16 i 17

Valenti.-Olesa 91-81
Andorra-Valentine a.
Equip Pj. Pt.
1 Prat 17 29
2 Grupotel 17 28
3 Granollers 17 28
8 Valentine 16 25

1a Catalana. Grup 1
Jornades 15 i 16
Mont. B-Súria 70-71
Mont.B-La Garriga 56-73
Equip Pj. Pt.
1 La Garriga 16 28
2 S. Terrassa 16 28
3 Súria 16 27
15 Montc. B 16 19

Ct. Territorial. Grup 5
Jornades 14 i 15
Brafa-Elvira 61-65
Elvira-Martorelles 68-76
Equip Pj. Pt.
1 St. Nicolau 15 27
2 St. Gabriel 15 27
3 Gràcia 15 26
6 Elvira 15 25

1a Catalana Fem. Grup 2
Jornada 15
Valent.-Ronda 70-75
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 15 27

2 SESE 15 27
3 Sant Adrià 15 26
12 Valentine 15 20

3a Catalana Fem. Grup 4
Jornades 14 i 15
Elvira A-Sant Jordi a.
Vedruna-Elvira A 42-53
Equip Pj. Pt.
1 Disseny 14 28
2 Sant Celoni 15 28
3 La Garriga 15 28
4 Elvira A 14 25

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 14 i 15
Elvira B-El Social 50-56
St. Joan-Gaudí 40-37
Parets-St. Joan 54-56
Gaudí-Elvira B- a.
Equip Pj. Pt.
1 CIC B 14 28
2 El Social 15 27
3 Elvira 14 26
4 St. Ramon 14 26
14 C.St. Joan 15 18

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 17 i 18
Sants-Montcada 1-1
Canovelles-Mont. 2-1

Equip Pj. Pt.
1 Tossa 18 39
2 Caprabo 18 38
3 Taradell 18 35
12 Montcada 18 20

2a Regional. Grup 9
Jornades 17 i 18
St. Joan-Lloreda 1-2
St. Joan-Almeriense1-0
Equip Pj. Pt.
1 Molletense 18 41
2 Franqueses 17 41
3 Vilanova 18 41
5 Sant Joan 17 32

3a Regional. Grup 17
Jornades 15 i 16
Sta Maria-Extremeño5-2
Sta Maria-Gràcia a.
Equip Pj. Pt.
1 Santa Maria 12 27
2 Sta. Maria 13 25
3 Pujadas 12 25
4 Eixample 12 23

2a Divisió Fem. Grup 2
Jornades 13 i 14
EF Mont.-Manresa 3-1
Montcada-Espanyol 3-3
Equip Pj. Pt.
1 Vic 13 29
2 Manresa 12 29

3 Sant Andreu 13 27
6 EF Montca. 13 23

HANDBOL

1a Catal. Mas. Grup B
Jornades 12 i 13
SalleA-GEIEG 31-19
SalleA-La Roca B22-17
Equip Pj. Pt.
1 GEIEG 13 21
2 Palautordera13 16
3 Salle A 13 16
4 Canonja 13 15

2a Catal. Mas. Grup B
Jornades 14 i 15
Cardedeu-SalleB26-21
SalleB-Rubí 27-26
Equip Pj. Pt.
1 Pardinyes 14 26
2 Sabadell 15 25
3 Sant Fost 15 22
9 La Salle B 15 13

1a Catalana Femení
Jornades 11 i 12
SalleA-La Roca 18-32
SalleA-Mataró 10-20
Equip Pj. Pt.
1 La Roca 11 20
2 Molins 9 16
3 Mataró 9 14

9 La Salle A 9 5

2a Catalana Femení
Jornades 11 i 12
Sant Ot-SalleB 13-25
Agramunt-SalleB a.
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 11 22
2 Palautordera10 14
3 Porqueres 10 14
9 La Salle B 10 3

ATLETISME

Mitja Marató de Terrassa

352 Emili Rodríguez
353 Ángel Fraile
484 Antoni Ortiz
714 Jordi Flores
854 Enric Malla
998 Asensio Rodríguez

Cros de Sabadell

Sènior masculí
10 Carles Cera
Veterà masculí
16 Jordi Candela
69 Ildefonso Teruel
82 José Muñoz
97 Santos Guillén
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>> JOCS ESCOLARS. Segona fase
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 >> Salle i Viver, un dels partits disputats a la primera jornada

Reixac A, Reixac B, El
Turó B, Sagrat Cor B, La
Salle B, Mitja Costa i El
Viver. Aquesta temporada
s’han introduït algunes no-
vetats en el programa per
tal de rebaixar el nivell
competitiu i, segons la
coordinadora de l’esport
escolar, Susana Moreno,
“això afavoreix que els
infants gaudeixin fent
esport i que no vulguin
ser millors que la resta.
Les noves mesures aju-
den a què es jugui amb
menys pressió”. En el
segon trimestre, l’objectiu
del multiesport continua
sent que els infants s’intro-
dueixin en l’activitat física
i esportiva a través de jocs.

