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El Pla Director del futur centre preveu que obri portes al 2010. Pàgines 3 i 4

SÒNIA HERNANDEZ

La Generalitat construirà
a Montcada un hospital
modern d’àmbit comarcal

‘Tracte just, soterrament total’

Tot a punt per
a la Gran Rua
de Carnaval

P. 22

>>  La Rua es farà el dia 25
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>> El Grundig ja és a
només un punt de la
zona de play off  P. 26

La Plataforma pel soterrament de la línia de França ha rebut força adhesions P. 5

>> Modificacions al Pla
de Millora Urbana de
Terra Nostra P.6

Amb aquest nom s’ha constituït una Plataforma ciutadana impulsada per més d’una trentena
d’exregidors que reclamen el soterrament de la línia de rodalies fins passat el riu Ripoll. El
col·lectiu dóna suport a la proposta presentada per l’Ajuntament davant del Ministeri de Foment.

>>  L’Ajuntament cedeix
compostadors per fer
adob a domicili  P. 11

>> Comencen les obres
de millora del paviment
del carrer Major P.8

LLUÍS MALDONADO

>> La comissió del Pla
Estratègic estudia el cas
de Vitòria-Gasteiz  P. 13

PILAR ABIÁN

>> L’Ajuntament oferirà
200 noves places de llars
d’infants al 2010 P. 16

>> La telefonia, princi-
pal motiu de les queixes
que arriben a l’OMIC P.14

LLUÍS MALDONADO

Un any més la Rua de Carna-
val aplegarà el 25 de febrer
prop d’un miler de participants
que desfilaran en les seves
respectives comparses des de
Can Sant Joan fins al pavelló
Miquel Poblet, on es farà el tra-
dicional sambòdrom. Dos dies
abans d’aquesta cita multitu-
dinària arribarà al municipi Sa
Majestat Carnestoltes per fer el
seu original pregó, acompanyat
del grup d’animació Xip Xap i
dels alumnes dels cursos de
teatre de la Casa de la Vila.
El comiat es farà el dia 26 en
el marc d’una festa de carnaval
infantil a la plaça de l’Església.
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 >> El Pla director es va presentar a Cerdanyola en presència dels tres alcaldes i la regidora de Salut, Eva Gonzalo

3actualitat 2a quinzena
febrer  2006

El futur hospital tindrà prop de 200
llits, especialistes i servei de cirurgia
pilar abián
cerdanyola

NOU EQUIPAMENT SANITARI

La Generalitat preveu fer un centre modern que doni servei a una població estimada de 190.000 habitants

 >> D’esquerra a dreta, Ganduxé i Parellada

AMB L’ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU CENTRE
TORNARAN A NÈIXER NENS A MONTCADA I REIXAC

 PILAR ABIÁN

l’apunt

L’hospital que el Departament
de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya construirà a Montcada
i Reixac i que també donarà ser-
vei a Cerdanyola, Ripollet i Bar-
berà tindrà entre 180 i 200 llits i
serveis ambulatoris de totes les
especialitats amb consultes ex-
ternes, gabinets de diagnosi, hos-
pital de dia i cirurgia. També
comptarà amb un potent servei
d’urgències i amb la branca
d’obstetrícia amb la previsió
d’acollir més de 1.600 parts l’any.
Totes aquestes dades formen
part del Pla Director de l’equi-
pament que el 8 de febrer es va
presentar públicament i que ja
ha estat aprovat per la Ge-
neralitat. El Parc Taulí ja ha
començat a fer el Pla Funcional
que determinarà com s’han de
distribuir els espais d’acord amb
les necessitats de cada servei. El
pas següent serà un concurs
públic pel disseny de l’edifici que
serà un referent a nivell comar-
cal. La construcció s’iniciarà al
2008 amb l’objectiu que entri en
funcionament a final del 2010.

Impulsors. La presentació del
Pla director es va fer a l’Ajunta-
ment de Cerdanyola amb l’as-
sistència de l’alcalde de la ciutat,
Antoni Morral (ICV-EUiA) –
president de torn de la Manco-
munitat Cerdanyola-Montcada
i Reixac-Ripollet– i els seus ho-
mòlegs, César Arrizabalaga
(PSC) i Joan Parralejo (PSC),
respectivament. Els tres munici-
pis són els que han liderat la ini-
ciativa davant de la Generalitat
donant resposta a una reivindi-
cació històrica dels ajuntaments
i de la societat civil. Precisament
en l’acte també hi havia repre-
sentants de la Coordinadora en
defensa de la sanitat pública de
les tres ciutats, encara que les seves
accions es desenvolupen bàsi-
cament a Cerdanyola i Ripollet.
El Pla Director va desvetllar com
serà el futur hospital, amb canvis
significatius respecte el projecte
inicial i millores substancials
segons van reconèixer els alcal-

des i els responsables sanitaris de
la regió de Barcelona i el Vallès
Occidental, Josep Ganduxé i
Joan Parellada.
La Generalitat ha optat per un
equipament més gran i potent
de vocació comarcal en previsió
del creixement poblacional pre-
vist d’aquí al 2015. Dels 150.000
habitants de l’àmbit d’actuació
que hi ha en l’actualitat es calcu-
la arribar als 193.000. L’hospital
projectat preveu tractar una
mitjana de 245.000 pacients.
El calendari de construcció va
lligat al planejament urbanístic
del sector on s’ubicarà el centre,
als terrenys de l’antiga Redosa
que pertanyen a Montcada i
Reixac però que estan en el límit
amb Cerdanyola i Ripollet, un
lloc equidistant de tots tres mu-
nicipis. Tant els ajuntaments
afectats com la Generalitat estan
fent les tramitacions necessàries
per garantir la cessió dels ter-
renys en la data prevista.

El PPC reclama
que l’hospital
obri al 2008

El futur hospital disposarà d’en-
tre 180 i 200 llits i 35 més per
convalescències i cures palia-
tives. També tindrà serveis am-
bulatoris de totes les especia-
litats, amb consultes externes,
gabinets de diagnòstics –
resonància nuclear magnètica,
TAC, ecografies, radiografies i
mamografies, hospital de dia i
cirurgia ambulatòria major i me-
nor. Una altra de les novetats
incloses respecte el projecte
inicial és el servei de ginecolo-
gia i obstetrícia, una dada que
va satisfer especialment l’alcal-
de, César Arrizabalaga. “Tor-
naran a nèixer nens i nenes
al municipi”, va dir l’edil qui
també va valorar positivament
la incorporació dels serveis de
diàlisi i de rehabilitació.

Centre de futur. La Gene-
ralitat ha dissenyat un centre
modern i amb capacitat d’adap-

tació a les noves
necessitats sani-
tàries que, segons
els responsables
tècnics del projec-
te –el director del
Sector Sanitari del
Vallès Occidental,
Joan Parellada, i el
gerent adjunt de la
Regió Sanitària de
Barcelona, Josep
Ganduxé– evolucio-
naran en els propers anys. “Hem
de tenir visió de futur”, va dir
el doctor Parellada tot recordant
que fa tan sols una dècada no
es feia cirurgia major ambulatòria
i que, en l’actualitat, més dels
50% de les intervencions són
sense ingrés. “D’aquí a cinc
anys –va afegir– les llargues
estades als hospitals s’hauran
reduït sensiblement i el nor-
mal serà estar entre dos i
quatre dies com a molt”. En

La diputada del PPC al Parla-
ment de Catalunya i regidora
en l’oposició a l’Ajuntament
de Montcada i Reixac, Eva
Garcia, ha presentat una pro-
posició no de llei exigint que
l’hospital estigui fet al 2008 i
no al 2010 com preveu el Pla
Director. La diputada consi-
dera que el retard anunciat ara
respecte el que es va dir fa uns
mesos respon a la “mala gestió
i negociació per a la cessió
dels terrenys del polígon
Redosa dels ajuntaments im-
plicats”. En un comunicat de
premsa la diputada culpa di-
rectament els alcaldes d’aques-
ta situació. El de Montcada,
César Arrizabalaga, ha sortit al
pas d’aquestes crítiques que ha
qualificat de “demagògiques”
assegurant que la gestió “ha
estat correcta i d’acord amb
els terminis previstos”. PA

previsió d’aquests canvis, el cen-
tre té una orientació ambulatòria
i incorpora serveis de proximitat
per a malalts que hagin de fer
diàlisi o rehabilitació.
Pel que fa a les urgències, hi
haurà atenció de medicina in-
terna, pediatria, cirurgia, trau-
matologia i obstetrícia. Els pa-
cients que requereixin cures
intensives o teràpies comple-
xes es derivaran al Parc Taulí
com a centre de referència. PA

PILAR ABIÁN
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Montcada i Reixac disposarà d’una
xarxa completa de serveis sanitaris

FUTUR HOSPITAL

2a quinzena
febrer  2006

DEPARTAMENT DE PREMSA

La posada en marxa del futur
nou hospital comarcal a Mont-
cada i Reixac comportarà que
la ciutadania tingui el màxim de
serveis sanitaris sense haver de
sortir fora del municipi i tancarà
la xarxa de salut local, que in-
clou els dos Centres d’Assis-
tència Primària (CAP), l’actual
i el que està en construcció a Pla
d’en Coll. L’hospital serà la
referència dels montcadencs,
tindrà els serveis fonamentals
per cobrir les necessitats sani-
tàries i una orientació ambula-
tòria, perquè els centres mèdics
tendeixen cada vegada més a
l’atenció sense ingrés. L’equi-
pament es dotarà de serveis com
ginecologia i obstetrícia, diag-
nòstic per la imatge (ressonància
nuclear magnètica, TAC…),
rehabilitació i diàlisi. L’hospita-
lització podrà ser de curta esta-
da, convencional o de mitja es-
tada. El Departament de Salut
calcula que la construcció i equi-
pació del futur hospital costarà
entre 60 i 70 milions d’euros i
generarà entre 500 i 600 llocs de
feina. El pressupost anual del
centre oscil·larà entre els 40 i 45
milions d’euros.

Fi dels trasllats a la Vall

d’Hebron. El futur hospital
tindrà com a referència el Taulí
de Sabadell, que atendrà els ca-
sos més complexos i que sobre-
passin les possibilitats del nou
equipament, com l’internament
de pacients en la Unitat de Cu-
res Intensives (UCI), especifi-
citats tecnològiques i atenció
ambulatòria en processos tera-

pèutics complexos, com qui-
mioteràpia.
L’alcalde de Montcada i Reixac,
César Arrizabalaga (PSC), ha
destacat que “el nou hospital
descongestionarà l’Hospital
de Sabadell, una situació que
pateixen sobretot Ripollet i
Cerdanyola, perquè nosaltres
tenim com a referència la Vall
d’Hebron”. Tot i això, Arriza-
balaga considera que “és just
que els montcadencs utilitzem
els serveis sanitaris del nostre
territori i no hàgim de marxar
a Barcelona. Quan estigui
construït l’hospital no haurem
d’anar tampoc a l’ambulatori
de Sant Andreu”. Actualment,
el 43% dels pacients dels
municipis afectats van al Taulí.
El percentatge de població que
té l’Hospital de Sabadell com a
referència és el següent: Mont-
cada i Reixac (3,7%), Cerdanyola
(50%), Ripollet (54%) i Barberà
(64%).

Procediment urbanístic.
La Generalitat està pendent de
la tramitació del projecte urba-
nístic en el sector Redosa per
disposar del sòl per construir el
nou hospital. El responsable de
planejament de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, Joaquim
Obon, va manifestar en la pre-
sentació del Pla Director que
“el procediment urbanístic del
sector Redosa no ajornarà ni
un dia la construcció de l’hos-
pital”.  Per permetre els nous
usos del sòl a la zona, els ajunta-
ments de Montcada i Reixac,
Ripollet i Cerdanyola han

Entre 180 i 200 llits i 35 més

per a cures pal·liatives

Cirurgia i obstetrícia

Ginecologia i sales de part i dilatació

Cirurgia Major Ambulatòria

Cirurgia Menor Ambulatòria

Urgències

Entre 30 i 32 places d’hospital de dia

Diagnòstic per la imatge:

ressonància nuclear magnètica,

TAC, radiologia i mamografia

Rehabilitació

Diàlisi

245.741 visites
86.732 urgències
13.645 altes totals
11.564 a l’Hospital de dia
6.822 altes quirúrgiques
5.204 a cirurgia menor ambulatòria
3.639 cirurgia major ambulatòria
1.621 parts atesos

Quins serveis tindrà?

Quants pacients
atendrà al 2015?

aprovat les modificacions per-
tinents del Pla General Me-
tropolità (PGM) i  s’està redac-
tant un pla de millora urbana
que definirà els aprofitaments
urbanístics i els paràmetres
d’edificació del sòl. La cessió
dels terrenys s’ha de fer efecti-
va abans de desembre de 2007,
quan està previst que s’aprovi
el projecte executiu. Tot aquest

procés es concretarà en els pro-
jectes d’urbanització i re-
parcel·lació, en funció dels usos
que se’ls donarà als terrenys.

Connexions. L’hospital es-
tarà ubicat en un espai ben co-
nnectat a nivell d’infrastruc-
tures viàries i transport públic.
Actualment, la Mancomunitat
de Montcada i Reixac, Ripollet

i Cerdanyola negocia amb la
Direcció General de Ports i
Transports de la Generalitat de
Catalunya l’establiment d’una
línia d’autobús entre Montcada
i Reixac i la Universitat Autò-
noma de Barcelona, que passaria
aprop de l’hospital. Encara està
per determinar el recorregut
urbà pels termes municipals de
les poblacions que travessarà.

Abril de 2006
Aprovació del Pla Funcional,

Convocatòria d’un concurs d’idees

per definir el futur edifici

Novembre de 2006
Publicació de la idea guanyadora

Desembre de 2007
Aprovació del projecte executiu

Cessió dels terrenys

Gener de 2008
Licitació de les obres de construcció

Abril de 2008
Adjudicació de l’obra

Col·locació de la primera pedra

Segon trimestre de 2010
Fi de les obres

Finals de 2010
Equipació de l’hospital

Quan es farà?
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El municipi s’uneix en reivindicació del
soterrament total de la línia de França

PLATAFORMA CIUTADANA

La línia ferroviària de França,
una infraestructura viària que
fa més d’un segle que divideix
Montcada i Reixac, s’ha con-
vertit en el nexe d’unió dels
diferents barris de la ciutat amb
un objectiu comú: el soterram-
ent total de les vies al seu pas pel
nucli urbà aprofitant l’arribada
del Tren d’Alta Velocitat (TAV).
Una cinquantena d’entitats i més
d’un centenar de veïns de tots
els barris  s’han adherit ja a la
Plataforma Tracte just, soterrament
total, una iniciativa d’una
trentena d’exregidors de l’Ajun-
tament de tots els colors polítics
que es va presentar en societat el
3 de febrer en una reunió que
va omplir la sala d’actes de l’ABI.
El col·lectiu ha decidit passar a
l’acció amb la posada en marxa
d’una campanya de recollida de
signatures que començarà oficial-
ment el 23 de febrer a l’ABI
(20h). No obstant això, ja s’han
repartit fulls a establiments co-
mercials perquè els veïns puguin
donar suport a la reivindicació
del soterrament total. “Hem
d’enraonar molt amb la gent,
sortir al carrer  per explicar el
nostre objectiu. Tant de bo
arribem a les 10.000 sig-
natures”, va manifestar l’exedil
Josep Bacardit en l’assemblea
del col·lectiu que es va fer el dia
9 a l’ABI.

Cartes. A banda de la campa-
nya de recollida de signatures,
la Plataforma també ha decidit
enviar cartes al Consistori, la
Generalitat i el Ministeri de Fo-
ment per exposar els objectius
i les reivindicacions del col-
lectiu. La missiva adreçada al
govern estatal demana que
s’accepti el projecte municipal

2a quinzena
febrer  2006

SÒNIA HERNÀNDEZ

sílvia alquézar
sònia hernàndez
montcada

 >> Els exregidors Manel Borrell, David Velasco, Jaume Relat i Elisa Riera durant la presentació de la Plataforma

de soterrament total i que
s’agilitin els tràmits per donar
el vistiplau a la proposta de
l’Ajuntament perquè les obres
de la línia de França es facin co-
incidir amb els treballs del traçat
del TAV, que és previst que co-
mencin aquest any a Montcada
i Reixac. Pel que fa a la carta al
Consistori –entrada per registre
el 14 de febrer– la Plataforma
demana a l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), transparència i
informació durant tot el procés
de negociació, a més de sol·licitar
una reunió amb ell. “Volem
intercanviar opinions, mostrar-
li el nostre suport i sol·licitar
ajuda econòmica i logística”, ha
indicat l’exregidor Jaume Relat.
L’alcalde ha respost que la tro-
bada es farà el 20 de febrer i ha
assegurat que l’Ajuntament con-
tinua treballant en defensa del
soterrament total. “Hem tingut
contactes amb diputats de Ma-
drid i esperem disposar aviat
dels informes jurídics que hem
encarregat”, ha dit l’edil.

Altres propostes. Durant la
darrera reunió a l’ABI, els as-
sistents també van formular
altres propostes d’accions com
penjar pancartes amb el lema
del col·lectiu a tots els balcons
i organitzar xerrades als insti-
tuts i casals de gent gran per
implicar els joves i els jubilats.
També es va apuntar la pos-
sibilitat d’involucrar les enti-
tats esportives. La idea és que
els equips llueixin l’eslògan So-
terrament total a les samarretes
que els jugadors porten quan
fan els exercicis d’escalfament
previs als partits. “Estem dis-
posats a arribar fins on faci
falta per no deixar escapar
una ocasió històrica per a la
ciutat”, opina l’exregidor Da-
vid Velasco.

Els promotors de la Plataforma Tracte just, so-
terrament total –prop d’una quarantena d’exre-
gidors– insisteixen que darrera de la iniciativa
no hi ha motivacions polítiques i han recordat
que l’únic objectiu és aconseguir el soterrament
total de la línia de França, un plantejament in-
viable per al Ministeri de Foment. El Govern
central manté que la línia de França només es
pot soterrar  entre el carrer Carril i la Casa de
la Vila perquè més enllà és impossible sortejar
els pilotatges de la C33. Segons Foment, la
proposta alternativa que ha presentat
l’Ajuntament suposaria un retard en les obres
de 43 mesos com a mínim.

Compromís adquirit. La Plataforma vol que
el Ministeri respecti el compromís adquirit pel
Govern central a principi de la dècada dels 90,
quan es va acordar que el TAV passaria per

PILAR ABIÁN

 >> Recollida de signatures

l’apunt
LA PLATAFORMA CREADA A INICIATIVA D’EXREGIDORS

ASSEGURA NO TENIR MOTIVACIONS POLÍTIQUES

Montcada soter-
rat i que també
se soterraria la
línia de rodalies
fins passat el riu
Ripoll. Per arribar
a aquest pacte
van ser necessà-
ries la negativa i
la pressió muni-
cipal en contra
de la proposta
inicial del Govern
central que esquarterava encara més el territori.
Ara que les obres són imminents per fer que el
TAV arribi a França al 2009, Foment planteja pro-
blemes tècnics. Per als membres de la Plataforma
l’argument no és de rebut i, per això, reclamen
que es compleixi el compromís inicial. SA
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La cessió dels 20 metres de vial,
ajornada fins que no s’edifiqui

La nova proposta municipal incorpora al·legacions veïnals i minimitza les afectacions de les parcel·les

lluís maldonado
terra nostra

l’apunt

Les parcel·les afectades al marge
de la riera de Sant Cugat a Ter-
ra Nostra passaran a ser zona
edificable. La cessió dels 20 me-
tres per al futur vial no s’haurà
d’efectuar fins que els propie-
taris no es posin d’acord per
edificar. Aquestes són les prin-
cipals novetats que recull la nova
proposta del Pla de Millora Ur-
banística de la zona 15 de Terra
Nostra, que l’Ajuntament va
presentar el 8 de febrer  a més
d’un centenar de veïns del
barri al Gran Casino.
El govern municipal   ha
incorporat així part de les
al·legacions presentades amb
l’objectiu de minimitzar les
afectacions urbanístiques del
sector que passarà de ser una
zona 9 a terreny edificable.
Segons el director de l’Àrea de
Territori, Antoni Jiménez, “es
tracta d’una proposta que no
pretén imposar, sinó proposar
la millor forma perquè els
propietaris es posin d’acord
per edificar, sense dur a terme
la cessió anticipada”.