Segona volta local.
La segona volta de les lli-
gues locals de bàsquet i
futbol sala va començar el
28 de gener, en concret les
de bàsquet benjamí i fut-
bol sala benjamí i aleví. Su-
sana Moreno ha destacat
que “tot ha funcionat
amb normalitat, no hi
ha hagut gaire partits
ajornats i tothom està

>> LLIGA COMARCAL.  Natació i escacs

Bon paper dels montcadencs

Montcada va obrir el 22
de gener el calendari de les
jornades locals de natació,
organitzades pel Consell
Esportiu del Vallès Occi-
dental Sud (CEVOS). La
competició es va celebrar
al complex Montcada
Aqua i hi van participar 22
membres de l’Escola de
Natació de Montcada, a
més de representants de les
escoles de Ripollet, Cer-
danyola, Badia, Barberà i
Palau solità i Plegamans.
Els nedadors locals van
obtenir bones posicions.
Entre els que van aconse-
guir primeres posicions
destaquen Clara Romero
i Mireia Prats,  segona i ter-
cera respectivament en 25
metres lliures i en 25
metres papallona, en la
categoria benjamí, i  Jaume
Jiménez, primer i segon en
cent metres, tant lliures

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure
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com papallona infantil. Ali-
na Muñoz i Yadira Ro-
dríguez, en prebenjamí
femení, van assolir la quar-
ta i sisena posició. A la ca-
tegoria infantil femení,
Ana Suárez i Marta Sán-
chez van ser segona i ter-
cera en cent metres lliures.
La cadet Sira Romero va
obtenir la setena posició
en 100 metres lliures. La
següent fase local tindrà
lloc el 4 de febrer a Bar-
berà i es nedarà les moda-
litats de braça i esquena.

Il·lusió en escacs.
El torneig comarcal d’es-
cacs comença el 4 de fe-
brer a Cerdanyola. La data
inicialment prevista era el
28 de gener, però el mal
temps va obligar l’organit-
zació a ajornar-lo una set-
mana. La competició l’or-
ganitza el CEVOS i aquest
any compta amb la pre-
sència de vint jugadors de

El segon trimestre de la lli-
ga multiesport, dedicat al
bàsquet, es va posar en
marxa oficialment el 28 de
gener, tot i que la pluja i el
mal temps van provocar
que s’ajornessin la major
part dels partits, que s’hau-
ran de disputar en els pro-
pers dies. De la mateixa
manera que en el primer
trimestre, amb l’handbol,
s’han format dos grups, A
i B,  i s’ha incorporat un
equip de l’escola del CB
Montcada. El Grundig
Mobile ha decidit no con-
tinuar en aquesta modali-
tat poliesportiva per les
incompatibilitats horàries
amb què s’han trobat du-
rant el primer trimestre
entre els partits i entrena-
ments de multiesport amb
els de futbol sala.

Els grups. En el grup
A de bàsquet hi participen
els equips del Font Freda,
La Salle A, Elvira Cuyàs,
El Turó A, Sagrat Cor A,
Reixac i CB Montcada. El
grup B està format pel

silvia díaz

pla d’en coll

preparat per continuar
amb el tram final de la
lliga”.
El CEIP El Viver encap-
çala les lligues de bàsquet
benjamí i futbol sala aleví
i a futbol sala benjamí es
disputen el lideratge el Rei-
xac B, Mitja Costa i AE
Can Cuiàs. La novetat d’a-
quest any ha estat la crea-
ció d’una lliga local infan-
til, formada per equips
dels instituts de Montcada
i l’AE Can Cuiàs, que és
líder de grup. La segona
volta de la lliga infantil co-

mença el 4 de febrer. A
l’IES Montserrat Miró, el
conjunt de noies està en
fase d’aprenentatge. Els
equips A i B compten
amb jugadors de primer
any. L’equip de l’IES La
Ferreria està format pel
conjunt del Mitja Costa
que l’any passat va quedar
líder de la categoria aleví i
aquest any s’ha reforçat
amb la incorporació de
nous jugadors. Els inte-
grants de l’equip de La Ri-
bera són joves amb un alt
nivell físic.

>> KORFBAL.  Jornada local

 >> El Montserrat Miró (blau) davant el KEKA B terrassenc

El Montserrat Miró
és líder infantil

L’equip infantil de korfbal
de l’IES Montserrat Miró
és líder de grup a la lliga de
korfbal de la seva categoria.
El CEIP Elvira Cuyàs va
acollir el 28 de gener una
jornada de la competició,
en la que l’equip montca-
denc es va enfrontar al Ke-
ka A i Keka B de Terrassa i
a l’IES Secretari Coloma
de Barcelona. Les jornades
de korfbal de la categoria

infantil es disputen cada
quinze dies i, a diferència
de les lligues convencio-
nals, juguen tots els equips
al mateix dia i en el mateix
espai. El conjunt local, en-
trenat per Esteban Moly i
Dani Vidaña, està fent una
molt bona temporada.
L’altra equip de l’institut, el
júnior, encara no ha co-
mençat la competició ofi-
cial. SD

SILVIA DÍAZ

 >> La primera fase de natació es va fer a Montcada Aqua

la Unió d’Escacs Mont-
cada (UEM). La lliga té
representants d’altres tres
municipis: Cerdanyola,
Barberà i Badia. Les cate-
gories en què competeix
la UEM aquesta tempo-
rada són infantil, aleví i
benjamí. Durant el mes de
febrer i principis de març

tindran lloc les rondes co-
marcals, a Cerdanyola i
Badia, i els dies 11, 18 i 25
de març es disputaran les
fases territorials a un mu-
nicipi del Vallès Oriental
encara per concretar. La
Final de Catalunya es ju-
garà els dies 8, 9, 10 i 11
d’abril.

lliga comarcal

SEGONA VOLTA PER A
CADETS I JUVENIL

Montcada té tres equips
en la lliga comarcal orga-
nitzada pel Consell Es-
portiu del Vallès Occiden-
tal Sud: el juvenil de futbol
sala de l’IES Montserrat
Miró i el cadet de futbol sa-
la i el cadet de bàsquet de
l’IES La Ribera. Els tres
conjunts estan disputant
des del 14 de gener la se-
gona volta de la competi-
ció, en un any que està re-
sultant difícil per a tots. En
futbol sala, La Ribera s’es-
tà ressentint encara dels
problemes d’inici de tem-
porada, quan li va costar
molt formar un equip i es
va trobar amb jugadors

amb poca experiència. Tot
i les dificultats, els cadets
s’han trobat amb un em-
pat i una victòria en els
darrers partits. En bàs-
quet, el cadet de La Ribe-
ra està patint molt per
mantenir l’equip i poder
disputar els partits cada
jornada. Pel que fa al juve-
nil de l’IES Montserrat Mir-
ó, l’equip, de nova creació,
s’està esforçant per arri-
bar al nivell de conjunts de
la comarca amb jugadors
veterans con l’Anselm
Clavé o el Tiana de
Ripollet. Els montcadencs
encara no han guanyat

cap partit aquest any. SD

La formació esportiva escolar del
multiesport continua amb bàsquet

silvia díaz

redacció

La pluja i el mal temps van provocar l’ajornament de gran part dels partits de la primera jornada, el 27 i 28 de gener

 >> La Ribera contra el Forat del Vent de Cerdanyola

SILVIA DÍAZ
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actualitatdels clubs

Grundig i Montcada, a la fase final
Els equips del Grundig Mobile i l’EF Montcada van
començar la Segona Volta del Campionat el 28 i 29 de
gener. El cadet A (Primera Divisió) i el benjamí A del
Grundig encapçalen la classificació i durant la Segona
Fase pretenen mantenir el lideratge per poder optar al
Campionat de Catalunya. L’aleví actualment és quart i
encara pot aspirar al Campionat. L’infantil (Primera
Divisió) és desè, el cadet B (Segona Divisió) és quart i
el Juvenil (Lliga Nacional) manté la novena posició. Pel
que fa a l’EF Montcada, l’infantil (Segona Divisió) està
situat a la part baixa de la classificació (14è) i el juvenil
(Segona B) està a la part mitja (vuitè). SD

FUTBOL SALA> Segona volta

FUTBOL> Segona volta

Recta final per als equips de Primera
Tres dels quatre equips de l’EF Montcada que militen a
la Primera Divisió van disputar el primer partit de la
Segona Volta el cap de setmana del 28 i 29 de gener. El
mal temps va obligar a suspendre el partit del cadet A
davant el Sabadell. L’aleví A està fent una molt bona
campanya i segons el coordinador esportiu de l’escola,
José Manuel Arjona, “és un equip molt conjuntat,
amb un molt bon ambient, on tots hi participen”.
Sobre l’infantil A, Arjona considera que “podem que-
dar bastant amunt de la classificació i hem superat
les expectatives de principi de temporada, quan
ho veiem tot més complicat”. L’equip més complicat
d’aquest any és el cadet A, que està a la part baixa de la
classificació. Segons Arjona, “està resultant un any
molt díficil i no acabem de trobar el sistema que
ens ajudi a superar la crisi”. Finalment, el juvenil A
és un conjunt que, segons el coordinador, “està ge-
nerant molta il·lusió i creant un bon exemple per
a la base que el segueix”. Tot i que l’equip ha perdut
alguns partits, l’objectiu és mantenir-se a la part alta de
la taula a la Segona Volta. El coordinador considera,
però, que “serà difícil que algun equip pugi a Pre-
ferent, tot i que res no és impossible”. SD