Agilitar la tramitació. Una
altra de les propostes que pre-
senta el projecte municipal és la
supressió del planejament de les
rotondes a la N-150, per desen-
callar el projecte davant la
Direcció General d’Urbanisme
i poder així augmentar el sostre

d’edificabilitat en les parcel·les
actuals afectades al carrer
Reixac que reduiria l’amplitud
del vial de 20 a 12 metres. Per
contra l’Ajuntament proposa
dos enllaços vials de comuni-
cació, un al sector Redosa i
l’altre a l’alçada de la carretera
del cementiri de Collserola.
Els tècnics municipals i l’ar-
quitecte redactor del Pla,
Antoni Fierro, van destacar
que “la nova proposta recull
bona part de les al·legacions
amb l’objectiu de minimitzar
les afectacions i assegurar
una bona ordenació urbanís-
tica del barri”.

>> La reunió es va fer al Gran Casino

LLUÍS MALDONADO

>> Pla de Millora Urbana a Terra Nostra

Millores de la nova proposta
1: 2: 3: 4: 5:

Carrer Reixac
: No afecta ció
amb la N-150
:reducció de
l’amplada del
de 20 a 12m

Lateral N-150
: Reducció de
l’amplada de
14,5 a 10m
: D e s a f e c t a
edifici c.Núria

N-150
: Es prescindeix
de les rotondes
:solució per
desbloquejar
la tramitació

Riera S.Cugat
: Ajornar la ces-
sió  dels 20 m
: Només s’hau-
rà de cedir
quan s’edifiqui

Requalificació
: Les parceles
passaran de
ser zona 9 a 15

Tot i incorporar bona part de
les al·legacions presentades
a la proposta municipal, els
veïns van preguntar sobre les
al·legacions que han estat
desestimades, sobretot per la
possibilitat de desviar el tràn-
sit del vial previst paral·lel a la
riera de Sant Cugat a través del
polígon de la Ferreria, una
proposta que els tècnics muni-
cipals han descartat perquè
“no soluciona el problema

Els tècnics municipals van ex-
plicar els tràmits legals que
s’han realitzat fins ara i van ar-
gumentar que serà necessari
tornar a aprovar inicialment
tots dos documents, ja que les
modificacions introduïdes
suposen canvis substancials
respecte l’originari. La segona
aprovació inicial del Pla Ge-
neral Metropolità i del Pla de
Millora Urbana es portarà al
Ple del mes de febrer o març
i es tornarà a exposar al pú-
blic. La previsió municipal és
que s’aprovi provisionalment
abans de l’estiu. L’objectiu és
que la Generalitat pugui tra-
metre la modificació del PGM
i la seva aprovació a final
d’any.
La modificació del PGM que es
planteja ara vol substituir el de
l’any 1953, que considerava la
zona de la riera del barri de
Terra Nostra com a verda, i el
del 1976, que tornava a afec-
tar-lo amb la incorporació de
vials i trams ferroviaris, qua-
lificant-la com a protecció de
sistemes generals. Això im-
plicava no reconèixer cap dret
d’edificació als propietaris
d’aquestes parcel·les. SD

El veïnat podrà
tornar a al·legar

real d’ordenació
urbanística del
barri”.
El director de
l’Àrea de Territori,
Antoni Jiménez, va
assegurar que la
voluntat del Con-
sistori és que el
vial es concebeixi
com una zona de
pas de trànsit pels veïns, però
“prioritzant sempre el pas-

seig com una zona d’estada
i no com a carretera”.LM

L’AJUNTAMENT ASSEGURA QUE AL CARRER PARAL·LEL

A LA RIERA  ES PRIORITZARAN LES ZONES D’ESTADA
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�Dani Parra, nou portaveu de les JERC
Dani Parra és el nou portaveu de les JERC a Montcada i Reixac en
substitució de Ricard Fernández, que passarà a ocupar un altre
càrrec dins de l’organització. Parra, fins ara
secretari de Finances, va ser escollit el 22 de gener.
El nou portaveu va explicar que la primera fita
que es marca és continuar promovent la
campanya Els candidats a l’espanyol de l’any al país de
les rebaixes, en protesta pels pactes que PSC i CiU
han fet a Madrid sobre l’Estatut. La formació
també ha anunciat la seva participació a la manifestació convocada
el 18 de febrer a Barcelona per la Plataforma pel Dret a decidir. LR

laura grau
montcada

>> Operaris reparen el paviment

LAURA GRAU

Serveis Municipals repara
el paviment del carrer Major

>> Obres al nucli urbà

Sala parla sobre l’Estatut a Montcada�

ERC

El responsable de formació del PSC, Josep M. Sala –a la fotografia
amb el primer
secretari del par-
tit a Montcada,
César Arrizaba-
laga–, va defen-
sar el 8 de febrer
a Montcada la
proposta d’Es-
tatut de Catalu-
nya que es debat
a Madrid. Sala va fer una xerrada per als militants socialistes a la
Casa de la Vila i va mostrar el convenciment d’apropar postures
amb ERC, per evitar una situació de fractura política al pacte
tripartit de la Generalitat. El responsable nacional del PSC va
destacar “la importància històrica d’aquest moment” que,
segons el representant del PSC, “no es veurà en tota la seva
dimensió fins d’aquí uns anys”. LR

LLUÍS MALDONADO

Les obres de la rotonda a la cruïlla entre la carretera de Ripollet
i el carrer de Bach començaran a partir del 20 de febrer i que
suposarà una reordenació global del trànsit de vehicles als sectors
del Gurugú i de Mas Duran, davant la futura arribada de 6.000
nous veïns. El nou pla d’ordenació permetrà desviar el trànsit
de camions cap als polígons industrials per no passar pel nucli
urbà. A conseqüència de les obres, que tindran una durada
aproximada de 3 mesos, es restringirà l’espai útil per circular
però no s’afectarà a cap dels sentits de circulació del trànsit. LR

Inici de la nova rotonda al Gurugú

La Regidoria de Serveis Mu-
nicipals de l’Ajuntament està
duent a terme una operació de
sanejament del paviment del
carrer Major que presenta des-
perfectes i que pot suposar un
perill per a la seguretat dels via-
nants. Els treballs van comen-
çar el passat 15 de febrer –a càr-
rec de l’empresa Construccio-
nes García– i la previsió és que
estiguin enllestits a final de
febrer. L’enrajolat del carrer
Major no té prou resistència
per suportar el pes dels vehicles
que hi passen diàriament i, des
de la seva col·locació, a final
dels vuitanta, ha estat objecte
de reparacions constants.

Provisionalitat. Aquesta
actuació és provisional a l’es-
pera que es faci el projecte
integral de reforma del carrer
Major que el govern munici-
pal té previst redactar abans de
final d’aquest mandat. Segons
el regidor de Serveis Muni-
cipals, Juan García (PSC), “les
rajoles que es puguin recupe-
rar es mantindran i els espais
on aquestes han desaparegut
es cobriran amb ciment, el
mateix sistema que ja s’ha fet
servir per reparar aquest es-
pai en altres ocasions”.
García també ha dit que els tre-
balls que afecten la part central
es duen a terme a la tarda per
interferir el mínim possible la
vida comercial d’aquest cèntric
carrer.

Visita d’interès pel Pla de Joventut�

La secretària general de Joventut de la Generalitat, Marta Rosàs, va
visitar el 8 de febrer l’Ajuntament per conèixer l’estat del Pla Local
de Joventut, un projecte
que està elaborant la
Regidoria d’Infància i
Joventut i que s’aprovarà
al Ple Municipal de
febrer. Rosàs es va re-
unir amb l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga, i la
regidora responsable,
Eva Gonzalo (PSC) –a la foto. El Pla Local de Joventut ha
d’esdevenir un instrument obert, dinàmic i participatiu i s’ha ela-
borat amb les aportacions de representants d’entitats i de joves.SD

PREMSA AJUNTAMENT

LAURA GRAU

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Oferta laboral. Montcada Aqua busca dos
peons de manteniment-neteja: un de 33 hores
setmanals (horari: 16.15 a 23h. De dimarts, a
divendres. Diumenge de 8 a 14h. Sexe
indiferent) i un altre de 15 hores setmanals
(horari: 5 a 8h. De dimarts a divendres.
Dissabtes de 7.30 a 10.30h). Sexe indiferent.
Portar curriculum vitae a carrer Tarragona, 32.
Es ven. Màquina de cosir. Mod. 43 Alfa Classic.
Tel. 605  991 745.
Es ven. Vaporetta amb planxa. 60 euros. Tel.
935 641 405 (Elena).
Se necesita cocinero/a. para Rst.Can Marqués
de Can Sant Joan. Tel. 93 564 03 42,
Es lloga. Plaça de pàrquing. Al carrer Aragó
de Mas Rampinyo. Opció a compra. Tel. 620
992 410.
Oferta de trabajo. Se busca tornero de
control numérico y aprendiz para taller
mecánico. En Barberà del Vallès. Tel. 937 18
6 2 68.
Venc. Plaça de pàrquing per a vehicle petit
al carrer Santiago. Preu 18.000 •. Telèfon 607
322 357.
Oferta laboral. Se busca mecánico para
reparar vehículos industriales en Montcada.
Tel. 933 999 407.
Oferta laboral. Es necessita carnisser o
carnissera amb experiència, per treballar al
Mercat Municipal de MiR. Tel. 935 647 6 89.
Demanda de trabajo. Busco trabajo como

dependienta de panaderia, pasteleria o
cafeteria en Montcada i Reixac. También me
ofrezco como manipuladora de alimentos en
fábrica o similar. Con experiencia. Tel 686 849
560 / 935 645 789.
Vendo coche. Audi A3 1900 TDI del 2001
46.000 quilòmetros 15.000 euros. Tel 661 216
343.
Compro. Soldador de joieria de segona mà.
Tel. 660 396 313.
Se alquila. Huerto en Terra Nostra. 649 339
073.
Oferta laboral. Empresa de Ripollet necesita
responsable de almacén con experiencia. A
partir de 25 años. Tlf. 935 884 693.
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. 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. Para alquilar.  No compartido.
En Montcada. Tel. 676  424 471
Se alquilan naves industriales. Pla d’en
Coll. Tel. 610 760 054.
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Montcada Nova i el Pla d’en
Coll tindran nous sentits de
circulació a partir del 20 de fe-
brer. Es prohibirà la circulació
de vehicles pesants des del ca-
mí de la Font Freda en direc-
ció a la zona residencial de Pla
d’en Coll. També es restringi-
rà l’accés dels grans vehicles des
del carrer Eivissa a la zona re-
sidencial. A la rambla dels Paï-
sos Catalans els aparcaments
situats a la zona més pròxima
a Montcada Nova s’ubicaran
al costat central de l’esmen-
tada via.

Accés al centre. A partir
d’ara també es donarà accés di-
recte des del camí de la Font
Freda a la rambla dels Països
Catalans en direcció al centre.
El carrer que uneix Francesc Lai-
ret i el carrer Girona passarà a
tenir dues direccions, facilitant
la mobilitat. Segons la presiden-
ta de l’Àrea Interna, M. Carme
Porro (PSC), “l’objectiu de
tots aquests canvis és reor-
denar el trànsit de la zona que
es congestiona molt en de-
terminades hores del dia”.

Els 426 treballadors d’IAR
Ibèrica, dedicada a la fabricació
d’electrodomèstics, cobraran en
breu les indemnitzacions pac-
tades amb l’empresa que va
tancar les seves portes el passat
mes d’abril, en fer suspensió de
pagaments. La plantilla ha ac-
ceptat finalment l’acord pro-
posat per Praedium –accionista
majoritari d’IAR– sobre l’ad-
quisició de la fàbrica i el solar
que aquesta ocupa, al Pla d’en
Coll. La firma també s’ha
compromés a donar preferència
a l’oferta de lloguer de Carrefour
i a propiciar així el pla social
destinat a recol·locar més d’un
centenar dels treballadors aco-
miadats. Aquest, però, dependrà
en última instància de la voluntat
que manifesti l’empresa que
finalment ocupi els terrenys.

Compensacions. El que ja és
segur és que cada treballador
cobrarà 30 dies per any treba-
llat –amb un màxim de 27
mensualitats– més tres men-
sualitats compensatòries. “Vam
pactar que, un cop pagats els

La plantilla d’IAR Ibèrica cobrarà
les indemnitzacions pactades

deutes, els diners que sobres-
sin repercutirien en els tre-
balladors”, ha explicat Agustín
Poblador, president del Co-
mitè d’empresa. Si bé inicial-
ment es preveia que en comp-
tes de tres mensualitats fossin
cinc, la plantilla ha acceptat la
compensació per agilitar els
tràmits, ja que Carrefour s’in-
teressa pel solar sempre i quan
el pugui obtenir en breu. Si el

jutge accepta la suspensió del
procés de subhasta, en 45 dies
els treballadors hauran cobrat
la indemnització complerta –
fins ara només han percebut
7.000 euros per persona. En cas
contrari, el procés es pot allar-
gar tres mesos. Praedium paga-
rà, en concepte d’indemnitza-
cions gairebé 18 milions d’euros
més el complement afegit de 2
milions 100 mil euros.

Praedium, el principal accionista, donarà preferència per llogar a Carrefour

pilar abián
pla d’en coll

 >> IAR Ibérica va tancar el passat mes d’abril

SÒNIA HERNÁNDEZ

Nous canvis
de circulació al
Pla d’en Coll

Tall de trànsit
provisional

a la Ferreria

L’Ajuntament tallarà durant
dues setmanes, fins a principi
de març aproximadament, el
carrer del Progrés en direcció
al polígon de la Ferreria, en-
tre el carrer del Vapor i el car-
rer del Treball. Els motius de
l’actuació són les obres que
FECSA ha de realitzar per des-
viar les línies elèctriques que
actualment passen per sota
dels terrenys on s’està cons-
truint l’estadi de futbol.
El tall només afectarà a un
dels sentits del carrer Progrés
entre el tram que hi entre la
gasolinera i el carrer del Va-
por. Els vehicles que vulguin
anar des del centre del
municipi a la gasolinera o al
Institut d’Ensenyament
Secundari La Ferreria hauran
d’utilitzar el carrer del Vapor
i desviar-se al carrer de la Quí-
mica. SD

 >> Carrer Progrés

LAURA GRAU

silvia díaz
pla d’en coll

silvia díaz
redacció
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La prova pilot, que va començar el passat octubre, ha recollit una mitjana de 1.373 quilos setmanals

La recollida porta a porta del cartró
comercial amplia horari i itinerari

laura grau
montcada

A partir del 20 de febrer s’am-
pliarà el recorregut de la reco-
llida de cartró comercial porta
a porta, una actuació que coor-
dinen les regidories de Medi
Ambient, Serveis Municipals i
Comerç. El camió que fa el ser-
vei continuarà passant els di-
lluns, dimecres i divendres a
partir de les 14h però en lloc
de finalitzar a les 17h allargarà
l’horari fins a les 18h. El recor-
regut parteix de Mas Rampi-
nyo i continua per Montcada
Nova-Pla d’en Coll, Centre-
Llevant, la Ribera, Can Sant
Joan, Can Cuiàs i Font Puden-
ta per  finalitzar a Terra Nos-
tra.
El regidor de Serveis Munici-
pals, Juan García (PSC), ha ex-
plicat que en alguns casos “s’ha-
bilitaran punts de recollida
propers al recorregut oficial
del camió per tal que els co-
merços que no estan en la ru-
ta puguin deixar-hi el cartró
comercial a hores convingu-
des”. La prova pilot va co-
mençar a final d’octubre i va
incloure els principals eixos

comercials del municipi on
estan englobats 180 establi-
ments. Segons dades facilitades
per Serveis Municipals, la mit-
jana setmanal de cartró comer-
cial registrada fins ara és de
1.373 quilos. “Les xifres no
són espectaculars però creiem
que anem pel bon camí i
seguirem apostant per aques-
ta fòrmula per evitar que el
cartró comercial desbordi els
contenidors de paper desti-
nats als ciutadans”, explica
García.

Adhesiu ecològic. Els tres
components de l’Equip Verd
està fent una campanya infor-
mativa entre els comerciants
de Montcada per anunciar la
propera ampliació del servei.
Des de començament de fe-
brer els botiguers que han
participat un mínim de 6 ve-
gades en la recollida, al vol-
tant d’una cinquantena, reben
una enganxina ecològica que
els acredita com a establi-
ments col·laboradors i una
carta de felicitació per part del
Consistori que els anima a
continuar participant.

 >> Els establiments que col·laboren tenen un adhesiu com a distintiu

Un autobús
ensenya la nova
cultura de l’aigua

>> Imatge de l’Ambibus

ARXIU DE MAS RAMPINYO A TERRA NOSTRA

el recorregut

El riu Ripoll com a fil de vida
>> Exposició a la Casa de la Vila

silvia díaz
montcada

 >> D’esquerra a dreta, Xavier Martí, de l’Equip Verd, Romo i Doñate

Mas Rampinyo
av. Catalunya
Montcada Nova-Pla d’en Coll
rambla. Països Catalans, arrers
Lleida, Eivissa, Pl. Joan Fuster
(Mallorca, València, Alacant).
Centre-Llevant
Major, Bogatell, Clavell, Passeig
Rocamora, Santiago Rusiñol,
Bonavista, av. Jaume I, Rosselló

La Ribera
Conca, dels Horts i av. Ribera
Can Sant Joan
Reixagó, Bateria, Masia i Bifurcació.
Can Cuiàs
c. Camèlies sencer
Font Pudenta - Terra Nostra
c. de la Font Pudenta, av. Riera de
Sant Cugat, plaça del Poble, Po-
blet. Montserrat i av. Terra Nostra

La Casa de la Vila acollirà fins
al 26 de febrer l’exposició El
riu Ripoll, un riu ple de vida! em-
marcada en el programa euro-
peu El riu, com a fil de vida (FIL), en
què participa l’Ajuntament. La
inauguració de la mostra es va
fer el passat 9 de febrer amb la
presència del regidor de Medi
Ambient, Alfonso Romo (PSC),
i la coordinadora del projecte al
Consell Comarcal del Vallès Oc-
cidental, Elena Doñate. L’exposi-

ció està formada per imatges, do-
cuments audiovisuals i interac-
tius i pretén fer conèixer i acos-
tar els ciutadans al Ripoll, un riu
castigat per la influència de l’ho-
me en el seu ús al llarg dels
anys, des de la industrialització
fins als nostres dies. La mostra
s’estructura en quatre blocs: la
qualitat de l’aigua, el paisatge,
l’ús social del riu i el futur.

Recuperar l’entorn. L’ob-
jectiu del FIL és desenvolupar
activitats que millorin l’en-

torn i l’ús dels rius, especial-
ment en l’àrea del patrimoni
natural, l’oci i el turisme me-
diambiental.
Les actuacions del projecte
tenen dues dimensions: en la
local, els ajuntaments han de
fer actuacions com la realit-
zació de senders o la reorde-
nació de les zones d’horta.
En la dimensió internacional
destaquen la necessitat de
projectar actuacions de sen-
sibilització, intercanvis, in-
formació i recerca.

Del 20 al 24 de febrer l’Am-
bibus –una unitat mòbil
d’Educació Ambiental de
l’Agència Catalana de l’Aigua–
s’instal·larà al CEIP El Viver
de Can Sant Joan, a iniciativa
de l’escola i del Servei de Medi
Ambient de l’Ajuntament. Es
tracta d’un semi-remolc amb
una superfície de 72 m2, en el
qual es realitzen diferents acti-
vitats relacionades amb la nova
cultura de l’aigua. L’horari de
visita per al públic en general
és de dilluns a divendres, de
16.30 a 18h.

Mostra. L’Ambibus acull
l ’exposició Els paisatges de
l’aigua, que analitza com inter-
venen els humans i què poden
fer els ciutadans i les adminis-
tracions per conservar-la.