 >> Cadet A i Mercantil jugant a Montcada el 21 de gener
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 >> L’aleví A va guanyar el Sagarra (5-3) el 28 de gener

SILVIA DÍAZ

Un montcadenc entre els 20 millors
Josep Sánchez, del mini A del CB Montcada, és un dels
vint jugadors que ha superat la primera fase del procés
per triar els integrants de la Selecció Catalana Mini. A
final de febrer, es farà una segona tria de quinze noms,
dels quals només dotze formaran el combinat català. A
la primera preselecció també va participar el montca-
denc Albert Ruiz. El  gerent del CB Montcada, César
Monfort, s’ha mostrat molt satisfet per la possibilitat que
hi hagi representació local, perquè “demostra que tenim
un nivell comparable als millors clubs catalans”. SD

BÀSQUET> Selecció Catalana Mini

 >> Darrer partit del juvenil a casa davant La Salle Bonanova

El juvenil, entre els millors de Catalunya
L’equip juvenil A del CH La Salle Montcada continua
el seu pas a la Lliga Catalana a un grup amb un alt
nivell. A la fase classificatòria, els montcadencs van gau-
dir d’una posició privilegiada i van quedar líders de
grups amb només una derrota. Aquesta puntuació ha
fet que La Salle hagi entrat a formar part dels divuit
millors equips d’handbol juvenils de Catalunya. La
segona fase s’ha complicat una mica més perquè l’equip
s’ha d’enfrontar a equips d’alt nivell com el Barça o el
BM Granollers. El primer partit va ser el 15 de gener al
camp del Barcelona i els montcadencs van caure per
45 a 26. El 22 de gener i a casa, el juvenil va remuntar
contra La Salle Bonanova (34-29). El darrer partit el va
empatar (26-26) amb el Safa Horta. SD

HANDBOL> Lliga catalana

ATLETISME> Campionat de Catalunya

Aitor Martín, campió infantil
El corredor de la Joventut Atlètica Montcada (JAM)
Aitor Martín ha guanyat el 7è Campionat de Catalunya
Infantil en pista coberta de la categoria infantil que es
va celebrar el 21 de gener. El montcadenc va córrer els
2.000 metres lliures en un temps de 6’39’’85. Martín
també va ser el corredor de la JAM que millor posició
(quarta) va obtenir al Campionat de Catalunya per Clubs
que va tenir lloc el 22 de gener. El cadet Oualid Nassiri
va ser cinquè i l’aleví Paula Teruel, sisena. Oualid Nassiri,
a més, va quedar segon a la prova de 3.000 metres
lliures al Campionat de Catalunya de Pista Coberta, el
passat 21 de gener. SD

SILVIA DÍAZ

 >> Ruiz (esquerra) i  Sánchez, preseleccionats mini
les classificacions

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Jor-
nada 12
Les Corts-Grundig s.
Equip Partits Pt.
1 Grundig 11 30
2 Les Corts 9 27
3 FS Manresa 11 22
4 CF Sagarra 10 21

Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jorna-
da 14
Grundig-Sagarra 5-3
Equip Partits Pt.
1 EF Raval 14 35
2 FC Barcelona 13 34
3 Grundig 13 32
4 Pomar 12 32

Intantil. Primera Divisió. Grup 1.
Jornada 14
FC Barcelona-Grundig s.
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 13 39
2 Les Corts Ubae 13 34
3 FS Garcia 13 28
10 Grundig 13 12

Cadet A. Primera Divisió. Grup 1.
Jornada 14
Mataró-Grundig 1-2
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 13 36
2 Grundig 13 34
3 Les Corts Ubae 12 29
4 FS Canet 13 29

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2.
Jornada 14
Grundig-Centelles s.
Equip Partits Pt.
1 Epic Casino 12 36
2 CN Sabadell 12 30
3 Vall de Tenes 12 27
4 Grundig 11 24

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornada 14
Lluís Millet-Grundig 1-2
Equip Partits Pt.
1 FS Martorell 13 31
2 FC Barcelona 13 30
3 Sant Gervasi 12 29
9 Grundig 13 16

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornada 15
Cet 10-EF Montcada 3-5
Equip Partits Pt.
1 FS Montsant 14 40
2 Sagarra 14 36
3 Les Corts 14 33
13 EF Montcada 14 7

Juvenil. Segona Divisió B. Grup
2. Jornada 14
EF Montcada-F. Casanova 1-9
Equip Partits Pt
1 E. P. Granollers 12 29
2 FS Mollet 12 28
3 Vall de Tenes 12 26
9 EF Montcada 12 15

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB Segona
Fase. Nivell B2. G 2. Jorn. 2 i 3
CB Montcada-Parets 72-45
L’Ametlla-CB Mont. 35-64
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 3 6
2 CB Sant Josep 3 6
3 CB Vic 2 4
4 La Garriga 2 3

Mini masculí A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Jornades 2 i 3
CB Montcada-Sants 55-56
Cornellà-CB Montcada 66-51
Equip Partits Pt.
1 UE Mataró 3 6
2 EBCB Cornellà 3 6
3 Valldemia 3 6
8 CB Montcada 3 3

Mini masculí B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Jornades 2 i 3
CB Montcada-Parets 30-68
Llavaneres-CB Montcada 72-21
Equip Partits Pt.
1 EBCB Calella 3 5
2 CB Granollers 3 5
3 CB Parets 2 4
7 CB Montcada 3 3

Preinfantil masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 1. Jorn. 2 i 3
CB Montcada-Vilassar 72-61
Palau-CB Montcada 51-69
Equip Partits Pt.
1 AEB Mataró 3 6
2 Vilassar de Mar 3 5
3 CB Montcada 2 4
4 ACB Palau 3 4

Infantil masculí. PB Segona Fase.
Nivell A2. G 3. Jornades 2 i 3
E. Joviat-CB Montcada 80-69
CB Montcada-Hospitalet 56-63
Equip Partits Pt.
1 CB La Mercè 2 4
2 Salle Manresa 2 4
3 CB Montcada 2 3
4 Escola Joviat 2 3

Infantil femení. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Jorn.2 i 3
A. Montserrat-CB Mont.t 71-30
Tecla Sala-CB Montcada s.

Equip Partits Pt.
1 A. Montserrat 3 5
2 CB Montcada 2 4
3 Sant Andreu 2 4
4 Mireia Montgat 3 4

Cadet masculí A. CC no sènior.
Pref. G12. 2a Fase. Jorn. 3 i 4
CB Montcada-T. Sala 111-45
S Terrassa-CB Montcada 70-77
Equip Partits Pt.
1 Mataró Bàsquet 4 8
2 CB Montcada 4 8
3 CB S. Coloma 4 7
4 Sant Gervasi 4 7

Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 15 i 16
UE Barberà-CB Mont. 62-34
U. Gironina-CB Mont. 78-30
Equip Partits Pt.
1 W. Barcelona 15 30
2 S. Cornellà 16 30
3 Unió Gironina 16 29
15 CB Montcada 16 19

Júnior masculí A. CC no sènior.
Pref. G 12. F. Prèvia. Jornades 3 i 4
Sants-CB Montcada 72-78
CB Mont.-S. Andreu 90-26
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 4 8
2 Sant Fruitós 3 6
3 Finques Olesa 3 5
4 CB IPSI 4 5

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 15 i 16
Barberà-CB Montcada 62-34
Torrassa-CB Montcada 66-67
Equip Partits Pt.
1 CB Sant Josep 16 31
2 S. Cornellà 16 29
3 Jov. Badalona 14 28
15 CB Montcada 16 21

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Jornades 15 i 16
CB Mont.-Cassanenc 81-71
xx-CB Montcada 79-50
Equip Partits Pt.
1 CP Roser 16 29
2 UE Mataró 16 28
3 CB Montcada 16 28
4 Sant Andreu 15 27

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jorn. 2 i 3
Lestonnac-Elvira Cuyas 47-57
Elvira Cuyas-Vilassar s.
Equip Partits Pt.
1 M. Les Corts 2 4
2 Betsaida 2 4
3 D. Corazonistas 2 3
4 Elvira Cuyàs 2 3

Cadet Femení. PB Segona Fase.