SÍLVIA ALQUÉZAR
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Una vintena de montcadencs farà
compost al jardí de casa seva

Els participants en l’experiència pilot transformaran la matèria orgànica en adob natural per a les plantes

laura grau
terra nostra

COMPOSTAR A CASA, UN COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
l’apunt

Una vintena de famílies mont-
cadenques, la majoria de Terra
Nostra, però també de la Vallen-
çana i Mas Rampinyo, disposen
de compostadors a casa seva
per transformar la matèria or-
gànica que generen en adob per
a les plantes. L’acte de lliurament
dels aparells és va fer el passat 4
de febrer al Gran Casino de
Terra Nostra. El mateix dia els
participants en aquesta experiència
pilot van prendre part en un curs
sobre les tècniques del compos-
tatge en jardí a càrrec de tècnics
de l’empresa Compostado-
res.com.

Aprofitament. La selecció de
les famílies i la distribució dels
compostadors l’ha efectuat l’Equip
Verd del Servei de Medi Ambient
de l’Ajuntament, però els re-
cipients i la formació els propor-
ciona l’Entitat del Medi Ambient
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (EMMA). La majoria dels
montcadencs seleccionats viuen
en habitatges amb jardí ja que un
dels requisits per poder com

Nous contenidors
soterrats a Mas

Rampinyo
silvia díaz
mas rampinyo

>> Bateria de contenidors

SÍLVIA DÍAZ

Joan Toledano i Elvira Castilla són un matrimoni de
Terra Nostra que ha decidit participar en l’experiència
pilot de tenir un compostador a casa. Viuen en una
casa amb un jardí de 250 m2 i, per tant, tenen
espai de terra suficient per acollir aquest bidó amb
capacitat per 800 litres de matèria orgànica. Fins
ara portaven la brossa voluminosa del jardí –les
branques dels arbres i la bardissa– a la Deixalleria
Municipal i la resta de matèria orgànica l’abocaven
al contenidor corresponent més proper a casa seva.
D’aquí a sis mesos, si apliquen correctament les
tècniques del compostatge, tindran la primera
“collita” de compost que podran utilitzar per adobar
les seves plantes. Castilla considera que el proce-
diment no és complicat, “només cal tenir ga-
nes i voluntat”. Toledano critica, però, la taxa
d’escombraries que es paga actualment perquè

només té en compte els metres quadrats de l’habi-
tatge sense valorar si la família que hi viu participa
o no en la recollida selectiva de residus. LG

Els nous contenidors soterrats
ubicats a la zona del Gurugú, a
Mas Rampinyo, funcionen des
del 15 de febrer. En total s’han
instal·lat cinc noves bateries amb
quatre contenidors cadascuna –
matèria orgànica, inorgànica,
cartró i vidre–. Els contenidors
estan ubicats als carrers de la Pau,
Pep Ventura, Pau Casals, Enric
Granados i al passeig de Sant
Jordi, davant del futur Centre
Lúdic i de Serveis. La instal·lació
de les bateries forma part del
projecte municipal d’implemen-
tar contenidors soterrats a tots
els barris del municipi. Des de
la primavera de 2003, ja s’han
instal·lat 52 contenidors a Mas
Rampinyo, 30 a Can Cuiàs, 17
a La Ribera, 53 a Montcada
Nova-Pla d’en Coll, 15 al Cen-
tre Llevant, 30 a la Font Pudenta
i 51 a Can Sant Joan.

>> Toledano mostra el compostador de casa seva

PILAR ABIÁN

postar correctament és disposar
d’un ampli espai de terra a casa.
Als participants se’ls farà un se-
guiment per comprovar que
estan fent un bon ús de la ins-
tal·lació, amb una visita cada sis
mesos durant dos anys. Les pri-
meres es duran a terme del 20 al
24 de febrer.
La brossa diària que genera una
llar conté un 40% de matèria

orgànica que pot ser reciclada i
tornada a la terra en forma d’hu-
mus per a les plantes i els conreus.
De cada cent quilos de residus
s’obtenen trenta de compost i el
procés dura aproximadament
quatre mesos. “D’aquesta
manera es contribueix a la
reducció de les deixalles que
es porten a les plantes de
tractament i s’evita el

consum d’adobs químics”,
explica Montse Cardona, de
l’Equip Verd.
El Servei de Medi Ambient
del Consistori ha sol·licitat
més compostadors a l’Àrea
Metropolitana ja que la xifra
de veïns interessats ha superat
amb escreix els aparells
demanats i s’ha hagut de crear
una llista d’espera.
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La Policia Local accedirà al
sistema de dades dels Mossos

en 2 minuts...

�
El president del Gremi d’Hostaleria del Vallès Occidental i el
Barcelonès, Enric Gené, valora molt positivament l’acord marc
per la reducció de les taxes d’intercanvi en el cobrament amb
targetes de crèdit i dèbit a l’hostaleria i el comerç. “El conveni
–segons Gené– alleuja la pressió que fins ara suportaven els
hostalers que cobraven en els seus establiments amb
targetes”. El Gremi ha anunciat que la reducció de les taxes
d’intercanvi es traduirà en un estalvi de 600 milions d’euros a
l’any per als comerciants i permetrà una millora de la
competitivitat i les ofertes de preus en el sector. PA

El Pla de barris davant la Taula Cívica�

ACS construirà l’edifici dels Mossos�
L’empresa pública de la Generalitat GISA ha adjudicat la
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Montcada a Dragados,
filial del grup ACS, que també construirà les de Ripollet,
Terrassa, Cerdanyola i San-
ta Perpètua. Aquesta em-
presa assumirà íntegrament
el cost de les obres i el man-
teniment dels immobles
durant 26 anys. A canvi
cobrarà un lloguer anual a
la Generalitat. LR

Mesura favorable a l’hostaleria

L’Ajuntament de Montcada i
Reixac va signar el passat 7 de
febrer un conveni amb la Di-
recció General de Seguretat
Ciutadana del Departament
d’Interior de la Generalitat de
Catalunya amb l’objectiu que
la Policia Local estigui auto-
ritzada per connectar-se al Sis-
tema d’Informació Policial
(SIP). A la signatura de l’acord
van assistir l’alcalde, César
Arrizabalaga, la presidenta de
l’Àrea Interna, M. Carmen
Porro –els dos del PSC– i el c
ap de la Policia Local Anto-
nio Franco. Per part de la  Di-
recció General de Seguretat
Ciutadana va estar present el
subdirector general de Coor-
dinació de les Policies Locals,
Carles Sánchez.

Accés compartit. Segons
aquest conveni, a partir d’ara
la Policia Local podrà consul-
tar les dades de caràcter per-
sonal de determinats fitxers
policials que són de titularitat
del Departament d’Interior,
per fer diligències, denúncies,

consultes i altres tràmits que
tinguin a veure amb els serveis
policials propis. Aquesta base
de dades és la que actualment
utilitzen els Mossos d’Esqua-
dra. Porro va destacar que
l’objectiu de l’acord “és mi-
llorar el servei que realitza
la Policia Local disposant de
noves eines que  permetran
als agents treballar amb més
rapidesa i eficàcia”. En els
propers dies la Policia Local

podrà fer les seves consultes
en aquesta base de dades molt
més àmplia i unificada. Per
aquest motiu un sergent i tres
caporals de la Policia Local de
Montcada i Reixac han parti-
cipat en les darreres setmanes
en un curs de formació per
conèixer el nou sistema d’in-
formació policial i aprendre
a utilitzar correctament la
nova xarxa  informàtica de
consulta.

sílvia alquézar
redacció

Els agents podran consultar dades privades per fer denúncies i consultes

 >> La signatura del conveni per accedir al SIP es va fer a l’Ajuntament

SÍLVIA DÍAZ

SÍLVIA DÍAZ

La comissió d’avaluació i
seguiment del Pla de barris
es va presentar oficialment
a la Taula Cívica de la Ri-
bera el 15 de febrer. El
grup de treball, integrat
per tècnics municipals i
representants veïnals, serà
l’encarregat de supervisar
les accions previstes en el Pla amb inversions al barri per valor
de 9 milions d’euros. LR

MARIO AZAÑEDO
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 >> Alfonso Alonso, amb Arrizabalaga i la regidora Ana Rivas

FOTOS: PILAR ABIÁN

Intercanvi d’idees
amb Vitòria-Gasteiz
pilar abián
vitòria-gasteiz

 >> La Comissió durant la seva estada a la capital basca

La Comissió del Pla Estratègic
vol posar fil a l’agulla i fer que
es posin en marxa les línies de
treball marcades per a la ciutat
amb la perspectiva del 2010.
Algunes ja estan en ple desen-
volupament però d’altres cal
impulsar-les. Per aprendre d’ex-
periències similars, una dele-
gació montcadenca, encapçalada
per l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), va viatjar del 2 al 4 de
febrer a Vitòria-Gasteiz. El grup
l’integraven representants dels
sectors veïnal, empresarial, edu-
catiu, mediambiental, cultural i
esportiu del municipi. Durant la
seva estada, la delegació montca-
denca va ser rebuda per l’alcalde
de la ciutat, Alfonso Alonso, i
va visitar el centre cívic Aldabe
–un complex que convida esport
i cultura, d’acord amb model
que segueix Montcada Aqua– i
l’Anella Verda, un parc periurbà
amb 50 quilòmetres de recor-
regut a prop d’una capitalamb
222.000 habitants.

Similituds. Montcada i Reixac
i Vitòria-Gasteiz han viscut el

procés de fer un Pla Estratègic
gairebé en paral·lel. Al 2002 van
fer una dignosi global sobre l’es-
tat de la ciutat i, posteriorment,
en diferents forums participa-
tius amb presència de la societat
civil es van definir les grans línies
a seguir. El document, final-
ment va ser ratificat en Ple. Ara
Vitòria-Gasteiz està en la fase
d’implementació però, a dife-
rència de Montcada, està tenint
problemes per la manca de con-
sens polític, ja que el govern del
PP està en minoria i no compta
amb el suport de l’oposició, que
considera el Pla com un
instrument polític en benefici de
l’alcalde. “Per sort a Montcada
no tenim aquest problema, ja
que el Pla ha estat aprovat per
àmplia majoria”, va dir Arri-
zabalaga, alhora que va animar
els membres de la Comissió a
continuar endavant amb la seva
tasca. També el coordinador
general de l’Ajuntament i res-
ponsable del departament de
Planificació, Joan Celma, consi-
dera que “la participació de la
societat civil en l’elaboració del
Pla i el seu posterior seguiment
garanteix l’èxit de la iniciativa”.

Continuar treballant per la
implementació del Pla és un
dels objectius comuns de la Co-
missió i així ho van expressar tots
els membres de la delegació que,
d’altra banda, van valorar posi-
tivament l’estada a Vitòria com

a element cohesionador del
grup. A les felicitacions a l’Ajun-
tament per la iniciativa d’haver
elaborat un Pla de ciutat, els
membres de la Comissió van
afegir que ara cal implementar-
loi i fer-lo realitat.

>> Pla Estratègic

La Generalitat a través del Pla
Únic d’Obres i Serveis (PU-
OSC) destinarà 821.630 eu-
ros per finançar part de tres
projectes previstos en el pla
d’inversions municipals per
al 2006. La nova Biblioteca-
Auditori que s’està cons-
truint al Pla d’en Coll s’en-
durà més de 700 mil euros,
mentre que l’arranjament de
voreres a la Ribera –que te-
nen un cost total de més de 333
mil euros– rebran 50.000
euros.
La tercera partida important de
50 mil euros servirà per finan-
çar la urbanització de la roton-
da que connectarà la carretera
de Ripollet i el carrer Bach, una
obra que supera els 137 mil
euros.

Aportació de 800
mil euros per a
tres projectes

silvia díaz
redacció

>> Obres al complex Aqua

PILAR ABIÁN
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BALANÇ DE L’OFICINA DEL CONSUMIDOR

Els serveis de telefonia centren
les reclamacions de l’OMIC al 2005
laura grau
montcada

El servei, situat a l’Ajuntament, ampliarà l’horari d’atenció al públic una tarda a la setmana

l’apunt

El rànquing
de queixes

El 27% de les reclamacions que
va atendre l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
(OMIC) de Montcada i Reixac
durant l’any passat té a veure
amb els serveis de telefonia. La
xifra de queixes relacionades
amb aquest sector ja es va dis-
parar l’any 2004 –un 34% de
les reclamacions– amb motiu
de la liberalització del mercat
de les telecomunicacions que
va començar al 2003. Aquesta
és una de les dades més
destacades de la memòria
d’activitats del 2005 que ha
presentat l’OMIC. El servei,
ubicat al costat de l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania
(OAC), és cada vegada més
utilitzat pels veïns quan tenen
necessitat de fer una consulta
o denunciar alguna irregu-
laritat com a consumidors.
Una mostra d’aquesta realitat
és que durant el 2005 es va
registrat gairebé un centenar
més de consultes. En concret
s’ha passat de 659 l’any 2004 a
746 a l’any passat. El 23% del
global –un total de 173– va
convertir-se en reclamacions.

Confusió i dubtes. La libe-
ralització dels mercats de
subministraments, sobretot
de la llum i el gas, va motivar
un creixement de les consul-
tes al 2004 que s’ha mantingut
durant el 2005. Les campanyes
agressives d’algunes empreses
per guanyar clients van crear
desconcert i confusió entre els
consumidors, molts dels quals
van acudir a l’OMIC per va-
lorar els avantatges o inconve-
nients de l’allau d’ofertes re-
budes. Les consultes en aquest

Telefonia

Compres comercials

Automòbils

Habitatge

Serveis a la llar

Electrodomèstics

Serveis de gas

altres
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àmbit –que inclou el submi-
nistrament d’aigua i correus–
van ser 71, de les quals 13 van
acabar en reclamacions ofi-
cials. Però, sens dubte, i se-
guint la tònica que s’ha re-
gistrat a la resta de Catalunya
i l’estat espanyol, la telefonia
ha centrat el número més ele-
vat de consultes (160) i de re-
clamacions (47).
Segons la regidora de Salut Pú-
blica i Consum, Eva Gonzalo
(PSC), “en molts casos es
tracta de clients d’empreses
de telefonia que volen do-
nar-se de baixa i no es refien
dels sistemes automàtics per
fer-ho, així que acudeixen a
l’OMIC perquè els hi faciliti
la gestió”.

Del total de reclamacions que
ha atès l’OMIC, un 25% s’ha
resolt des de l’oficina, un 29%
s’ha traslladat a altres OMICs,
un 12% s’han derivat a la Jun-
ta Arbitral de Consum de Cata-
lunya i un 23% està en vies de
resolució. Gonzalo ha destacat
que l’increment de consultes
posa de manifest que “el
servei és cada vegada més
conegut per part de la ciu-
tadania” i ha anunciat la vo-
luntat “d’ampliar-lo una tar-
da a la setmana per facili-
tar que sigui utilitzat per les

persones que no poden acu-
dir en l’horari actual”, que
és de 9 a 14h. LG

EL SERVEI MUNICIPAL HA RESOLT UN 25%

DE LES QUEIXES PLANTEJADES L’ANY PASSAT

Renovació del
cens d’animals

domèstics
silvia díaz
pla d’en coll

>> No censar un gos és sancionable

SÍLVIA DÍAZ

La Regidoria de Salut Pública
i Consum posarà en marxa el
proper 1 de març una cam-
panya per actualitzar el cens
de tinença d’animals domès-
tics. Segons la normativa, els
propietaris de gossos i gats que
visquin a Montcada i Reixac
han de censar-los a l’Ajunta-
ment dins d’un termini de 30
dies comptats a partir de la data
de naixement o de l’adquisició
de l’animal o del canvi de
residència. Per formalitzar
aquest tràmit és necessari apor-
tar la cartilla sanitària i la carti-
lla d’identificació definitiva de
l’animal i el DNI del propietari.
La campanya s’allargarà fins al
30 de maig i la documentació
s’ha de presentar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Sancions. Els animals que
fins al dia 28 de febrer estaven
inscrits en el cens seran donats
de baixa el dia 1 de juny si no
s’ha presentat el propietari a
actualitzar o confirmar les da-
des de la seva mascota. La no
inscripció en el cens d’animals
i la manca d’identificació de-
finitiva són considerades una
infracció de les Ordenances
Municipals per a la tinença
d’animals de companyia. Qual-
sevol dels dos incompliments
poden ser sancionats amb  una
multa per un import de fins a
300 euros.
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>> Oficina de l’OMIC

*

*El sector de l’habitatge va tenir un important
nombre de consultes –148–, tant pel que fa a la
compra com el lloguer i, sobretot, el
funcionament de les comunitats de propietaris,
fenomen que ja l’OMIC ja va registrar al 2004.
Segons la cap tècnica de la Regidoria de Salut
Pública i Consum, Cati Olid, “això té a veure
amb la gran mobilitat del mercat immobiliari
que s’està produint en aquests darrers anys”.

LLUÍS MALDONADO

LAURA GRAU
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 >> Façana r

societat

Festa al Parc de la
Serralada de Marina

en 2 minuts...

�Alumnes de l’IES la Ribera, a la UAB

�

La corrent física i filosòfica del determinisme va ser l’eix temàtic
del segon Congrés de Cultura Científica que va organitzar l’IES
Montserat Miró el 3 de febrer. Una vessant que defensa que el
comportament futur del món físic està predeterminat i que
una intel·ligència excel·lent podria anticipar-lo. Set professors
del centre –Carles Sarrate, Joan Bataller, Francisco de Plablos,
Antònia Fontanet, José Manuel Diego, Alejandro Martínez i
Virginia Aroca– i un convidat –Antonio Fuentes, de l’IES La
Ribera– van fer un recorregut històric davant una vintena
d’alumnes per aquesta concepció tant en l’aplicació al món de
les ciències naturals com en les ciències humanes. LM

LLUÍS MALDONADO

Vuit alumnes de l’IES La Ribera prendran part en una nova
edició del projecte Campus Itaca de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) que estimula als participants a continuar
estudiant després d’acabar l’enseyament secundari. El pro-
grama –que serà gratuït per a l’alumnat gràcies l’aportació de
1.200 euros del Consistori– consistirà en una estada diürna
de nou dies feiners al Campus de la UAB durant la qual els
seleccionats faran activitats acadèmiques, lúdiques i de suport
a l’estudi dividides en quatre blocs: tallers, debats, realització
d’un projecte i activitats especials. LR

Montcada crearà en 4 anys
210 places d’escola bressol

Determinisme a l’IES Montserrat Miró

Montcada i Reixac és un dels
14 municipis del Vallès Occi-
dental que s’ha adherit al con-
veni per formalitzar el com-
promís de creació de places per
a infants de 0 a 3 anys en llars
de titularitat municipal. El
Mapa de Llars d’Infants preveu
la creació de 210 places repar-
tides en tres centres: el que es
va inaugurar el curs passat a
Can Cuiàs, i els dos que encara
s’han de construir al CEIP
Mitja Costa de Terra Nostra i
al nou sector residencial de Mas
Duran, a Mas Rampinyo.

Conveni. L’acte de signatu-
ra del conveni, presidit per la
consellera d’Educació, Marta
Cid, es va fer el 8 de febrer al

Consell Comarcal. El conveni
respon a l’acord a què van arri-
bar el febrer de l’any passat el
Departament d’Educació de la
Generalitat i les entitats muni-
cipalistes. La regidora d’Edu-
cació, Flor López (PSC), ha

silvia díaz
redacció

 >> Terra Nostra i Mas Rampinyo tindran llar d’infants per a nens de 0 a 3 anys

LLUÍS MALDONADO

>> Nou mapa de llars d’infants

indicat que “els consistoris es
faran càrrec de la part d’in-
versió no coberta pel Govern
i assumiran la part restant del
cost de despeses de funcio-
nament conjuntament amb
les famílies”.

�Anima’t
Un total de 26 famílies s’han inscrit a
la nova edició del tal “Anima’t, juga
amb ells” que va començar el passat
15 de febrer al CEIP Reixac. L’acti-
vitat, promoguda per la Regidoria
d’Educació, s’adreça a famílies amb
infants entre 18 i 36 mesos i pretén
ser un espai de joc i reflexió perquè
els pares puguin gaudir d’una relació
més creativa amb els seus fills. El ta-
ller s’allargarà fins al 10 de maig. LG

La Regidoria de Salut Pública
i Consum de l’Ajuntament ha
editat per primera vegada La
Guia de recursos per a l’atenció a les
drogodependències i altres addiccions,
amb l’objectiu d’orientar totes
aquelles persones que tinguin
qualsevol necessitat d’infor-
mació o assistència en l’àmbit
de les drogodependències. La
guia s’ha elaborat a partir de les
dades recollides durant l’any
2005 i els recursos s’han ordenat
en quatre àmbits.

Seccions. La secció de Prevenció
presenta informació general
sobre la normativa de drogo-
dependències. A l’apartat
Reducció de danys hi ha la
informació sobre els centres
que dispensen de forma con-
trolada metadona i xeringues
per a consumidors d’heroïna.

L’apartat Recursos Assistencials
recull les direccions de centres
públics i privats on es dóna un
servei d’atenció i seguiment a
les drogodependències i altres
addiccions, i, finalment, el de
Recursos d’Integració Social mostra
els llocs on s’han d’adreçar les
persones que volen rebre infor-
mació i orientació sobre la seva

Una  guia ofereix recursos
per prevenir les drogues

silvia díaz
redacció

 >> La Guia recull dades registrades al 2005

La publicació es distribueix entre entitats, centres educatius i farmàcies
JORDI FLORES·

possible inserció sòciolaboral.
La regidora de Salut Pública i
Consum, Eva Gonzalo (PSC),
ha recordat que “com a tota
guia, s’ha d’actualitzar periò-
dicament i provar el seu ús. Per
tant, demanem que ens co-
muniquin qualsevol sugge-
riment o possible modificació
en les dades”.

Un curs digital formarà
futures comunicadores

L’Oficina d’Atenció a la Dona
(OAD) ha posat en marxa un
curs sobre noves tecnologies
de la informació aplicades a la
comunicació social, emmarcat
en el projecte Acció Dones i Tec-
nologies de la Informació i la Co-
municació (TICs). Les classes, que
van començar el passat 15 de
febrer, s’imparteixen a la Casa
de la Vila i s’allargaran fins a
principi d’abril.
El curs pretén capacitar un
grup de dones de Montcada
com a comunicadores socials
que puguin produir continguts
per als mitjans locals del mu-
nicipi i coneguin les eines in-
formàtiques essencials. L’objec-
tiu, a llarg termini, és crear un
equip al municipi que s’eri-
geixi, de mica en mica, en un
nucli de comunicadores comu-
nitàries i estructuri un espai de
treball en xarxa. El temari del
curs inclou programes infor-

màtics bàsics, introducció en el
llenguatge periodístic i els su-
ports mediàtics, la decisió i
l’estructuració de temes a tre-
ballar, les plantilles periodísti-
ques i la redacció en premsa i
el guió radiofònic que s’im-
partiran amb la col·laboració
de Montcada Comunicació a
través del seus dos mitjans La
Veu i Montcada Ràdio.

silvia díaz
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

Alumnes dels CEIP Font Freda,
Mitja Costa i Elvira Cuyàs van par-
ticipar el 14 i 15 de febrer a la festa
Viu el Parc de la Serralada de
Marina, juntament amb d’altres
escoles de Badalona i Santa
Coloma, on van gaudir de nom-
broses activitats en un espai de
natura. Dividits en grups van
recórrer diversos indrets amb
encant i van jugar amb el parc com
a motiu. La maïnada va dinar en
grup amb l’actuació infantil del

Mag Lari.  LM

LUISA VERA/FONT FREDA

SÍLVIA ALQUÉZAR
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Montcada reviu la voluntat
de rescatar la memòria històrica
laura grau
montcada

 >> Manel Perona, a dreta, amb Enric Dalmau i Núria Gallart

LAURA GRAU

L’any 2002 un grup de perso-
nes interessades en la història
del franquisme i les seves
conseqüències sobre la societat
van decidir coordinar esforços
per avançar en la recuperació
de la memòria històrica. El
col·lectiu va triar el nom d’As-
sociació per a la Recuperació de
la Memòria Històrica de Cata-
lunya (ARMHC) i es va plan-
tejar com objectius principals
restituir la dignitat a les perso-
nes que van sofrir la repressió
franquista i iniciar el procés
d’identificació de restes huma-
nes trobades en fosses durant la
guerra civil espanyola i la post-
guerra. El president, Manel Pe-
rona, i la secretària, Núria Ga-
llart, van visitar Montcada el 10
de febrer per donar a conèixer
l’associació convidats pel Cercle
Cultural. L’acte es va fer a la Casa
de la Vila i va ser presentat pel
montcadenc, Enric Dalmau,
membre de l’ARMHC.

Fita històrica. Una de les fites
més importants que ha acon-
seguit l’entitat des de la seva

L’ARMHC vol restituir la dignitat a les persones que van sofrir la repressió franquista

fundació va ser l’aprovació per
part del Parlament de Catalunya
–el juny del 2004– d’una pro-
posició no de llei per declarar la
nul·litat dels processos del fran-
quisme i il·legítims els tribunals
que els van instruir. A Catalunya
es van celebrar 1.800 consells de
guerra que van acabar en sen-
tències d’afusellament. Segons
Perona, “als familiars de les
víctimes se’ls deia que els
consells de guerra actuaven
sota la legalitat d’aquell mo-
ment; amb la proposició

aquesta explicació ja no val”.
L’altra línia de treball de l’AR-
MHC és l’elaboració d’un
cens de desapareguts, amb
11.000 persones localitzades, i
un cens de fosses, en la realit-
zació del qual col·laboren dife-
rents institucions.
L’entitat ha establert convenis
amb el món universitari per
abaratir els costos que suposa
el procés d’identificació de les
restes humanes que es loca-
litzin a les fosses. La seva web
és www.memoriacatalunya.org.
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Estimar un poble és recordar
laura grau
redacció

L’entitat es va fundar fa 20 anys per conservar i  difondre la història local

Fundació Cultural Montcada

gent que es mou

més informació

Fundació Cultural Montcada
www.lafundaciomontcada.org

Major, 47, bxs. Telf. 935 751 103

LA FUNDACIÓ

 >> El 1998 la Fundació va visitar la tomba de Pompeu Fabra, a Prades de Conflent

Conservar, investigar i difon-
dre la història del municipi és
la tasca principal de la Funda-
ció Cultural Montcada que es
va constituir oficialment el
1986. Compta amb un local al
carrer Major cedit per la Par-
ròquia i un fons format per
2.800 fotografies procedents
de donacions particulars i do-
cuments cedits per Montserrat
Ubach, entre els quals desta-
quen testaments particulars
dels segles XVII i XVIII, que
donen una visió molt clara de
com era la vida a Montcada.
“Un dels nostres projectes
més ambiciosos és publicar
el resultat de les investiga-
cions que estem fent sobre
aquest material”, explica la
presidenta Núria Cervera.

Arxiu Fàbregas. La Funda-
ció disposa d’una part de l’ar-
xiu de l’escriptor i crític tea-
tral montcadenc, Xavier Fà-
bregas, pel qual ja s’han inte-
ressat alguns estudiosos de la
seva obra. En el marc de la  tas-

ca de divulgació, l’entitat edi-
ta la revista Quaderns dos cops
a l’any –per Nadal i Sant Jor-
di– , que té molt bona acolli-
da entre la població. Els socis
paguen una quota de 30 euros
anuals que inclou rebre a casa
l’agenda de les activitats que
s’organitzen trimestralment.
A més de xerrades i taules ro-
dones, es fan visites guiades a
Barcelona i voltants i despla-

çament més llargs a diferents
indrets de Catalunya, “per-
què estimar un poble vol dir
també estimar el país del que
forma part i conèixer la seva
història”, diu Cervera.

en 2 minuts...

�Aules d’estudi obertes tot el curs
La Regidoria d’Infància i Joventut obre aules d’estudi a Can
Tauler cada dimarts i cada dijous, de 17 a 20h, amb l’objectiu
de facilitar als joves un espai per estudiar i intercanviar
coneixements. El servei s’ofereix bàsicament per a alumnes de
secundària i s’ampliarà a l’horari nocturn, cara a estudiants de
cicles formatius, batxillerat i universitat, cap al juny, quan es
fa l’última avaluació del curs. Les aules d’estudi es van engegar
fa uns anys només en períodes d’examen, però la bona acollida
de la iniciativa ha animat la Regidoria a ofertar-les tot el curs
com a un instrument útil per als joves estudiants que no
disposen a casa de les condicions òptimes per estudiar
individualment o en grup. LR

LLUÍS MALDONADO

� Inundacions als campaments sahrauís
L’Acaps-Montcada ha posat en marxa una campanya d’ajut als
campaments de refugiats sahrauís del sud d’Algèria que viuen
una situació d’emergència a causa de les pluges torrencials que
es van registrar la segona setmana de febrer. Segons fonts del
govern sahrauí, les inundacions han provocat desenes de ferits
i han destruït el 50% de les construccions dels campaments, la
majoria fabricades a fase de toves (totxos de fang). Les perso-
nes que vulguin participar en la campanya d’ajut poden fer els
seus ingressos al compte corrent de l’Acaps a La Caixa: 2100-
1019-69-0200076113. LG
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Divendres 17
torneig. Soul Calibour 3 de Playstation
2 . Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
taller. Dones i TICS.Alfabetització
informàtica per a la comunicació social. També
el 22 i el 24 de febrer. Lloc: Casa de la Vila.
Organitza: Oficina d’Atenció a la Dona.
ball. Hora: 21h. Lloc: Gran Casino de
Terra Nostra. Organitza: AV.

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: 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.

Diumenge 19
tirc amb arc. Segona jornada de la
Copa Pirineus. Hora: 9h. Lloc: Club Català
de Tir amb arc Can Piqué.

teatre familiar. El regne màgic

d’Oz, a càrrec de la Cia. Veus Veus. Hora:

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

Dilluns 20
sortida d’esquí. Cap de setmana
d'esquí a VallNord d'Andorra del 3 a 5 de
març. Inscripcions: 935 751 883. Fins a
l’1 de març. Organitza: El Cim.
premi d’investigació. Inici del
termini per presentar obres al premi.
Informació: 935 651 122.

Dimarts 21
xerrada. L’Ascensió a l’Himalaia,a

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

FESTA DE
CARNAVAL
A MONTCADA
I REIXAC

CARNESTOLTES

Veure activitats al repàs dels dies

Del dijous 23
al diumenge 26

Cia. Teatre al detall

Dissabte 18, 22h
TEATRE

EVIDÈNCIES

Preu: 5 euros
Un espectacle amb sentit de l’humor i  amb sentit de

l’amor. Una sorpresa constant

EXPOSICIONS

Diumenge 19, 12h
TEATRE FAMILIAR

EL REGNE
MÀGIC D’OZ

Preu: 3,10 euros
Cia. Veus

EXPERIENCIA DE PINTURA.
EXPERIENCIA DE VIDA
De Gerard Rosés
Fins 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

Fins al 26 de febrer

FEM NOSTRE EL RIPOLL
El riu com a fil de vida

càrrec de Joan Maresma . Lloc:ABI. Hora:

21.30h. Organitza: El Cim.

Dijous 23
carnestoltes. Arribada de Sa
Majestat el Rei Carnestoltes. Lectura del pregó
i animació amb el grup Xip Xap i alumnes del
taller de teatre de Casa de la Vila. Hora:

17.30h. Lloc: Plaça de l’Església.
ple. Sessió ordinària del mes de febrer.
Hora:19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Divendres 24
carnestoltes. Concurs de disfres-
ses. Hora: 17h. Lloc: Parc Turó Blau de
Can Cuiàs.
presentació. Del llibre Ganes de viure,

de Magda Oranich. Hora: 20.30h. Lloc: ABI.

Dissabte 25
lectura per a infants. Tovets.
Hora: 12h. Lloc: Biblioteca Montcada
Centre (Montiu, 12).
rua de Carnaval. Hora: 18.30h.
Lloc: Sortida des de Can Sant Joan .
sambòdrom. Hora: 21h. Lloc:

Pavelló Miquel Poblet.
ball de carnaval. Amb l’Orquestra
Cimarrón i disco mòbil. Hora: 23.30h. Lloc:

Pavelló Miquel Poblet. Gratuït.

Diumenge 26
sortida. A la festa del porc de Berga.
Hora: 8h. Organitza: Penya Barcelonista.
sortida. Passeig pel Laberint d’Horta.
Hora: 11h. Lloc: Parada metro Mundet L3
Organitza: Fundació Cultural.
carnestoltes. Mort i judici d’en
Carnestoltes. Ball infantil amb el grup Flic-
Flac i els alumnes del taller de teatre de la
Casa de la Vila i concurs de sardines. Qui
porti una sardina feta a mà i amb el seu nom,
tindran una bossa de patates i un refresc a
canvi. A més, premi infantil de disfresses.

Hora: 12h. Lloc: Plaça de l’Església.
inauguració. De la plaça Salvador
Espriu, de Mas Rampinyo. Hora:12.30h.

ball. De Carnaval. Hora:17h. Lloc:

Casal de la Gent Gran Casa de la Mina

Dilluns 27
reunió. De l’AV Montcada Centre.
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.
concentració. Contra la violència
de gènere. Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs. Organitza: Consell de la Dona.

Dimarts 28
exposició. Armes sota control,

d’Intermón-Oxfam. Lloc: Biblioteca Can
Sant Joan. Del 28 de febrer al 10 de març.

Dimecres 1
exposició. Inauguració d’Escoles

d’altres móns, de Kim Manresa. Hora: 19h.
Lloc: Casa de la Vila. Fins al 12 de març.

Dijous 2
presentació. Resultats de les
intervencions al jaciment de Les Maleses.
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

Divendres 3
hora del conte. Contes cantats

de colors, a càrrec de Mar Ortega. Hora:

18h. Lloc: Biblioteca Can Sant Joan.
sortida d’esquí. Cap de setmana
a VallNord d'Andorra. Organitza: El Cim.
Inscripcions: 935 751 883.
torneig. Proevolution 5 de Playstation
2 . Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Dissabte 4
sortida. Visita a la capella de Santa
Ágata. Hora: 17h. Lloc: Plaça del Rei de
Barcelona. Organitza: Fundació Cultural.

Del 27 de febrer al 12 març

ESCOLES D’ALTRES MÓNS
De Kim Manresa

PLAÇA
SALVADOR
ESPRIU
Mas Rampinyo

INAUGURACIÓ

Diumenge 26, 12.30h

Organitza: Ajuntament
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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
Quan s’arranjaran els sots que hi ha sota en el camí que dóna accés

al CEIP Font Freda i al camp de futbol? El camí l’utilitzem a diari

desenes de persones i està en un estat lamentable.  Xavi Herrero,

Montcada.

Actualment el pas s’està cobrint amb més terra per tal de tapar els

sots com ja s’ha fet en anteriors ocasions però, ara per ara, no hi ha

previsió d’asfaltar el camí, ja que està afectat per les obres del Tren

d’Alta Velocitat (TAV) que comencen aquest any. Considerem que no

podem invertir més diners en adequar un espai que, en breu, serà

transformat pel pas d’una gran infraestructura. Juan García, regidor

de Serveis Municipals (PSC)

Ajuntament-OMIC (Consumidors) 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
Oficina d’Atenció al Ciutadà  (OAC) 902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona  (OAD) 935 651 122
Policia Local 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional           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  (SLC) 935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SPE) 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430
Espai Jove (Can Tauler) 935 64 1741
Taxis 935 802 727

Patrimoni
Josep M. Peña i Rosa Fàbregas

Montcada

>> Ens hem assabentat per La
Veu que l’Ajuntament vol adqui-
rir en propietat dues cases que
estan incloses al catàleg del Pa-
trimoni Arquitectònic i Urbanís-
tic. Ens felicitem que el Consis-
tori s’hi interessi. Això no vol dir
que si la compra l’hagués fet un
particular o entitat no s’hagués
hagut d’ajustar a les normes vi-
gents segons les quals no es pot
modificar ni alterar l’estructura
externa de les mateixes. Ens tro-
bem actualment amb dues cases
catalogades i, per tant, no en-
derrocables, i una zona verda.
Passarem a tenir dues cases cata-
logades i perdrem una zona ajar-
dinada de gran valor per a una
població com la nostra que no
es distingueix precisament per la
gran quantitat d’espais verds –
“Montcada i Reixac (...) verda (...)
ecològica (...)”, diu la propagan-
da municipal– dins del seu nucli
històric, la qual pensem podria
ser molt bé una zona d’esbarjo.
En comptes d’aquesta opció,
s’ha requalificat el terreny i
aquest jardí emblemàtic passarà
a ser, com ja és habitual, un espai
edificat. Estem d’acord que les
dues torres cal preservar-les, pe-
rò també el jardí que ha ocupat
la cerveseria i, per això, creiem
que, si el que realment vol
l’Ajuntament és preservar la
imatge del poble, comencem per
mantenir el patrimoni que des
de fa molts anys ha estat referent,
no només les vies del tren,
l’autopista i l’Asland.

TAV
AV Montcada Centre

>>Un dels problemes més ac-
tuals i delicats per la seva reper-
cussió a mig i llarg termini per a
Montcada i Reixac és, sens dub-
te, el soterrament total de la línia
de França. Creiem que els ciuta-
dans no hem rebut prou infor-
mació per part de l’administra-
ció sobre un assumpte tan im-
portant i, quan la rebem, ve
acompanyada de picabaralles en-
tre els mateixos partits que són
socis al govern o bé amb els de
l’oposició. Pensem que és preci-
sament en moments tan decisius
per al futur de tot un poble quan
els seus representants elegits de-
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Rivas, c. Conca, 10

Duran, av. de Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25

Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila, pg. Jaume I, 30

Rivas Duran

1817 19
Duran

Localitzacions

mocràticament han de fer pinya.
Ara, més que mai, han d’estar
units per aconseguir una reivin-
dicació històrica de la ciutadania,
sense distinció d’ideologies po-
lítiques.
Partits que governen, partits de
l’oposició i ciutadans fem front
comú! La unió fa la força. Do-
nem suport als nostres repre-
sentants en les negociacions a
Madrid. No ens quedem amb
els braços creuats, que no es pu-
gui dir mai que no hem lluitat
amb totes les forces pel soter-
rament total de la línia de Fran-
ça. Aquesta és una fita fonamen-
tal per aconseguir un desenvo-
lupament més armònic i soste-
nible que respecti al màxim el
medi ambient en totes les seves
vessants, ja sigui urbanística,
acústica, paisatgística i social, ja
de per si prou deteriorades a la
nostra ciutat degut a la gran
quantitat de xarxes de comuni-
cació que la travessen i la par-
teixen en tots els sentits patint
alts nivells de contaminació.

Ilusiones rotas
Sonia Ruiz

Can Sant Joan

>> La cabalgata de reyes es la
ilusión de todos los niños y emo-
ciona a grandes y pequeños por-
que la ilusión no tiene edad, aun-
que este año nos la han roto a
unos cuantos y explicaré por
qué. Cada año se abren listas para
que se apunten los chicos y chi-
cas que quieran ser pajes reales,
algo precioso ya que participas
de la ilusión de los más pequeños.
Junto con nueve amigos más fui-
mos los primeros en apuntarnos.
No nos importaba si haría frío,
si llovería... pero claro, hay per-
sonas que deciden cómo són las
cosas y ahí viene el problema.
Amaneció lloviendo y nos avi-
saron a unos cuantos (casual-
mente todos de Can Sant Joan)
de que se suspendía parcialmen-
te la cabalgata y no podíamos
salir como pajes. Fue una noti-
cia triste pero, después de hablar
con la organización que nos ex-
plicó que sólo saldrían tres ca-
rrozas y 20 pajes, la asumimos
con resignación. Cuál fue nues-
tra indignación cuando vimos
que salieron más carrozas y que
iban medio vacías. Encima, sólo
había un paje de Can Sant Joan,

Pardo
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a los demás nos habían barrido.
¿Qué pasa? ¿Tienen razón nues-
tros padres cuando dicen que
somos un barrio marginado?
Queremos una explicación. So-
mos jóvenes pero también ciu-
dadanos con derechos.