Nivell B. G 2. Jorn. 2 i 3
Joventut BBC-E. Cuyas 33-25
Elvira Cuyas-Baricentro 44-38
Equip Partits Pt.
1 CE Vilanova 3 6
2 La Salle 3 6
3 B. Barberà 3 5
4 CB Ripollet 3 5
6. Elvira Cuyàs 3 4

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 14 i 15
E. Cuyas-CEM St. Joan d.
Arenys-Elvira Cuyas 53-91
Equip Partits Pt.
1 AE Casp 14 28
2 Sant Adrià 15 28
3 S. Pere Terrassa 15 27
10 Elvira Cuyas 15 20

Sots 21 Masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 14 i 15
B. Tiana-E. Cuyas 64-55
E. Cuyas-Els Arcs 56-83
Equip Partits Pt.
1 Manyanet Cors 12 23
2 Les Franqueses 12 23
3 Bàsquet Tiana 13 23
8 Elvira Cuyas 13 17

CEB CANT SANT JOAN

Infantil masculí. PB Segona
Fase. Nivell C1. G 5. Jorn. 2 i 3
Can Sant Joan-Torelló 46-48
C Sant Joan-ADE Fuster s.
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 3 5
2 AE Teià 2 4
3 CB Torelló 2 4
6 Can Sant Joan 2 2

Cadet Masculí. PB Segona Fase.
Nivell B1. G 2. Jornades 2 i 3
Can Sant Joan-Torelló 47-62
Can Sant Joan-Parets 47-65
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 3 5
2 CB S. Perpètua 2 4
3 CB Roda 2 4
9 Can Sant Joan 3 3

Sots 21 masculí. Territorial BCN.
Nivell A1. G 1. Jornades 15 i 16
Can St Joan-Arenys 88-53
Can St Joan-UE Mataró 78-55
Equip Partits Pt.
1 ABB Dosa 15 29
2 CB Guinardó 15 28
3 UER Pineda 15 27
4 Can Sant Joan 14 26

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jorn. 2 i 3
Sant Andreu-La Salle 36-58
La Salle-Bàsquet Llor 60-47

(veure classificació al CB  Elvira
Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 4. Jornade s 2 i 3
Sant Celoni-La Salle 66-47
La Salle d.
Equip Partits Pt.
1 Montmeló 2 4
2 UE Sant Fost 3 4
3 Arenys de Munt 2 4
4 La Salle 2 3

Junior femení. CC no sènior.
Preferent. 2a Fase. G 11. Jorn. 3 i 4
La Salle-Valls 45-43
CN Terrassa-La Salle 59-52
Equip Partits Pt.
1 Unipreus Lleida 4 8
2 Hispano Bàsket 4 7
3 CN Terrassa 4 7
7 La Salle 4 5

FUTBOL

EF MONTCADA

Patufets. Lliga ADEFUBE.
Jornades 8 i 9
EF Montcada-Adefub 5-4
EF Montcada-Andalucía s.

Prebenjamí B. Lliga ADEFUBE.
Jornades 8 i 9
Cerdanyola-EF Montcada 3-3
EF Montcada-Adefub s.

Prebenjamí A. G5. Jorn.13 i 14
Rubí-Montcada 1-1
Sentmenat-EF Montcada s.
Equip Partits Pt
1 Lliçà d’Amunt 12 36
2 EF Montcada 11 28
3 EC Granollers 11 25
4 S. Feliu Codines 11 24

Benjamí A. Grup 1. Jorn. 13 i 14
Calldetenes-EF Montcada 0-3
EF Montcada-Sab. Nord s.
Equip Partits Pt.
1 Can Rull 13 37
2 EF Montcada 12 28
3 Santa Perpètua 12 28
4 Andalucía 12 24

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 13 i 14
Lliçà d’Avall-EF Montcada 5-3
EF Montcada-Rubí s.
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 12 32
2 Sabadell 11 28
3 UD Molletense 11 27
10 EF Montcada 12 14

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 15 i 16

EF Montcada-F. Martorell 3-1
EF Montcada-Buen Pastor 5-0
Equip Partits Pt.
1 PB Collblanc 15 38
2 Trajana 15 35
3 Fundació Europa 15 34
8 EF Montcada 14 24

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 13 i 14
Vilamajor-EF Montcada 1-2
EF Montcada-Monmeló s.
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 13 36
2 EF Montcada 13 36
3 UD Lourdes 13 28
4 CD Sentmenat 12 27

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Jornades 15 i 16
Ametlla-EF Montcada 3-1
Palau-EF Montcada 3-0
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 15 33
2 F. Sánchez Llibre 15 31
3 Lliçà d’Amunt 15 31
5 EF Montcada 15 31

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 13 i 14
Guineueta-Montcada 2-1
EF Montcada-Bufalà s.
Equip Partits Pt.
1 Alzamora 10 26
2 L’Hospitalet 11 24
3 CF Barceloneta 10 24
9 EF Montcada 9 9

Cadet A. Primera Divisió. Grup 5.
Jornades 15 i 16
EF Montcada-Mercantil 2-7
EF Montcada-Sabadell s.
Equip Partits Pt.
1 EF Sabadell 15 37
2 Mercantil 15 34
3 Sant Cugat 15 33
16 EF Montcada 14 4