Dret a l’educació
Carolina Ibañez

Montcada

>>Som uns pares d’un nen amb
necessitats educatives especials
(NEE). Hem recorregut un llarg
camí a la recerca de professionals
de la psicologia, de la neurologia
i de l’educació que ens han ajudat
molt. Malgrat tot, sentim que els
pares hem d’encapçalar la lluita
sense descans per tal de defensar
els seus drets i un d’ells és l’edu-
cació. Els nens amb NEE que es
troben a les escoles de Montcada
es caracteritzen per no poder se-
guir el mateix ritme d’aprenen-
tatge que la majoria dels seus com-
panys. Tenen una baixa autoes-
tima, inseguretat, sensibilitat ex-
trema i, sobretot, una gran neces-
sitat de rebre una educació adap-
tada  amb els seus companys i mai
exclosos del món real.
Per desgràcia, l’escola no disposa
dels mitjans necessaris per tal
d’atendre la totalitat de nens. Per
aquesta raó volem llençar un
missatge a tota la societat per tal
que unim les nostres forces. A les
autoritats locals competents,
sol·licitar-vos el compromís ferm
de dotar els centres d’ensenya-
ment de molts més recursos per
una atenció de qualitat. Als pro-
fessionals de l’educació, convidar-
vos a exigir els recursos necessaris
i oferir-vos el nostre suport i el
reconeixement a la vostra tasca.
A tots els pares en general, dema-
nar la vostra col·laboració. Hem
de saber educar els nostres fills en
la diferència.
A les AMPAS, instar-vos que ofe-
riu un suport actiu als nens amb
NEE i que exigiu a l’administra-
ció més ajuts. Als pares de nens
amb NEE, proposar-vos el repte
de buscar una plataforma de pa-
res i professionals amb l’objectiu
de fer complir el dret que tenen
els nostres fills de rebre una edu-
cació adequada i al costat dels seus
companys sense dificultats. Als
nostres fills, la millor herència que
us podem deixar és una educació
bona en coneixements i en valors
humans que us permeti ser “per-
sones”. Si algú s’ha sentit al·ludit,
que es posi en contacte amb no-
saltres: carolinaiba27@hotmail.com.
Tel. 935 648 430.

El Departament de Salut ja ha fixat una data per a la construcció
del futur hospital de Montcada i Reixac-Cerdanyola i Ripollet,
serà al 2008 amb previsió d’obrir portes a final del 2010. La notícia
ha satisfet àmpliament els ajuntaments implicats i moderadament
la Coordinadora en defensa de la sanitat pública de les tres ciutats,
que reclama més celeritat. El mateix ha fet el PPC tot i que des
d’una vessant molt crítica en considerar que el termini s’ha allargat
en el temps perquè els alcaldes no han aconseguit encara la cessió
dels terrenys on s’ha de construir l’equipament, els que ocupava
l’antiga fàbrica Redosa, davant dels blocs Sivis, una acusació que
els edils han desmentit d’immediat. De moment, la Generalitat no
ha reclamat l’espai, que sí que requerirà a final del 2007, data en
què els ajuntaments i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona asseguren disposaran ja del solar, un
cop fet el planejament urbanístic del sector.
Ara que ja està fet el Pla director –l’esquelet, en l’argot dels pro-
fessionals de la medicina– falta dotar de musculatura i d’òrgans el
cos del futur hospital que serà, segons la presentació oficial, un
centre modern amb potents serveis ambulatoris. En poques
paraules, els veïns de Montcada i Reixac ja no s’hauran de desplaçar
fora del seu municipi per rebre assistència mèdica, si no és un cas
de gravetat o el tractament requerit és complexe. Amb la perspec-
tiva dels dos Centres d’Assistència Primària en funcionament –un
d’ells en construcció al Pla d’en Coll– es preveu que les necessitats
sanitàries de la ciutadania estaran plenament cobertes. S’haurà
complert sens dubte un deute històric amb els veïns que estoïcament
i amb resignació porten anys habituats a la peregrinació obligada
fora del municipi cada vegada que requereixen, per exemple, con-
sultar qualsevol especialista o bé un servei de diagnosi. Ja és hora
que gaudim d’una sanitat pública de qualitat.
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:: Coneixem els espais verds?

:: Tenim cura de les zones

naturals?

:: Quines activitats es poden fer?

:: Quina relació hi ha entre entorn

urbà i natura?

Les tres zones verdes

més grans que

envolten Montcada

són la Serralada de

Marina, el Parc de

Collserola i Mas Duran

Gaudim del nostre entorn verd?

Juan Antonio
Montoro
Pintor de

cotxes

Rosa Ana
Riera
Mestressa

de casa

� No conec gaire l’entorn verd,
però no em sembla que en tin-
guem molt ni sigui gaire bonic.
Passejo pel vial del marge del
Besòs fins a Santa Coloma.

Conchi
Álvarez
Mestressa

de casa

la veu dels veïns

Antonio
Escudero
Funcionari

� En gaudeixo molt, però no
està ben conservat ni ben senya-
litzat. Estaria bé fomentar inicia-
tives populars perquè tothom
conegui els recursos naturals.

� Surto amb els meus fills per
la muntanya, vaig a la Font del
Tort, al bosc. Passejo molt per
Montcada, aprofito molt l’en-
torn. També caminem molt pel
vial del marge del Besòs.

� Surto molt en bicicleta per la
Serralada de Marina i per Collse-
rola. Ara està tot millor que
abans, però encara trobo escom-
braries i brutícia pels camins.

El fòrum. Medi ambient

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...
� Consorci Parc de Collserola. www.parccollserola.net. Web oficial

� Larruy, Xavier i Perpiñán, David. La fauna vertebrada del Besòs a Montcada i

Reixac. Ajuntament de Montcada i Reixac: Montcada i Reixac, 2003

� El bosque animado. Direcció: Manolo Gómez i Ángel de la Cruz. 2001. Animació

Les actuacions de
recuperació del riu
Besòs a Montcada
han permès descobrir
més d’un centenar
d’espècies animals

�

“Conèixer l’entorn és descobrir sempre coses noves”
Gaudir dels espais verds és un dret que hauríem d’exer-
cir més sovint, ja que té autèntics efectes terapèutics
físics i mentals. Com a entitat dedicada a divulgar aquests
espais ens trobem amb la sorpresa que, si bé molts
montcadencs han passejat alguna vegada per la Serralada
de Marina o el Parc de Collserola, pocs saben que el
municipi té terreny forestal en aquests dos parcs. I
encara en són menys els que aprofundeixen en el
coneixement dels valors que s’hi amaguen i en el gaudi

que ens poden oferir. Aquests espais són patrimoni de
tots i tothom té el dret de gaudir-ne i el deure de res-
pectar-los. Voldríem convidar els veïns a gaudir del
silenci, la tranquil·litat i l’aire saludable i a fer-ho respec-
tant els seus habitants. Només així podrem descobrir
la màgia de sentir-nos observats per altres espècies que
conviuen molt a prop nostre. També és important
l’edició d’informació a l’abast de tothom que fomenti
les diferents maneres de gaudir d’aquests indrets.

Montse López
Associació per a la
Conservació de l’Entorn
i la Recerca (ACER)

“Montcada té una diversitat natural poc coneguda”
No coneixem prou l’entorn natural de Montcada i
Reixac i no ens adonem que estem envoltats de molts
ambients, com camps, valls, muntanyes o entorns
fluvials. Gran part dels montcadencs coneixen molt
el nucli urbà, però no el que hi ha creuant el riu i, per
tant, la gent de fora encara en sap menys. Un dels
objectius amb què treballa el Servei de Medi Ambient
és fer que els ciutadans coneguin l’entorn, perquè el
valorin i el protegeixin, i, a partir d’aquí, en facin un

major ús. El nostre programa d’activitats de natura
ens està donant bons resultats perquè aconseguim que
la gent se n’adoni de tot el ventall d’espais naturals i les
oportunitats d’oci que hi ha a la població. Hem detectat
que comença a haver un grup de gent que coneix
molt bé els camps, les muntanyes, però volem estendre
l’afició a un dels col·lectius que té menys contacte amb
la natura, els joves, a qui costa molt de mostrar aquests
espais perquè tenen un caràcter més urbà.

Claudio Marcos
Tècnic municipal de Medi
Ambient

“Cal fer un pas més en la consciència mediambiental”
Cada vegada més, la ciutadania està conscienciada
ambientalment. Però és el primer graó d’una es-
cala que hem d’anar enfilant. Conscienciats que
cal preservar Collserola, hem de pujar un graó
rere l’altre. Això significa realitzar accions con-
cretes, com ara endur-nos les deixalles a casa si no
trobem contenidors, evitar sorolls innecessaris
amb aparells que distorssionen la tranquil·litat del
bosc i la fauna. No arrencar molsa quan és l’època
nadalenca o evitar que es produeixin actes incívics

com la crema o la destrossa de mobiliari de zones
que s’habiliten per gaudir del Parc. Conscienciar
ambientalment no és una tasca que atany només a
polítics, tècnics i administració. Cal que cadascú
l’assumeixi com a pròpia, només així podrem se-
guir gaudint del Parc de Collserola. Montcada és
un dels 9 municipis que té el privilegi de gaudir
d’un espai natural protegit veritablement excep-
cional pel seu enclavament i per la seva diversitat
biològica.

Marià Martí
Director gerent del Consorci
del Parc de Collserola

Conxita
Jordà
Administrativa

� Passejo molt per Mas Duran,
la llacuna i pels vials que hi ha
al costat del riu. La conservació
és millor que la d’abans, però
encara queda brutícia.
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les comparses

Aire Nuevo

Montcada Centre

Amb aquest nom, Aire Nuevo,
volen deixar clar que són una
comparsa de nova creació. La
iniciativa va sorgir arran d’una
conversa en un sopar familiar.
Les tres germanes promo-
tores van engrescar marits,
amics i companys de feina fins
arribar a les trenta persones.
Els preparatius van començar
el passat novembre i ja ho
tenen tot a punt. La disfressa
bàsica la van comprar feta,
però l’esperit creatiu s’ha
centrat en els accessoris. L’op-
ció de reciclar objectes també
ha permès trobar solucions
enginyoses i reduir despeses.
Només els queda preparar la
coreografia d’una comparsa
que, segons avança Montse
Tonda, “farà referència al
món del cine i del teatre”.

ASERM

Terra Nostra

Són una vintena de montca-
dencs d’origen equatorià amb
moltes ganes de participar a la
vida social del municipi i, alhora,
donar a conèixer les tradicions
pròpies del seu país d’origen.
Per aquesta raó, desfilaran a
la Rua homenatjant el poble
indígena d’Otabalo, vestint els
seus vestits i ballant la seva
música andina. Els últims me-
sos, des del gener, han estat
els de la feina més dura per
aquest col·lectiu que ja compta
amb molta experiència en la
celebració del carnaval, ja que
a Equador és una gran festa

que dura 2 dies.

Los carrozas

Can Sant Joan

No volen desvelar el secret de
la seva disfressa, només han
volgut explicar que fa referència
a un dels moments més bonics
de la primavera. Des del mes
de novembre estan pensant en
la Rua,  i prop d’una vintena de
dones ja han posat fil a l’agulla
perquè tot estigui llest el 25 de
febrer. Estan animats perquè
estan segurs que s’ho passa-
ran molt bé. Com assegura
Maria Huertas, “el més impor-
tant és que tothom gaudeixi del
dia, els premis no són impor-
tants, per això creiem que és
un encert que no hi hagi
gratificacions econòmiques,
sinó obsequis per a tothom”.

Unes 900 persones desfilaran a la
Rua de Carnaval, que es durà a
terme el proper 25 de febrer en
una de les celebracions més
populars del municipi. Una
vintena de comparses s’han ins-
crit per prendre-hi part en l’edi-
ció que s’espera que sigui la de la
renovació, com ha explicat la re-
gidora de Cultura, Amèlia Mor-
ral (CiU): “Com sempre, hi ha
hagut una gran resposta per
part dels montcadencs. Al-
gunes comparses que ja eren
tradicionals en aquesta ocasió
no hi seran, mentre que han
aparegut altres de noves que
aportaran un nou esperit a una
cita que cada any aconsegueix
sorprendre’ns”.
Tot i l’aparició de nous grups, la
Rua continuarà amb els trets que
ja són característics. Després de la
desfilada –que començarà a les
18.30h, a Can Sant Joan, a l’alçada
de la plaça de la Pedra–, la festa
es traslladarà al Pavelló Miquel
Poblet, on es farà el Sambòdrom
perquè cada grup pugui exhibir
la seva coreografia. També
s’espera la presència de dues com-
parses de Cervelló (Baix Llo-
bregat), acompanyades del seu al-
calde. També una comparsa
montcadenca, l’Escola de dansa
Eva Nieto, viatjarà a la ciutat
d’Águilas per participar al Carna-
val de la localitat murciana.

El premi: la participació.

Aquest any tampoc no hi haurà
premis, una mesura que, segons
Morral, es va prendre per donar
resposta a les sol·licituds de les
pròpies comparses: “Vam creure
que era millor destinar els
diners dels premis a augmentar
la dotació de les subvencions

perquè els participants
tinguessin més recursos per
desenvolupar la seva ima-
ginació”. Maria Huertas, mem-
bre de la comparsa de Los Ca-
rrozas, refrenda el parer de la
regidora: “Nosaltres sempre
hem estat en contra dels pre-
mis, perquè els grups són
molt heterogenis, hi ha nens
i gent gran i no volem ser ar-
tistes, sinó passar-nos-ho bé”.
Huertas és un exemple de fide-
litat a la convocatòria, en què
pren part des de fa 20 anys,
acompanyada de la família: el
marit, els 4 fills, les parelles res-
pectives i els 8 néts.

Altres cites. Tanmateix, la Rua
no és l’única cita important del
calendari amb què Montcada ce-
lebra el Carnaval. Sa Majestat
Carnestoltes arriba al municipi el
23 de febrer per imposar el seu
regnat disbaratat. Llavors, farà el
pregó, acompanyat del grup
d’animació Xip Xap i dels alumnes
dels cursos de teatre de la Casa de
la Vila. Per celebrar l’arribada, hi
haurà vi dolç i coca de llardons, un
àpat que ha comptat amb la
col·laboració dels forns de
Montcada. De la mateixa manera
que els ciutadans rebran Sa Majestat,
també l’acomiadaran amb una festa
de carnaval infantil. Serà el 26 de
febrer, a la plaça de l’Església, on
es procedirà al judici del Rei
Carnestoltes i on es farà un con-
curs de sardines perquè els més
petits reflecteixin la màgia del Car-
naval en els seus peixos. Animaran
la jornada el grup Flic Flac i els
alumnes de teatre de la Casa de la
Vila. Per la seva banda, Can Cuiàs
també celebrarà el Carnaval amb
una rua pel barri i un concurs de
disfresses, serà divendres 24 a
partir de les 17h.
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Més de 900 persones sortiran
a la Rua de les renovacions

CARNAVAL 2006

Les comparses ultimen els darrers detalls en la preparació de les disfresses i les carrosses

sònia hernández
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 >> L’Associació d’Equatorians Residents a Montcada participa per primer cop

 >> Los Carrozas és una de les comparses més veteranes en la cita

 >> La comparsa Aire Nuevo se centrarà en el món del cinema



232a quinzena
febrer 2006cultura

Rosés investiga les possibilitats
del cartró com a suport artístic

Una sèrie de linòleums i una escultura, inspirades en Serafín Marín

 >> Gerard Rosés treballant al seu estudi

sònia hernández

redacció

en 2 minuts...
Magda Oranich, a l’ABI
L’exdiputada al Parlament de Catalunya i advocada de
professió, a més de tertuliana a diversos programes de
televisió, Magda Oranich, visitarà Montcada i Reixac el
proper 24 de febrer per presentar el seu llibre Ganes de
viure. La meva lluita contra el càncer, publicat per Edicions Co-
lumna. Oranich oferirà el seu testimoni i explicarà com el
diagnòstic de la malaltia va canviar la seva vida i quins van
ser els motius que la van encoratjar per lluitar i superar-
la. L’acte serà a la seu de l’ABI, al carrer Colon, número
5, a les 20.30h. LR

�

�

SÒNIA HERNÁNDEZ

Fins al proper 12 de març es pot
visitar a l’Auditori Municipal la
mostra Experiència de pintura,
experiència de vida, de l’artista mas-
noví Gerard Rosés. L’exposició
recull un conjunt de pintures
sobre cartró, collages, obres en
relleu i escultures també en car-
tró. Rosés treballa amb aquest
material perquè li interessa la
part artesana, com ell mateix ex-
plica: “Ja quan feia de joier
m’agradava treballar els ma-
terials amb les mans i mani-
pular-los. A més, el cartró és
un material molt noble i molt
sensual, a mi em dóna molta
llibertat, mentre que la tela em
condiciona més perquè no puc
esquinçar-la ni tallar-la”, expli-
ca l’artista.

Retrats i escultures. A la
mostra de l’Auditori es podrà
veure una sèrie de retrats “d’a-
mics escriptors”, una represen-
tació del que ha estat treballant

els darrers anys i un grup
d’obres al voltant del món del
toreig. “No m’agraden els to-
ros, però reconec que la plàs-
tica que els envolta m’atrapa;
a més, el fet de saber que a
Montcada hi ha un torero em
va fer pensar que seria un bon
tema a tractar dintre de l’ex-
posició”, comenta Rosés. Els

braus són representats en un
retrat escultòric del torero
montcadenc Serafín Marín i una
sèrie de linòleums inspirats en
els moviments al redol del destre
local. Alguns linòleums s’acom-
panyen de poemes i aforismes
de l’escriptor Juan Antonio
Masoliver Ródenas, també so-
bre el món del toreig.

Nova sessió de ‘tovets’

Premi per a
‘Aferrat a la vida’,
de Cosme Oriol

 >> L’obra de Cosme Oriol  premiada a Zamora

El president de l’Agrupació
Fotogràfica de Montcada
(AFMiR), Cosme Oriol, ha estat
guardonat amb el primer premi
del certamen Ciudad de Bena-
vente, a Zamora, per l’obra Afe-
rrado a la vida. La imatge
culpidora recull un instant
d’una mà agafant el pit d’una
noia. La fotografia d’Oriol ha
estat triada entre els 370 treballs
presentats i ha rebut una dotació
econòmica de 750 euros. Aquesta
és la segona fotografia realitzada
digitalment per la qual rep un
premi Cosme Oriol, qui al gener
també va rebre el segon premi a
Villena (Alacant). LR

SÒNIA HERNÁNDEZ

COSME ORIOL

La biblioteca del carrer Montiu organitza una nova sessió
d’iniciació a la lectura amb els tovets, els animals de peluix
que amb l’ajuda d’un contacontes, expliquen la seva història
als nens que assisteixen a la sala de lectura. L’activitat es
durà a terme a la biblioteca el proper 25 de febrer, al les
12h. En aquesta ocasió els animals protagonistes són els
porquets, mentre que la primera vegada que es va fer va ser
a finals del mes de novembre, com mostra la fotografia. LR
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Fotografies i escrits sobre les
escoles a diferents països

Kim Manresa exposa a la Casa de la Vila amb textos d’escriptors

sònia hernández
redacció

Kim Manresa és un dels fotò-
grafs més prestigiosos de Cata-
lunya i de l’Estat Espanyol. Les
seves obres es caracteritzen, a més
de per la seva qualitat, per la
voluntat de conscienciació social.
Al llarg de la seva carrera ha
recorregut molts països de tots
els continents. Ara reuneix una
part de les fotografies que n’ha
fet, les relacionades amb les
escoles, que s’acompanyen de tex-
tos d’escriptors d’arreu del món,
entre els quals hi ha noms tan

consagrats com José Saramago i
Enrique Vila-Matas, que reflexio-
nen sobre el contingut de les
imatges. El resultat és la mostra
Escoles d’altres móns, que es podrà
visitar a la Casa de la Vila entre el
28 de febrer i el 12 de març, en
el marc del recorregut que està
fent per diferents municipis, com
Sabadell, Terrassa, Barberà,
Granollers o Ripollet. La
inauguració oficial serà l’1 de
març (19h)

Concurs infantil. La pro-
posta ha estat impulsada per la

 >> Una de les fotografies de Kim Manresa que es podran veure a la mostra

KIM MANRESA

S’obre el termini per presentar
projectes al Premi d’Investigació
sònia hernández
redaccio

 >> Maria del Puerto Muñoz i Òscar Herèdia van guanyar la darrera edició

ARXIU/SÒNIA HERNÁNDEZ

Regidoria d’Educació que coor-
dina la participació de les escoles.
Els destinataris d’aquesta inicia-
tiva són els alumnes de primària
dels centres montcadencs, ja que
promou el coneixement d’altres
cultures i les condicions de vida
dels nens a diferents països. Els
alumnes, a més, podran partici-
par en un concurs en què han
d’escriure un text per a una foto-
grafia concreta, triada per l’Ajun-
tament de Montcada. Els millors
textos es publicaran amb les fo-
tos de Manresa i els escrits dels
autors participants.

Del 20 de febrer al 2 de març es
poden presentar projectes per
optar al Premi d’Investigació
Ajuntament de Montcada i
Reixac. Els treballs proposats
han de ser referents a diferents
aspectes del municipi, com l’ar-
queologia, la geografia, la his-
tòria, la biografia, la sociologia,
l’economia, l’ecologia, el folklo-
re i, en general, qualsevol as-
pecte relacionat amb les arts, les
ciències i els costums diversos
de la localitat. La dotació del
premi és de 2.400 euros, i el
treball seleccionat s’ha de
realitzar en un període màxim
de 6 mesos. Els projectes s’han
de lliurar a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà, a l’Ajuntament de
Montcada, en suport paper, per
quintuplicat, i informàtic. A la
proposta s’ha de fer constar el
títol, el nom i les dades personals
de l’autor o autors, una explica-
ció detallada del tema del treball
que es pensa desenvolupar i dels

motius pels quals es fa, l’època
en què s’emmarca, una previsió
de l’extensió, les fonts i la biblio-
grafia de consulta i el currícu-
lum de l’autor o autors.

Augmentant el patrimoni.

La regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), ha explicat que
la convocatòria, bianual, “és
molt important per al municipi
perquè contribueix a incre-

mentar el patrimoni històric i
el coneixement de la localitat
a la vegada que s’ajuda als
investigadors”. Morral també
ha destacat que el jurat “està for-
mat per entesos en les matèries
proposades pels participants,
sense que hi hagi un jurat fix,
que assegura trobar l’assesso-
rament més adient”. L’Ajunta-
ment es reserva el dret de
publicació de l’estudi resultant.

‘Evidències’, una tendra
visió de la crua realitat

sònia hernández
redacció

ARXIU

 >> Una escena del muntatge que es veurà a l’Auditori el 18 de febrer

El grup Teatre al detall actua el 18 de febrer

L’Auditori Municipal acull el
proper 18 de febrer la repre-
sentació de l’espectacle
Evidències, un muntatge de petit
format que, amb els elements
característics del teatre de ca-
baret i la base de la poesia, crea
una mena de mosaic o trenca-
closques amb què s’explica la
complexitat de la realitat.
L’espectacle ha estat guardonat
amb els premis a la millor
direcció –Pepa Calvó– i la
millor interpretació femenina
–Txell Botey– a la 10ª Mostra
de Teatre de Barcelona.
“Estem molt contents –expli-
ca Botey–, perquè el públic ha
rebut molt bé l’espectacle, ha

captat la màgia que nosaltres
hi hem volgut posar”. Tot i
que el punt de partida són els
poemes de Jordi Cienfuegos,
Evidències és molt lluny de ser
un recital de poesia: “Nosal-
tres fem teatre a partir dels
poemes, volem reflectir la
nostra realitat, de vegades
amb tendresa, altres amb
ironia i moltes amb crítica;
però tampoc no volem renyar
ni adoctrinar ningú, volem
parlar de la vida”, comenta
Botey, que a l’escenari estarà
acompanyada per Xavi Idáñez.
Amb aquest espectacle, l’Au-
ditori continua amb la seva
aposta pels muntatges que, tot
i ser modestos, han resultat una
revelació a l’escena catalana.

Convocats els premis
de punts i contes

Els guanyadors se sabran per Sant Jordi

Ja s’han fet públiques les bases
per participar als dos concur-
sos que la Regidoria de Cultu-
ra convoca coincidint amb les
dates de Sant Jordi: el Premi
de contes Vet aquí un gat, que
arriba a la seva vuitena edició, i
el concurs de punts de llibre
Guanya’t un punt que amplia el
nombre de categories. El
concurs de contes  és obert a
majors de 18 anys i els relats han
de ser en català i anar dirigits a
nens d’entre 6 i 9 anys. Els
escrits s’han d’acompanyar d’un
sobre dins del qual hi haurà una
nota amb les dades personals del
concursant. A l’exterior del so-
bre hi haurà de constar el títol i
el pseudònim que identifiquin
el treball. L’extensió serà d’un
mínim de 5 fulls i un màxim de
10 i els escrits es poden presen-
tar per correu postal o perso-
nalment a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC)
La regidora de cultura, Amèlia
Morral (CiU), ha destacat que,
per primera vegada en la
història del certamen, els

escrits també es poden fer arri-
bar per correu electrònic a
ajuntament@montcada.org:
El primer premi de Vet aquí un
gat està dotat amb 800 euros i
el finalista amb 400. El  lliura-
ment de guardons es farà el 19
d’abril a l’Auditori. El termini
per presentar treballs finalitza
el 22 de març. Un altre concurs
que es convoca per aquestes
dates i que compta amb la
participació més elevada és el de
punts de llibre que promouen
les biblioteques de Montcada en-
tre els escolars. S’han establert
cinc categories segons les edats,
des dels quatre anys  fins als 16.
El termini per presentar els tre-
balls és el 17 de març i s’han de
lliurar a qualsevol de les dues
biblioteques, la del centre o la
de can sant joan.
Enguany s’ha creat una categoria
més que engloba els alumnes de
la ESO. Com és habitual, els dis-
senys guanyadors seran impre-
sos com a punts de llibre com-
memoratius de la Diada de Sant
Jordi d’aquest any. El veredicte
del jurat es farà públic el 19
d’abril.

laura grau
redaccioDel 20 de febrer al 2 de març es poden lliurar les propostes a l’Ajuntament
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25è aniversari
de la Coral

Mare de Déu
del Turó

La Coral Mare de Déu del Turó
està preparant una cantada es-
pecial per commemorar els 25
anys d’existència. De fet,
l’entitat va complir oficialment
el quart de segle el mes de
desembre de l’any passat. Un
dels impulsors d’aquesta inicia-
tiva, Josep Capella,  ha fet una
crida entre les persones que han
estat vinculades a la coral durant
aquest temps perquè participin
en la cantada commemorativa.
Els interessats poden trucar al
telèfon 650 459 778 o bé acudir
als assajos que la coral fa els
dimarts a les 21.30h a l’església
de Santa Engràcia. De moment,
la data prevista per al concert
dels 25 anys és el 18 de juny a la
mateixa església. Actualment la
Coral Mare de Déu del Turó
compta amb una vintena de
cantaires però ha viscut èpoques
en que n’havia arribat a tenir
60. “Com qualsevol entitat, la
nostra ha tingut una evolució
irregular amb moments de
molta participació i èpoques
baixes on no arribaven a la
quinzena, però l’important és
continuar existint 25 anys des-
prés”, diu Capella. LG

‘Cada part és com un miracle’
el retro-visor

La montcadenca Dolors Folch va treballar de llevadora durant 35 anys quan els parts es feien a casa

laura grau

ARXIU D.FOLCH

 >>  La jove Dolors Folch, a l’esquerra , fent de padrina en un dels molts batejos als quals era convidada

‘Era una feina esclava

perquè et podien venir a

buscar a qualsevol hora’

Dolors Folch, de 76 anys, és
llevadora i practicant de pro-
fessió. Més coneguda popular-
ment com la Charrapa, en els
seus 35 anys com a llevadora
ha perdut el compte de la quan-
titat de criatures que ha ajudat
a portar al món. Va començar
a treballar amb només 20 anys
a llocs tan durs com el
Somorrostro, Can Tunis i el
barri xino de Barcelona. Era
l’època en què la majoria de
dones paria a casa de manera
natural, és a dir, sense la mira-
culosa “epidural” que tants
dolors estalvia a les parteres.
També eren temps difícils “on
hi havia gana i molta misèria”,
recorda la Dolors. Les cases no
tenien les comoditats d’ara, no
hi havia calefacció ni plàstics per
protegir els llits de  la profusió
de sang que hi ha en un part.

Poca higiene. S’escalfaven
amb brasers –que provocaven
maldecaps i vòmits a la partera
i a la mateixa llevadora– i es
col·locaven papers de diari en-
tre el llençol i el matalàs. “De
vegades les condicions d’hi-
giene eren molt precàries però

tinc la sort que mai no se’m
va morir cap criatura en el
part”, explica amb  satisfacció.
També reconeix que, sense la

comprensió del seu marit i les
seves dues filles, no hagués po-
gut dedicar-se a aquesta profes-
sió. “Era una feina molt es-
clava perquè et podien venir
a buscar a qualsevol hora”.
Una nit de ple hivern va aten-
dre un part al carrer, davant la
caserna de la Guàrdia Civil.
L’agent que la va avisar es va
desmaiar quan va néixer la cria-

tura. També va auxiliar una
hippie francesa que va parir a
la Torre dels Conills envoltada
d’una colla d’amics. Malgrat
l’inconvenient de tenir una
feina sense horaris, Dolors
reconeix que va ser molt feliç
fent aquesta feina. “Cada part
és un com un miracle on la
vida empeny amb força per
tirar endavant”.
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FUTBOL SALA. GRUP B DE LA DIVISIÓ DE PLATA

El Grundig segueix fort i se situa a
només un punt de la fase d’ascens

El conjunt que dirigeix Marcello Magalhaes fa 12 jornades que no perd, amb 10 victòries i 2 empats
FOTOS: RAFA JIMÉNEZ

>> TIR AMB ARC

El Club de Tir amb Arc Can
Piqué organitza el 19 de febrer
la segona jornada de la Copa
dels Pirineus. La tirada també es
comptabilitzarà per a la lliga ca-
talana en l’especialitat de recor-
regut de bosc amb dianes en tres
dimensions. El club espera la
participació de 120 arquers, pro-
cedents de Catalunya i França.
La novetat de la pròxima edició
és que hi haurà dianes tallades a
mà. La primera tirada de la
Copa dels Pirineus també es va
fer a les instal·lacions de Mont-
cada el passat mes de gener. Les
tres pròximes jornades tindran
lloc a França i la gran final serà a
Mataró al setembre. SA

Segona tirada
de la Copa

Pirineus
UNA VICTÒRIA EL DIUMENGE 26 CONTRA

EL BARÇA PODRIA COL·LOCAR-LOS LÍDERS

Al Grundig li queda un mes
d’infart, però decisiu per man-
tenir les aspiracions de situar-
se ja en posicions de playoff.
El proper partit visita la pista
de l’Eivissa, un rival directe; el
diumenge 26 de Carnaval, els
montcadencs rebran al Miquel
Poblet el
Barça a les
12h, i el pri-
mer cap de
setmana de
març es des-
plaçarà a la
difícil pista
del Santa
C o l o m a .
Magalhaes

un mes clau

>> ATLETISME.  Cros

Carles Cera, de la Joventut At-
lètica Montcada, participarà el
pròxim 19 de febrer al Cam-
pionat de Catalunya de cros, que
tindrà lloc a Canet amb un re-
corregut de 12 quilòmetres. El
montcadenc buscarà creuar la
meta entre els 10 primers i que-
dar seleccionat amb l’equip ca-
talà per prendre part al torneig
estatal, que serà el 19 de març a
Llanera (Astúries). “Està difí-
cil, però intentaré donar la
sorpresa”, ha dit Cera, qui a l’úl-
tim cros que va disputar, el de
Ripollet el 5 de febrer, va arri-
bar el quart de la general. Un
altre corredor de la JAM, el ve-
terà Jordi Candela, va acabar en
la segona posició de la seva ca-
tegoria a la mateixa prova.
També van participar els vete-
rans José Muñoz (14) i Santos
Guillén (15). SA

Cera buscarà
estar entre

els 10 primers

Recital de gols en una nit de
dimecres atípica. El Grundig
va endosar 10 gols al Manresa
en el partit ajornat a conse-
qüència de la neu caiguda a
principi de febrer.  Una
golejada que s’afegeix en el
balanç positiu de l ’equip
aquesta temporada i que situa
l’equip quart a la lliga a només
un punt de la zona de playoffs.
Dos gols de Bruno, dos gols
d’Esteller, dos més d’Alé, dos
de Cupim, un de Jeff i un altre
de José Rodríguez va
arrodonir una nit especial que
va comptar amb la complicitat
de l’afició que va assistir al
pavelló com si d’un dissabte
qualsevol es tractés. Un partit
que comptava amb l’expec-
tació del retorn de Dani Mateo
i Raúl Serrano defensant els
colors blanc-i-vermells d’un
Manresa que va claudicar
davant la superioritat montca-
denca..
El Grundig fa 12 jornades que
no perd un partit, amb un
balanç de 10 victòries i 2 em-
pats. Tres punts que s’afegien
als aconseguits el dissabte
abans també al Pavelló Miquel
Poblet contra  un rival directe
per la lluita per l’ascens, el
Pinseque de Saragossa, en un
partit en què els montcadencs
van dominar de principi a fi i
van exhibir la seva superioritat
ofensiva amb un 3 a 1, un gol
d’Esteller i 2 de Silami.

Sanció a Magalhaes. El
tècnic brasiler del Grundig va
haver de seguir el partit contra
el Manresa des de la graderia.
Dissabte contra el Pinseque
Magalhaes va veure la targeta

lluís maldonado
pla d’en coll

 >>  El Grundig va golejar per 10 gols a 0 el Manresa, on juguen els exmontcadencs Dani Mateo i Raúl Serrano

blava directa en una situació
controvertida. Els àrbitres van
confondre com a insults unes
paraules dirigides al jugador
montcadenc Alé. El tècnic
montcadenc lamenta, però,
l’expulsió, que ha comportat
una sanció de 2 partits.  El 15
de febrer va complir el primer
partit de sanció, i el per tant el
partit contra l’Eivissa, l’haurà
de tornar a veure des de la
graderia. Segons Magalhaes,
“les recriminacions anaven
cap al jugador local i no cap
a l’àrbitre”.
El tècnic brasiler reconeix que
la golejada al Manresa fa en-
cara amb més moral la lliga.
“Ara ja ens hem col·locat a
només un punt, i ens hem
tornat a fer respectar al
terreny de joc” ,  assegura
l’entrenador.

no té cap dubte que l’equip
estarà als playoffs, però es fixa
el repte d’arribar a ser primers
de grup. “Serem líder si no
fallem i guanyem el Barça”.
La moral dels jugadors està
alta després de la ratxa
imparable de resultats. LM
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 >> La Salle masculí lluita per passar al sector estatal i pujar a Primera

La Salle masculí va perdre el pri-
mer partit de la fase pel títol de
Primera Catalana a la pista del
GEIEG de Girona per 28-26. Els
montcadencs van fer un gran
partit, però al final no van
obtenir la recompensa que
mereixien pel joc exhibit. El
matx va ser molt igualat i de gran
nivell. La primera meitat va aca-
bar amb empat a 13. A la repre-
sa, els homes de Jaume Puig van
trencar la igualtat i es van posar
dos gols a dalt durant força
minuts. El GEIEG –que va ser

La Salle no obté la recompensa
en el desplaçament a Girona

>> HANDBOL MASCULÍ. Fase pel títol de Primera Catalana

El tècnic Rafa González ha
deixat la banqueta del Sant Joan
per incorporar-se al Palau Solità
i Plegamans, a Primera Regio-
nal i amb aspiracions de pujar
de categoria. Segons l’entrena-
dor montcadenc, l’equip ne-
cessitava un revulsiu per acabar
de ficar-se entre els tres primers
classificats i lluitar per una de
les dues places d’ascens a Prime-
ra Regional. El conjunt local és
quart al Grup Novè de Segona
amb 36 punts, a 11 de les Fran-
queses, el líder, i a 9 del Molle-
tense i el Vilanova del Vallès, se-
gon i tercer respectivament. “He
rebut una oferta econòmica
molt bona i he aprofitat la co-
juntura per marxar”, ha dit Gon-
zález, qui continuarà a la direc-
tiva del Sant Joan, presidida pel
seu germà, Pepe González.

Les reaccions. La junta i la
plantilla han rebut la notícia
amb sorpresa, ja que no
s’esperaven que González
deixés l’entitat de manera tan

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El tècnic Rafa González deixa
el Sant Joan i fitxa pel Palau

sílvia alquézar
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 >>  El tècnic Rafa González

LAURA GRAU

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> El CD Montcada rebrà el 19 de febrer la visita del Tossa, el líder

El CD Montcada ha guanyat 4
dels 6 últims punts en joc al
Grup Primer de Preferent. És
una bona notícia després de la
ratxa negativa que l’ha portat a
la part baixa de la classificació, a
pocs punts del descens. La
victòria a casa contra el Farners,
el cuer, per 2-1, i l’empat a 2 gols
a Vilassar, han donat tran-
quil·litat a la plantilla, que està
convençuda que el fet d’encade-
nar unes quantes jornades sense
perdre els permetrà sortir de la
crisi. L’entrenador, Toni Carri-
llo, s’ha mostrat satisfet del joc
de l’equip als dos últims partits,
tot i que reconeix que encara
s’han de millorar alguns aspectes.

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Montcada encadena
dos resultats positius

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

sílvia alquézar
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La Salle ISTE segueix sense
sortir del pou, amb dues noves
derrotes a les últimes jorna-
des. El 5 de febrer va caure der-
rotada a la pista del Molins de
Rei, el segon, per un contun-
dent 32-8. D’altra banda,
l’equip de Josep Quirós va per-
dre contra el Castelldefels per
28-26, en una primera part es-
pectacular de les jugadores
montcadenques. A la represa,
el matx va canviar de dinàmica,
fruit sobretot del cansament
físic de la plantilla. “És normal,
perquè durant la setmana
s’entrena poc”, ha indicat el
tècnic, molt enfadat per la de-
rrota davant un rival directe en
la part baixa de la classificació
de Primera Catalana. L’en-
trenador no s’ha mostrat preo-
cupat per la permanència a la
categoria –només baixa un
equip– tot i que ha remarcat
que no li agrada perdre. La
Salle ISTE és antepenúltima
amb 5 punts. SA

femení

El Valentine masculí ha perdut
els darrers dos partits de la Lliga
EBA, dues derrotes que l’han fet
baixar posicions a la classificació
del Grup C i allunyar-se de la
zona d’ascens. Els montcadencs,
amb manca de concentració, es
van veure superats el 5 de febrer
al pavelló Miquel Poblet contra
el Grupotel.com de Mallorca, un
rival directe, per 82-98. Per la
seva banda, en l’últim matx a la
pista del Sant Josep de Bada-
lona, els homes de César Saura
van tenir uns fatídics darrers
minuts del primer temps i, al
final, van caure derrotats per
84-75. El Valentine va jugar el
15 de febrer el matx ajornat a
Andorra, que va acabar amb el
resultat de (82-62)).

El femení. El Valentine
comença a veure la llum després
d’aconseguir dues victòries con-
secutives a la lliga de Primera
Catalana. Amb el fantasma del
descens molt a prop, l’equip que
dirigeix Marc Fabregat va
guanyar el 5 de febrer a la pista

>> BÀSQUET. Cara i creu del Valentine

El masculí es complica
l’ascens i el femení respira
sílvia alquézar
redacció

 >>  Pérez intenta fer un bàsquet

SÍLVIA ALQUÉZAR

del Banyoles, el líder, per 55-64,
i el dia 11 es va imposar a casa
davant el Sant Celoni per 60-44.
Ambdós triomfs són una pilota
d’oxigen per al Valentine que
havia encaixat una ratxa de 5 de-
rrotes consecutives i no havia
guanyat cap partit des que Fa-
bregat va arribar a la banqueta.
“Les victòries són una in-
jecció de moral”, ha dit el tèc-
nic. El Montcada es troba a la
desena posició del Grup Segon
amb 7 victòries i 10 derrotes.