Cadet B. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 13 i 14
Adefub-EF Montcada 2-0
Concordia-EF Montcada s.
Equip Partits Pt.
1 EF Cerdanyola 12 30
2 Andalucía 11 28
3 La Románica 11 28
8 EF Montcada 12 13

Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 15 i 16
Torelló-EF Montcada 1-1
Sarrià-EF Montcada 2-2
Equip Partits Pt.
1 Cardedeu 15 35
2 CP Sarrià 15 33
3 Mollet 14 31
5 EF Montcada 15 29

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 13 i 14

EF Montcada-Sant Celoni 1-5
B. Milán-EF Montcada 1-5
Equip Partits Pt.
1 Vallès Atlètic 12 29
2 Sant Celoni 12 29
3 Lliçà d’Amunt 12 28
10 EF Montcada 12 13
15 UD Santa Maria 11 1

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 13 i 14
Lourdes-Santa Maria 4-2
Santa Maria-Sant Fost s.
(Vegeu classificació a l’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infantil Femení. Lliga CEVO. Grup
1. Jornades 9 i 10
Cardedeu-La Salle 20-12
La Salle-Granollers 15-35
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 9 18
2 Cardedeu 10 14
3 BM Granollers 10 12
6 La Salle 8 0

Infantil Masculí A. Fase Prèvia
Grup D. Jornades 10
La Salle-Sant Quirze 32-22
Equip Partits Pt.
1 CE Sant Cugat 9 18
2 OAR Gracia 10 16
3 La Salle 10 12
4 Sant Quirze 8 6

Infantil Masculí B. Fase Prèvia.
Grup B. Jornada 10
La Salle-Agramunt 11-37
Equip Partits Pt.
1 Agramunt 10 20
2 Súria 10 12
3 Santpedor 9 11
5 La Salle 9 4

Juvenil A. Lliga Catalana. Prime-
ra Fase. Grup C. Jorn. 2 i 3
La Salle-S. Bonanova 34-29
Safa Horta-La Salle 26-26
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 3 6
2 ACE Fornells 3 4
3 BM Granollers 3 4
4 La Salle 3 3

Juvenil B. Segona Catalana. Pri-
mera fase. Grup C. Jornada 12
Franqueses-La Salle 27-31
Equip Partits Pt.
1 Les Franqueses 11 15
2 La Salle 10 14
3 Berga Sistach 10 14

4 BM Granollers 11 13

NATACIÓ

CAMPIONAT COMARCAL. 1a
JORNADA. RESULTATS LOCALS

Benjamí Fem. 25 mts Papallona
2. Clara Romero 0’21’’70
3. Mireia Prats 0’23’’59

Aleví Fem. 50 mts Papallona
6. Elisabeth Prats 0’48"59
12.Carme Lafita 0’55"04

Aleví Mas. 50 mts Papallona
12. Aleu Vera 1’00"22
14. Lester Escrigas 1’00’’75

Infantil Fem. 100 mts Papallona
10. Ana Suárez 1’44"66
13. Sandra Mas 1’52"56

Infantil Mas. 100 mts Papallona
1. Jaume Jiménez 1’37"65

Prebenj. Fem. 25 mts Lliures
4. Alina Muñoz 0’26"53
6. Yadira Rodríguez 0’28"81

Benjamí Fem. 25 mts Lliures
2. Clara Romero 0’18"25
3. Mireia Prats 0’20"11
6. Eva Coy 0’21"45
16. Sofía Santamaría 0’26"78

Benjamí Mas. 25 mts Lliures
8. Enric Pulido 0’24"49

Aleví Fem. 50 mts Lliures
6. Yaiza Rodríguez 0’42"97
7. Carme Lafita 0’43"58
18. Andrea Romero 0’47"99
16. Víctor Iruela 0’27"38
19. Elisabeth Prats desq.

Aleví Mas. 50 mts Lliures
8. Aleu Vera 0’44"54
15. Lester Escrigas desq.

Infantil Fem. 100 mts Lliures
2.Ana Suárez 1’17"30
3. Marta Sánchez 1’17"31
11. Claudia Fernández 1’27"12
12. Sandra Mas 1’27"13
15. Julia Romero 1’32"75

Infantil Mas. 100 mts Lliures
2. Jaume Jiménez 1’21"21

Cadet Fem. 100 mts Lliures
7. Sira Romero 1’27"27
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El veterà de l’ofici. “Ara per ara, sóc el més vell”, diu Joan
Vila Mogas, de 71 anys, el farmacèutic degà de Montcada. La
farmàcia la porta inscrita de naixement. Es pot dir que hi va
néixer dintre, i “encara hi sóc”, bromeja.  Molts el recordaran
encara en aquell establiment del número 14 del carrer Major del
seu pare, abans de traslladar-se al passeig Jaume I davant de
l’ambulatori. De temps, anys, sants i aniversaris no se’n recorda
gaire, però sí del primer dia que va lluir la bata blanca als 14 anys,
feta a partir de retalls d’una bata vella del seu pare, el gran
referent professional i humà. La nissaga farmacèutica continua.
La seva filla Isabel té un altre establiment al municipi. És, sens
dubte, una autèntica família de farmacèutics, amb 73 anys d’ofi-
ci. En Joan fa 25 anys que es va traslladar al passeig Jaume I des
d’on cada dia comparteix la complicitat amb els usuaris.