El tècnic creu que es podria haver
guanyat també el matx a Vilas-
sar, on el rival va empatar als
últims minuts. “Vam merèixer
més però, davant de la nostra
situació, l’empat no és dolent”,
ha indicat Carrillo, qui conside-
ra que la dinàmica ha canviat. Els
golejadors en les dues últimes
jornades van ser Roque, Sergio
i Mejía. El Montcada intentarà
mantenir la ratxa de resultats
positius el 19 de febrer al camp
municipal de la Font Freda
contra el Tossa, el líder, amb
40 punts. Els ver-i-blancs ocu-
pen la dotzena posició amb 24,
a 5 del descens. El Tossa és
l’equip màxim golejador del
grup i la tercera millor defen-
sa en quant a gols encaixats.

el líder del Grup B de la prime-
ra fase on també estava en-
quadrat el conjunt local– va re-
accionar i va arribar als darrers
20 segons un gol amunt. El
Montcada va arriscar amb la
tàctica del porter-jugador i, en un
contraatac, els gironins van
establir el definitiu 28-26. El tècnic
està satisfet del treball del seu
equip, però considera que “el
resultat va ser una mica injust.
No és una excusa, però algunes
decisions arbitrals ens van per-
judicar”, ha dit Puig. La Salle lluita
per quedar entre els dos primers
i passar al sector estatal d’ascens.  >>  La Salle ISTE té 5 punts

LAURA GRAU

sobtada. El capità, el migcam-
pista Sergio Hermoso, reconeix
que l’equip està una mica
decebut, tot i que ha destacat
que “hi ha bon ambient i
sortirem endavant”. La direc-
tiva busca aquests dies un
substitut per a Rafa González,
“preferentment un tècnic
montcadenc que conegui els
jugadors i la trajectòria de
l’equip”, ha avançat el portaveu
del Sant Joan, Toni Ruiz, qui
reconeix que a aquestes alçades
de temporada és difícil trobar

un entrenador. El directiu, que
dóna ple suport a la plantilla,
ha manifestat que l’ascens està
complicat “ja que al capdavant
del grup hi ha tres equips amb
un pressupost molt elevat que
tenen jugadors de categories
superiors”. Els dos últims par-
tits de lliga els ha dirigit el segon
entrenador, Carlos Estal, ajudat
pel preparador físic, Martí
Aranda. El Sant Joan es va
imposar a casa per 1-0 al
Palautordera en el matx ajornat
corresponent a la quinzena jor-
nada del Grup Novè, jugat a
casa el passat 9 de febrer. El gol
va arribar al minut 87 de penal,
transformat per Iván Salinas. El
partit va ser ensopit i, segons la
valoració de la plantilla, el millor
va ser el resultat. Pel que fa a la
darrera jornada, disputada el 12
de febrer al camp municipal de
la Font Freda, el conjunt
montcadenc va caure derrotat
per 1-2 davant del Cardedeu, a
la zona mitjana de la classificació.
L’ensopegada suposa un pas en-
rera en l’objectiu de retallar
punts amb els primers.

esports
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El Montcada comença  amb
dos triomfs contra rivals difícils

>> ESCACS. Campionat de Catalunya per equips

 >> Els esquiadors que van participar a la sortida a Grand Valira

La secció d’esquí del Centre
Excursionista de Montcada, el
Cim, organitza els dies 3, 4 i 5
de març el segon cap de set-
mana de la temporada a la neu.
Aquesta vegada serà a l’estació
andorrana de Vall Nord. Les
persones interessades es poden
inscriure fins a l’1 de març al
carrer Major, 69. La primera
sortida de 3 dies va tenir lloc
entre el 10 i el 12 de febrer a
Grand Valira, també a Ando-
rra. Hi van participar 45 per-
sones de totes les edats i nivells
d’esquí. “Tot va anar bé, vam
tenir un temps fantàstic i la
neu estava en bones con-
dicions”, ha dit Jon Labrador,
responsable de la secció d’esquí

EL CIM

El Club Ciclista Montcada ja té
enllestit l’equip de la nova tem-
porada, que començarà oficial-
ment el 26 de febrer amb el Gran
Premi Inauguració de l’Hospi-
talet. L’entitat va presentar part
de l’equip –els corredors
catalans– l’11 de febrer a la Casa
de la Vila. El CC Montcada ha
fet un bloc format per 17 corre-
dors, dels quals només dos són
de la categoria elit. “Tenim un
conjunt molt jove, però són de
qualitat”, ha dit el director
d’equip, Josep Maria Tapias.

Objectius. Les expectatives del
Montcada passen per mantenir-
se a Segona Divisió, tot i que
enguany els seus objectius són
més limitats perquè un dels
espònsors ha retirat el seu suport
i, per tant, el pressupost ha
disminuït respecte l’any passat.
Per manca de recursos, el club
no s’ha plantejat l’ascens a Pri-
mera i, entre les renúncies més
destacades, l’entitat ha decidit no

>> CICLISME. Presentació oficial del nou equip

El Montcada lluitarà per estar a
dalt tot i tenir menys pressupost
pilar abián
montcada

PILAR ABIÁN

sílvia alquézar
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El Cim prepara una
altra sortida a Andorra

>> ESQUÍ. Noves propostes

La Unió Escacs Montcada ha fet
una entrada triomfal a la Divisió
d’Honor del Campionat de
Catalunya per equips. El club
local, en la seva primera tempo-
rada a la màxima categoria, ha
guanyat les dues primeres ron-
des contra rivals complicats. En
la primera, disputada al pavelló
Miquel Poblet el 5 de febrer, el
Montcada va vèncer el
Cerdanyola en el derbi vallesà
per 5’5 a 4’5, mentre que a la
segona, el primer equip va su-
perar l’UGA, el campió de les
tres últimes edicions,  a domicili
per 4’5 a 5’5.

Nivell elevat. Els dos primers
enfrontaments del Montcada
van ser força igualats i, fins al
final, no es va decidir el triomf.
La victòria contra l’UGA té
molt de mèrit perquè el rival
parteix com a favorit per reva-
lidar el títol, amb un equip ple
de figures. Per la seva banda, el
conjunt local no podia comp-
tar amb dos jugadors: el mestre
internacional Fermín González
i Lluís Luna, que van ser
substituïts per Eugenio Rome-
ro i Jesús Carrasco, aquest
últim del conjunt B de
Preferent. Precisament la seva
victòria contra Eduard Ibáñez,

sílvia alquézar
redacció

 >> Jesús Carrasco, amb les mans a la cara, va contribuir al darrer triomf

UE MONTCADA

 >> Els corredors catalans del CC Montcada amb els directius del club

nova junta
El Club Ciclista Montcada ha
renovat recentment la seva
junta directiva. El president i
sotspresident continuen sent
Joan Navarra i Joan Riera,
respectivament, ambdós
socis fundadors de l’entitat
que porten al capdavant del
club des de la seva constitució,
ara fa 71 anys. El secretari és
Enric Yus, que ha entrat en
substitució de Jordi Solano.
Com a vocals es troben Jordi
Cebrián, Josep Maria Tapias –
que també és el director
d’equip– Joan Rosell, José Ma-
ría Quesada i Ramón Castillo.
L’objectiu de la directiva és
mantenir l’actual equip i seguir
sumant triomfs. “Fa molts
anys que som un dels clubs
més destacats de Catalunya,
amb un pressupost molt
reduït”, ha dit Navarra, qui
confia que la temporada que tot
just comença sigui positiva per
a l’entitat local. SA

LLUÍS MALDONADO

 >> El president, Joan Navarra

participar a totes les curses d’Eus-
kadi, malgrat haver estat convi-
dada per la selecció basca després
dels excel·lents resultats aconse-
guits la temporada passada.
D’altra banda, el Montcada
tampoc poc dedicar-se a la for-
mació de corredors en categories
inferiors per falta de pressupost.

“És molt trist, però cap dels 17
ciclistes són de Montcada. No
podem formar el planter”, ha
dit Tapias. Els principals
espònsors del club són Saunier
Duval i l’empresa montcadenca
Construcciones Alcaraz. Un
altre dels objectius del CC
Montcada és intentar que alguns

dels ciclistes més destacats donin
el salt als equips professionals.
Fa dues temporades ho va acon-
seguir Alberto Losada i l’any
passat Eloi Tarifa. Una de les
promeses d’enguany és el
colombià Carlos Umberto Ro-
dríguez, de 20 anys i membre
de la selecció sot-23 del seu país.

amb un ELO molt superior al
seu, va ser decisiva, juntament
amb el triomf d’Antoni Garcia
sobre el mestre internacional
Víctor Vehí i les taules del
colombià Arturo Vidarte –
mestre internacional i segon
tauler montcadenc– davant del
també mestre internacional
Josep López. “Estem molt
contents perquè hem comen-
çat forts”, ha indicat el president
de la UE Montcada, Jaume Iz-

quierdo. El Montcada ha
controlat bé els dos primers
partits amb un joc de contenció,
oferint resistència i oposició. Les
victòries dels últims taulers han
estat claus en les dues primeres
rondes. El conjunt local podrà
comptar pròximament amb les
aportacions del primer tauler, el
gran mestre txec Radek Kalod
que, per compromisos oficials al
seu país, encara no ha pogut de-
butar amb el Montcada.

del Cim, que enguany celebra
el seu desè aniversari. Coin-
cidint amb aquesta efemèride,
l’entitat ha iniciat una cam-
panya per donar a conèixer les
activitats d’hivern i captar nous
associats, que gaudeixen d’im-
portants descomptes en els
preus de les sortides. El club
també ha fet enguany l’equi-
pació oficial de la secció d’esquí
que consisteix en l’anorak i els
pantalons, de gran qualitat i
amb un disseny exclusiu.

Sortida conjunta. El Cim i
la Regidoria d’Infància i Joventut
de l’Ajuntament organitzen el 18
de febrer una sortida d’un dia per
esquiar a l’estació de Formi-
gueres, amb l’assistència d’una
trentena de persones.
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CB MONTCADA B. BÀSQUET> Primera
Cuer del Grup Primer
El CB Montcada B no aconsegueix sortir de la zona de
descens del Grup Primer de Primera Catalana. L’equip
és l’últim amb 3 victòries i 15 derrotes en 18 jornades.
Els homes de Gregorio Fajardo han perdut els dos
darrers partits: a casa contra el Cardedeu per 64-66 i a
la pista de l’Esfèric de Terrassa per 71-50. A la foto, la
plantilla, molt renovada des de principi de lliga. SA

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

LA SALLE B.HANDBOL> Segona Catalana
Noves derrotes i partits ajornats
Els dos equips sè-
niors B de La Salle
van perdre els úl-
tims partits dispu-
tats el primer cap
de setmana de fe-
brer. El conjunt
masculí va caure
derrotat a la pista
del Calella per 32-
23, mentre que el femení va encaixar una derrota
contra el Porqueres a casa per 18 a 21. D’altra ban-
da, el matx entre La Salle B masculí i el GEIEG B de
Girona es va ajornar el passat 11 de febrer. El femení
va tenir jornada de descans. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials
Els sèniors A sumen un nou triomf
Els dos equips sèniors
A del CB Elvira
Cuyàs han guanyat
els partits de l’última
jornada. El masculí es
va imposar a la pista
l’IMMA per 52-63,
mentre que el femení
A va vèncer el Mar-
torell per 75-58. D’al-
tra banda, l’equip B
femení va perdre a
casa contra el CIC, el
líder del Grup Pri-
mer del Campionat
de Catalunya B, per 62-74. Els tres conjunts estan a la
part alta de la classificació, amb aspiracions de pujar de
categoria.  SA

UE SANTA MARIA. FUTBOL> 3a Regional

Ensopegada contra el Bonaire
L’equip femení de l’EF Montcada va perdre el 12
de febrer contra el Bonaire per 3-6 en la darrera
jornada de lliga del Grup Segon de Segona Divisió.
El conjunt es troba a la zona mitjana de la classificació
amb 24 punts.SA

EF MONTCADA. FUTBOL> Segona

Fort en el lideratge al Grup Dissetè
La UE Santa Maria no afluixa. El conjunt de Miquel
Argüelles segueix al primer lloc del Grup Dissetè
amb només una derrota en tot el campionat de lliga.
A l’últim partit, el 4 de febrer, els montcadencs van
guanyar al camp del Buenaventura per 0-3.  SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> Primera

Dues victòries importants a casa
L’Associació Esportiva de Can Cuyàs, al Grup Segon
de Primera, ha aconseguit dos triomfs a les dues darreres
jornades que li permeten allunyar una mica més del
fantasma del descens. Els montcadencs van vèncer a
casa el Sentmenat per 3-2 i el Castellar per 7-4. SA

CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Territorials

L’equip segueix a la part baixa
El Grundig Mobile no aconsegueix sortir del pou
dels llocs de descens al Grup Primer de Primera
Estatal B. Els montcadencs van empatar a 3 gols a
casa davant del Finques Companys i, al darrer matx
de lliga, van perdre a la pista del Premià per 5-2. SA

Es trenca la ratxa positiva
Després de dos triomfs consecutius, el CEB Can
Sant Joan va perdre el 12 de febrer a casa contra el
Centre Montserrat Xavier per un ajustat 34-39.
L’equip és antepenúltim amb 3 victòries i 14 derro-
tes en un total de 17 jornades.  SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

SÍLVIA ALQUÉZAR

LAURA GRAU

LAURA GRAU

resultats i classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 19 i 20
València-Grundig 3-3
Grundig-Pinseque 3-1
Equip Pj. Pt.
1 València 20 43
2 Barça 20 42
3 P. Sintal 20 40
4 Grundig 20 39

Primera B. Grup 1
Jornades 17 i 18
GrundigB-Companys3-3
Premià-GrundigB 2-5
Equip Pj. Pt.
1 Figueres 17 42
2 Metacom 17 40
3 Manlleu 18 39
14 Grundig B 18 11

Primera Terr. Grup 2
Jornades 17 i 18
C. Cuyàs-Sentmenat3-2
Bar Ferna.-C. Cuiàs 2-3
Equip Pj. Pt.
1 Català 17 41
2 Xocola 18 35
3 Llinars 18 34
10 Can Cuiàs 18 23

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 18 i 19
Valenti.-Grupotel 82-98
St.Josep-Valenti. 84-75
Equip Pj. Pt.
1 Prat 19 33
2 Grupotel 19 32
3 Granollers 19 31
11 Valentine 19 25

1a Catalana. Grup 1
Jornades 17 i 18
S. Terrassa-MontB71-50
Mont.B-Cardedeu 64-66
Equip Pj. Pt.
1 La Garriga 18 31
2 Olesa 18 31
3 S. Terrassa 17 30
16 Montc. B 18 21

Ct. Territorial. Grup 5
Jornades 16 i 17
Elvira-BIM 72-52
Elvira-IMMA 52-63
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
Jornades 16 i 17
Banyoles-Valent. 55-64
Valent.-St. Celoni 60-44
Equip Pj. Pt.
1 St. Adrià 17 30
2 Banyoles 17 30

3 Gramenet 17 30
10 Valentine 17 24

3a Catalana Fem. Grup 4
Jornades 16 i 17
Torelló B-Elvira A 33-49
Elvira A-Martorell 75-58
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 17 32
2 Disseny 15 30
3 La Garriga 16 29
4 Elvira A 16 29

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 16 i 17
CIC-St. Joan 62-35
Ribes B-Elvira B 56-45
Elvira B-CIC 62-74
St. Joan-Montserrat34-39
Equip Pj. Pt.
1 CIC B 16 32
2 El Social 17 31
3 St. Ramon 16 30
5 Elvira 16 28
16 C.St. Joan 17 20

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 19 i 20
Montcada-Farners 2-1
Vilassar-Montcada 2-2
Equip Pj. Pt.
1 Tossa 20 40
2 Caprabo 20 39
3 Taradell 20 38
12 Montcada 20 24

2a Regional. Grup 9
Jornades 19 i 20
St. Celoni-St. Joan 1-1
St. Joan-Cardedeu 1-2
Equip Pj. Pt.
1 Franqueses 19 47
2 Molletense 20 45
3 Vilanova 20 45
4 Sant Joan 20 36

3a Regional. Grup 17
Jornades 17 i 18
Buenaven.-Sta Maria0-3
Descansa: Sta Maria
Equip Pj. Pt.
1 Santa Maria 13 30
2 L’esquerra 14 29
3 Pujadas 13 28
4 Càstic 15 27

2a Divisió Fem. Grup 2
Jornades 15 i 16
La Roca-EF Mont. 2-2
Montcada-Bonaire 2-6
Equip Pj. Pt.
1 Vic 15 33
2 St. Andreu 15 31
3 Bonaire 14 20
6 EF Montca. 15 24

HANDBOL

1a Catal. Mas. Grup B

Jornada 14
Adrianenc-SalleA23-27
Equip Pj. Pt.
1 GEIEG 14 21
2 Palautordera14 18
3 Salle A 14 18
4 Canonja 14 17

2a Catal. Mas. Grup B
Jornades 16 i 17
Calella-SalleB 32-23
SalleB-GEIEG a.
Equip Pj. Pt.
1 Sabadell 17 29
2 Pardinyes 15 28
3 Sant Fost 17 25
9 La Salle B 16 13

1a Catalana Femení
Jornades 13 i 14
Molins-SalleA 32-8
SalleA-Castelld. 25-27
Equip Pj. Pt.
1 La Roca 13 24
2 Molins 11 20
3 Mataró 10 16
10 La Salle A 11 5

2a Catalana Femení
Jornades 13 i 14
SalleB-Porqueres 18-21
Descansa: SalleB
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 12 24
2 Cardedeu 13 17
3 Porqueres 11 16
10 La Salle B 11 3

ATLETISME

Cros de Ripollet
-Sènior masculí
4 Carles Cera
-Veterà masculí
2 Jordi Candela
14 José Muñoz
15 Santos Guillén

Mitja Marató de Granollers
505 Àngel Fraile 1h25’21’’
652 E. Rodríguez1h27’08’’
856 Toni Ortiz 1h29’22’’
2115 Enric Maya 1h40’09’’
3618 A. Rdez. 1h49’17’’

ESCACS

Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Mont.A-Cerdanyola5’5-4’5
Uga-Mont.A 4’5-5’5
-Preferent. Grup II
Mont.B-Cerdan. B 5-5
Vic-Mont.B 5-5
-Primera. Grup IV
Canovelles-Mont.C6’5-1’5
Mont.C-Vic B 5-3
-Tercera. Grup X
Montornès-Mont.D 3-1
Mont.D-Ronçana C2’5-1’5
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>> KARATE. Campionat de Catalunya

El Club Shi Khan triomfa al torneig
català amb un total d’onze medalles

SHI KHAN

 >> Els karateques del club Shi Khan que van obtenir una medalla a Santa Coloma

La propera competició aleví, infantil i juvenil es disputarà el 4 de març a Montcada

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

El club de Karate Shi
Khan de Montcada i Rei-
xac continua aconseguint
triomfs a les competicions
en les que participa. Di-
nou karateques del Shi
Khan van participar el 12
de febrer al Campionat
de Catalunya Kyoku-
shinkai, de Kata i Kumite,
de les categories aleví, in-
fantil i juvenil, celebrat al
pavelló La Bastida de San-
ta Coloma de Gramenet.
El club també hi va apor-
tar cinc àrbitres. Els mont-
cadencs van emportar on-
ze medalles: dos ors, dues
plates i set bronzes. En
Kata, les medalles van ser
per Kevin Andre (or),
Kevin Guerra (plata) i
Leyre Pérez (bronze). En
Kumite, els guardonats
van ser Kevin Guerra (or),
José Cabrera (plata), i
bronze per Miguel Ángel

silvia díaz

redacció

>> ACTIVITATS ESPORTIVES.