“Una bona explicació del
fàrmac fa el doble d’efecte

El gran mal avui

és el dolor. La

gent en pateix

molt. És un 40%

dels mals que

tenim, i cada cop

s’aguanta menys

Si la gent llegís

tots els prospectes

no es prendria ni

la meitat dels

medicaments

�

farmacèutic

LLUÍS MALDONADO

� L’ofici el porta a la sang?

Ha estat la passió de la meva
vida. Si tornés a néixer tornaria
a ser farmacèutic. Jo ho vaig
mamar de ben petit. El meu
pare era farmacèutic i una per-
sona excepcional de qui admi-
rava la manera de tractar amb
el públic, la manera d’aconse-
llar.
� Quines han de ser  les

virtuds del bon professio-

nal?

Una persona que atengui i acon-
selli el màxim
posible.
�  Per a molta

gent vostè és una

persona de con-

fiança

És com un sacerdo-
ci. Abans ho era més.
El tracte ha de ser
molt humà, amb una
manera d’actuar que
t’obliga a fer una
miqueta de tot. La
farmàcia de barri és
l’autèntica.
�  Què queda

d’aquella etapa

de fórmules ma-

gistrals?

Eren altres temps...
Al principi en féiem
moltes. Era la meva
passió. La técnica
ha variat i s’ha mo-
dernitzat, com tot.
� Guarda alguna fórmula

secreta miraculosa?

Abans tot era a base de barre-

Joan VilaJoan Vila

ges. Ara, encara preparo una
infusió amb herbes que va fe-
nomenal per la tos. Si alguna
cosa ajuda és el convenciment.
Una bona explicació del fàrmac
fa el doble d’efecte. És
autoconvenciment.
� Quin és el millor fàrmac?

No existeix. El millor medica-
ment és el que li va més bé a la
persona. Els mateixos medica-
ments en diferents persones
provoquen un comportament
desigual.

� I quin produc-

te està en el ràn-

quing de ven-

des?

Els productes con-
tra el dolor. La
gent, realment, pa-
teix molt. De fet, és
un 40% del que ar-
riba a afectar una
persona i cada cop
s’aguanta menys.
Després vindrien
productes contra
els refredats.
� Quantes per-

sones arriben a

passar per la far-

màcia al dia

Depèn del dia, de
si estàs de torn.
Però a l’hivern és
quan tenim més vi-
sites.

�  Vol dir que llegir els

prospectes no espanta?

Si la gent se’ls llegís no es pren-
dria ni la meitat dels medica-

ments. Però és obligatori, i no-
més et queden dues alternatives:
prendre-te-la o no.
� Quants medicaments co-

neix?

Me n’adono que molts dels que
coneixia ja no es fabriquen.
Contínuament van sortin nous
fàrmacs, però jo diria que cents
de milers.
�I com els memoritza?

Els nous fàrmacs me’ls estudio,
i com que ja conec les propie-
tats de les substàncies de com-
posició, és molt més fàcil.
�Algun record curiós en el

torn de nit?

Receptes inventades, falsificades
o mal escrites. El meu pare
guardava en una llibreta totes
les anècdotes curioses de la far-
màcia.
�La nissaga farmacèutica

continua...

Amb la meva filla... M’omple
d’orgull.
�Té por al torn de nit?

M’han atracat 5 o 6 vegades a
la meva vida, però forma part
de la conjuntura social
�Per què no s’anuncia a la

finestreta l’establiment de

guàrdia?

En un mes van haver-hi 16
atracaments de forma violenta
i des del Col·legi es van fer unes
recomanacions per incrementar
la seguretat.
�La violència preocupa?

Estàs fent un servei de cara al
públic i t’estàs jugant la vida. La
farmàcia de la meva filla la van

obrir com si fos una llauna de
sardines mentre estava de torn
de nit. Ella està espantada i ha
incrementat les mesures de se-
guretat com si fos un banc.

�Creu que aquesta situació

durarà molt?

És un cas accidental, que no pot
continuar més. Tot tornarà a la
normalitat.