Nou curs de ball
per a la gent gran

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha
modificat els horaris de les
activitats esportives de la
Zona Esportiva Centre (c/
Bonavista, s/n) i les ha
agrupat en tres dies, di-
lluns, dimecres i divendres,
a excepció d’un nou curs
de balls de saló per a
majors de 60 anys, que es
farà els dimarts i dijous, de
20 a 21h, amb un preu de
25 euros trimestrals. Els
interessats a fer algun
curset es poden apuntar a

les  oficines de l’IME (c/
Tarragona, 32). La gimnàs-
tica i l’aeròbic es fan els di-
lluns, dimecres i divendres.
L’aeròbic d’intensitat alta
s’imparteix a les tardes i el
tai-txi es fa els divendres, en
dues sessions de 16 a 18h. El
preu de la matrícula és de
22,70 euros, la quota per a
les activitats infantils és d’11
euros al mes; per als adults,
18 euros i la gent gran ha de
pagar 9 euros mensuals. Els
balls de saló  es continuen
fent els dilluns i dimarts, de
22.15 a 23.45h, i el preu és
50 euros per trimestre.

silvia díaz

redacció

>> FUTBOL SALA.  Resultats

 >> L’IME ofereix activitats per a tot tipus de públic

 >> Partit del cadet contra el Montserrat de Barcelona

Can Cuiàs destaca a
la lliga de Barcelona

L’AE Can Cuiàs està fent
una molt bona temporada,
caracteritzada sobretot per
la participació a la lliga del
Consell Escolar Esportiu
de Barcelona (CEEB). Els
equips juvenil i cadet no
juguen la lliga de Mont-
cada i han centrat els seus
esforços en al competició de
la ciutat comtal.
El cadet, amb tota proba-
bilitat, serà campió de grup
i jugarà la Segona Volta –
que comença a finals de fe-
brer- en un nivell superior.
Els juvenils estan en segona
posició i, segons el coordi-
nador del club, Jesús de Ta-
pia, “tenim possibilitats de

pujar de nivell si con-
tinuem jugant de la ma-
teixa manera”.
Els alevins i infantils sí ju-
guen a la lliga de Montca-
da, l’aleví és tercer i l’in-
fantil, primer de grup,
però al febrer combinaran
la competició local amb el
CEEB. El prebenjamí tam-
bé està al CEEB i parti-
ciparà el darrer trimestre
en el multiesport dedicat
a futbol sala. En línies ge-
nerals, segons Tapia,
“estem jugant molt bé i
la incorporació a la lliga
del CEEB ens permet
jugar més partits i contra

més equips”. SD

>> ESCACS. Jocs Escolars

Bons resultats dels montcadencs
en les primeres rondes comarcals

Una vintena de jugadors escolars, dirigits per la UEM, participa en la competició

Els resultats de les dues pri-
meres jornades del Cam-
pionat Comarcal d’Escacs,
organitzat pel Consell Es-
portiu del Vallès Occiden-
tal Sud (CEVOS), demos-
tren una bona progressió
del joc dels jugadors es-
colars de la Unió d’Escacs
Montcada (UEM). Divuit
infants de l’entitat mont-
cadenca que participen al
campionat escolar van
prendre part a les fases dis-
putades a Cerdanyola, el
5 i 11 de febrer.
El coordinador dels escacs
escolars, Gennaro de Lu-
cia, explica que “és aviat
per fer una valoració de
com està funcionant el tor-
neig, tot i que hi ha
jugadors que despunten
més que d’altres per la
seva experiència”. Tot i
això, segons de Lucia, “crec
que passarem a les fases
Territorials, com sempre
ho hem fet, amb cinc o sis
jugadors”. La propera ron-

silvia díaz

cerdanyola

da és el 18 de febrer a Badia
i a Montcada i Reixac es
jugarà el 4 de març.

Els participants. La
UEM participa a les cate-
gories infantil, aleví i ben-
jamí. Els representants a les

comarcals benjamins són
Lourdes Aguirre, Andreu
Boullosa, David de la Paz,
David Escobar, Agustín
Escobar, Dani Fernández
i Alejandro Moreno. En
categoria aleví, els jugadors
són Carla Aguilera, Carla

Campo, Alejandro Cas-
tro, Héctor Font, Albert
García, Eadem Herrera,
Daniel Hernández, Marc
Sánchez, Jaume Teixidó i
Joel Iglesias. A la categoria
infantil hi ha un únic ju-
gador, Toni Serrano.

 SILVIA DÍAZ

 >> Les  primeres rondes s’han disputat a les instal·lacions de la Penya d’Escacs Cerdanyola

Colom, Gerard Fernán-
dez, Alenjandro Ronco,
Xavier Sánchez, Adil
Khella i Silvia Muñoz.

Cita local. El proper
Campionat de Catalunya

aleví, infntil i juvenil se ce-
lebrarà el 4 de març al pa-
velló Miquel Poblet de
Montcada i el Shi Khan
col·labora amb l’organit-
zació. Aquesta compe-
tició puntua per al Cam-

pionat d’Espanya que
tindrà lloc els dies 23 i 24
d’abril a Alcobendas (Ma-
drid). L’entrenador de la
Selecció Infantil catalana
és el tècnic del club mont-
cadenc, Miguel Franco.

SILVIA DÍAZ

 SILVIA DÍAZ
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les classificacions

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

actualitatactualitatdels clubs Oualid Nassiri, campió de Catalunya

ATLETISME> Cros escolar

FUTBOL> Segona divisió

En marxa la segona volta
Els equips de Segona Divisió de l’EF Montcada i el ju-
venil de la UD Santa Maria van començar la segona volta
del campionat de lliga el 12 de febrer. L’aleví B de l’escola
“està fent una molt bona temporada i és segon empatat
a punts amb el líder, tot i que  l’objectiu no és quedar
primers, sinó formar jugadors per al primer equip”, ha
explicat el coordinador, José Manuel Arjona. L’infantil
B, diu Arjona, “té molta qualitat, fa un bon futbol,
però està format per joves de primer any que s’han
d’enfrontar a nois amb condicions físiques  superiors”.
L’equip està a la part mitja de la taula, com ho està el
cadet B, equip que s’ha resentit una mica perquè alguns
jugadors han passat al cadet A, un fet, segons el coordi-
nador, “s’està superant i treballarem dur perquè l’any
que ve estiguin en condicions per formar part del cadet
A”. El juvenil B, desè a la taula, “cada vegada juga millor
i estem contents perquè els joves estan més disciplinats
i venen més als entrenaments”, diu Arjona.
D’altra banda, el president de la UD Santa Maria, Ri-
cardo Moya, ha valorat positivament la trajectòria
del juvenil i destaca que “hem millorat molt, la
progressió és bona i ja no perdem tants partits, n’hem
empatat molts”. L’equip està a la part baixa de la
taula del grup 29. SD

 >>Cadet B de l’EF Montcada (vermell) contra la Llagosta

SILVIA DÍAZ

 >> Oualid Nassiri

SILVIA DÍAZ

Segona fase del campionat
Els tres equips de Montcada i Reixac que juguen el
Campionat Territorial han començat la Segona Volta.
Els equips del CB Elvira Cuyàs estan situats a la part
mitja de la taula. El sots-21, que entrenen Juanjo
Cañadillas i Àlex Pitar, és novè i, segons els tècnics,
“amb possibilitats de fer un millor paper aquesta
segona fase. Hem perdut partits que podíem haver
guanyat”. Joan Alonso, entrenador del júnior –que
està situat a la desena posició– ha explicat que “espero
que aquesta volta sigui millor que l’altra i, encara
que no guanyem, que juguem millor”. El sots-21 del
CEB Can Sant Joan està gaudint d’un bon moment al
nivell A-1. L’entrenador, Jordi Rodríguez Mane, ha
explicat que “si mantenim el mateix bon nivell de
tota la temporada no tindrem cap problema per arri-
bar a les fases finals”. SD

BÀSQUET> Territorials

 >> L’infantil A, davant el Corazonistas, el 12 de febrer

Noves fases per als equips infantils
L’infantil femení, que entrena Joan Martínez, va
començar l’11 febrer la segona fase de la lliga escolar
incorporant dues jugadores. El coordinador dels
equips femenins, Eugenio Díaz, ha explicat que “les
noies encaren la segona fase amb molta moral, volent
superar les dificultats de la primera fase”. Pel que fa
als masculins, l’A va iniciar-se al Campionat Infantil el
6 de febrer. L’equip, entrenat per Joan Espona, s’ha
classificat entre els primers del seu grup i aquesta segona
fase s’haurà d’enfrontar amb els millors equips de la
categoria. Per a la coordinadora del club, Esther Gon-
zález, “és molt positiu tot i ens tocarà patir davant
els grans”. L’infantil B, que entrena Jordi Pano, ha
ampliat la seva plantilla fins a nou jugadors. Segons
González, “el salt del mini handbol a l’handbol era
complicat però el conjunt ho està assimilant bé i apre-
nen molt ràpid”. SD

HANDBOL> CH La Salle

BÀSQUET> Campionat B

Temporada de transició
Els dos equips del CB Montcada que disputen el Cam-
pionat de Catalunya B, cadet B i júnior B, van començar
la Segona Volta de la temporada a finals de gener. Tots
dos estan a la part baixa de la classificació, un fet que,
segons el gerent del club, César Montfort, “no ens
desanima perquè el nostre objectiu és que els joves
agafin experiència de cara a l’any que ve, quan ju-
guin a Preferent”. El Campionat B el disputen equips
amb jugadores de primer any cadets i júniors, d’equips
que l’any que ve estaran a Preferent. El cadet B
l’entrenen Oriol Serra i Joan Montero i el júnior B
està a càrrec de Joan Escalé i Toni Aguilar. SD

El corredor infatil de la
Joventut Atlètica Montca-
da (JAM) Oualid Nassiri
és el campió de Catalunya
infantil dels Jocs Esportius
Escolars de Cros. La final
nacional es va celebrar el 5
de febrer a Lloret de Mar
i va comptar amb la parti-
cipació d’altres tretze atle-
tes de la JAM. Nassiri s’ha
mostrat “molt content” amb l’èxit obtingut i ha mani-
festat que “el meu proper repte és el Campionat de
Catalunya de Cros, organitzat per la Federació”. Aques-
ta cursa tindrà lloc el 25 de febrer a Canet. Els infantils
Aitor Martín i Aida Ariza van ser cinquens en masculí i
femení i la també infantil Sara Zamarreño va arribar en
setè lloc. La resta de participants al cros de Lloret van
ser Janet Cruz, Alba Mayà, M. Ángeles Hernández,
Elia Canga, Aida Rodríguez, Alba Molina, Paula Teruel,
Adrián Serrano, Marta Mir i Lluís Naval. També el 5
de febrer, tres juvenils de la JAM –Toni Alcázar (6è),
Basili Alcázar (8è) i Joan Riera (10è)– van participar al
XXIV Cros Vila de Ripollet. SD

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Jor-
nades 13 i 14
Grundig-Manresa 9-2
S. Perpètua-Grundig 0-16
Equip Partits Pt.
1 Les Corts 10 30
2 Grundig 11 30
3 FS Manresa 11 22
4 CF Sagarra 11 21

Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jorna-
des 15 i 16
FC Barcelona-Grundig 8-1
Grundig-Iris Sol 11-4
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 15 40
2 AVV Pomar 14 38
3 EF Raval 14 35
4 Grundig 15 35

Intantil. Primera Divisió. Grup 1.
Jornades 15 i 16
Grundig-CN Sabadell 2-4
P. Ortega-Grundig 11-1
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 14 42
2 Les Corts Ubae 15 37
3 FS Garcia 15 34
11 Grundig 14 12

Cadet A. Primera Divisió. Grup
1. Jornades 15 i 16
Grundig-P. Ortega 6-4
Grundig-Cardedeu 7-2
Equip Partits Pt.
1 Grundig 15 40
2 FS Garcia 15 39
3 Les Corts Ubae 14 33
4 FS Canet 15 32

Cadet B. Segona Divisió. Grup
2. Jornades 15 i 16
Rubí-Grundig 0-2
Grundig d.
Equip Partits Pt.
1 Epic Casino 13 39
2 CN Sabadell 14 33
3 Grundig 13 30
4 Vall de Tenes 14 30

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 15 i 16
Grundig-FC Barcelona 3-9
Hospitalet-Grundig 3-8
Equip Partits Pt.
1 FS Martorell 15 37
2 Sant Gervasi 15 35
3 FC Barcelona 14 33
9 Grundig 15 19

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornades 16 i 17
EF Montcada-Cornellà 7-10

Sant Marti-EF Montcada 10-0
Equip Partits Pt.
1 FS Montsant 16 46
2 Sant Gervasi 16 38
3 Les Corts 15 36
13 EF Montcada 13 10

Juvenil. Segona Divisió B. Grup
2. Jornades 15 i 16
Granollers-EF Montcada 5-2
EF Montcada d.
Equip Partits Pt
1 FS Mollet 14 34
2 Vall de Tenes 14 32
3 E. Pia Granollers 14 32
10EF Montcada 14 15

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB Segona
Fase. Nivell B2. G 2. Jorn. 4 i 5
CB Montcada-Cardedeu 53-31
CB Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 La Garriga 5 9
2 CB Montcada 4 8
3 Sant Josep 4 8
4 CB Vic 4 7

Mini masculí A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Jorn.4 i 5
CB Montcada-UE Mataró 26-77
Jov. Badalona-CB Mont. 85-45
Equip Partits Pt.
1 UE Mataró 5 10
2 EBCB Cornellà 5 10
3 JAC Sants 5 9
9 CB Montcada 5 5

Mini masculí B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Jorn. 4 i 5
CB Montcada-UE Mataró 32-82
Jov. Badalona-CB Mont. 63-13
Equip Partits Pt.
1 CB Granollers 5 8
2 CB Parets 5 8
3 Jov. Badalona 5 8
9 CB Montcada 5 5

Preinfantil masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 1. Jorn. 4 i 5
CB Montcada-CB Roda 94-44
S. Quirze-CB Montcada 44-59
Equip Partits Pt.
1 AEB Mataró 4 8
2 CB Montcada 4 8
3 Sant Gervasi 4 7
4 CB Ròda 4 5

Infantil masculí. PB Segona
Fase. Nivell A2. G 3. Jorn. 4 i 5
Sant Jordi-CB Montcada 48-53
CB Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 AE L’Hospitalet 5 8
2 CB Montcada 4 6

3 Escola Joviat 4 6
4 Salle Manresa 3 6

Infantil femení. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Jorn.4 i 5
CB Montcada-St Andreu 75-42
Salle Comtal-CB Mont. 52-46
Equip Partits Pt.
1 Salle Comtal 5 9
2 Sant Climent 5 8
3 At. Montserrat 5 8
4 CB Montcada 5 7

Cadet masculí A. CC no sènior.
Pref. G12. 2a Fase. Jorn. 5 i 6
CB Montcada-M. Ademar 83-70
CN Sabadell-CB Mont. 97-62
Equip Partits Pt.
1 Mataró Bàsquet 6 12
2 CB Montcada 6 11
3 Sant Gervasi 6 11
4 Santa Coloma 6 10

Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 17 i 18
CB Mont.-Sant Josep 65-102
S. Gabriel-CB Montcada 85-54
Equip Partits Pt.
1 W. Barcelona 17 34
2 S. Cornellà 18 33
3 Unió Gironina 18 33
15 CB Montcada 18 21

Júnior masculí A. CC no sènior.
Pref. G 12. F. Prèvia. Jornades 5
i 6
S. Fruitós-CB Montcada 73-74
CB Mont.-River Andorra 78-88
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 6 11
2 Finques Olesa 5 9
3 Sant Fruitós 5 9
4 JAC Sants 6 8

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Ceset 67-76
JAC Sants-CB Montcada 56-51
Equip Partits Pt.
1 CB Sant Josep 18 35
2 Jov. Badalona 16 32
3 S. Cornellà 18 32
15 CB Montcada 18 23

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Jornades 17 i 18
xx-CB Montcada 79-50
CB Mont.-UE Barberà 83-75
Equip Partits Pt.
1 CP Roser 18 32
2 Sant Andreu 17 31
3 UE Mataró 18 31
4 CB Montcada 18 31

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jorn. 4 i 5
Elvira Cuyas d.
E. Cuyas-D. Corazon. 53-32

Equip Partits Pt.
1 M. Les Corts 5 10
2 Lestonnac 5 8
3 Vilassar de Dalt 4 7
8 Elvira Cuyàs 3 5

Cadet Femení. PB Segona Fase.
Nivell B. G 2. Jorn. 4 i 5
Sagrat Cor-E. Cuyas 57-49
Elvira Cuyas-B. Llor 60-46
Equip Partits Pt.
1 La Salle 5 9
2 CB Ripollet 5 9
3 CE Vilanova 5 9
4 Baricentro 5 8
5. Elvira Cuyàs 5 7

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 17 i 18
Elvira Cuyas-AE Casp 55-87
Viladecans-Elvira Cuyas 68-77
Equip Partits Pt.
1 AE Casp 16 32
2 S. Pere Terrassa 17 31
3 Sant Adrià 16 30
10 Elvira Cuyas 17 23

Sots 21 Masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jorn. 16 i 17
Elvira Cuyas d.
Pere de Tera-E. Cuyas 79-76
Equip Partits Pt.
1 Les Franqueses 14 27
2 ES Els Arcs 15 27
3 Bàsquet Tiana 15 25
9 Elvira Cuyas 14 18

CEB CANT SANT JOAN

Infantil masculí. PB Segona
Fase. Nivell C1. G 5. Jorn.4 i 5
Llinars-Can Sant Joan 63-48
Can St Joan-Sant Jordi 41-35
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 5 9
2 CB Torelló 4 7
3 CB Llinars 3 6
6 Can Sant Joan 4 5

Cadet Masculí. PB Segona
Fase. Nivell B1. G 2. Jorn. 4 i 5
S. Perpètua-C St Joan 55-52
Can St Joan-Sentmenat 65-26
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 5 9
2 CB Torelló 4 8
3 CB Parets 5 7
7 Can Sant Joan 5 6

Sots 21 masculí. Territorial BCN.
Nivell A1. G 1. Jorn.17 i 18
Guinardó-Can St Joan 66-45
Can St Joan-Grup Barna 61-52
Equip Partits Pt.
1 UER Pineda 17 31
2 CB Guinardó 17 31
3 ABB Dosa 16 30
4 Can Sant Joan 16 29

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jorn. 4 i 5
Vilanova-La Salle 52-53
La Salle-CB Ripollet53-62
(veure classificació al CB  Elvira
Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 4. Jornades 4 i 5
Sant Celoni-La Salle 66-47
La Salle-Sant Fost 65-40
Equip Partits Pt.
1 Montmeló 4 8
2 Arenys de Munt 4 8
3 La Salle 4 7
4 Sant Celoni 4 6

Junior femení. CC no sènior.
Preferent. 2a Fase. G 11. Jorn. 5 i 6
La Salle-Toyota Almeda 51-47
Sedis-La Salle 38-54
Equip Partits Pt.
1 Unipreus Lleida 6 12
2 Hispano Bàsket 6 11
3 CN Terrassa 6 10
7 La Salle 6 9

FUTBOL

EF MONTCADA

Patufets. Lliga ADEFUBE.
Jornades 10 i 11
Andalucía-EF Montcada 3-0
Sant Cugat-EF Montcada 2-3

Prebenjamí B. Lliga ADEFUBE.
Jornades 10 i 11
Romànica-EF Montcada 1-3
Sant Cugat-EF Montcada 16-1

Prebenjamí A. G5. Jorn.15 i 16
EF Montcada-S. Lorenzo 4-2
La Llagosta-EF Montcada 0-3
Equip Partits Pt
1 Lliçà d’Amunt 13 39
2 EF Montcada 12 31
3 EC Granollers 12 28
4 Rubí 12 25

Benjamí A. Grup 1. Jorn. 15 i 16
Ripollet-EF Montcada 0-4
EF Montcada-S. Cristóbal 2-0
Equip Partits Pt.
1 Can Rull 14 40
2 EF Montcada 14 34
3 Santa Perpètua 14 31
4 Andalucía 13 27

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 15 i 16
Sabadell-EF Montcada 7-0
Parets-EF Montcada 3-2
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 13 35

2 Sabadell 12 31
3 UD Molletense 13 30
10 EF Montcada 13 14

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 17 i 18
Alzamora-EF Montcada 0-6
EF Montcada-Horta 5-1
Equip Partits Pt.
1 PB Collblanc 16 41
2 Fundació Europa 16 37
3 Trajana 16 35
5 EF Montcada 17 33

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 15 i 16
Lliçà d’Avall-EF Montcada 2-1
Vilanova V.-EF Montcada 0-5
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 15 42
2 EF Montcada 14 36
3 UD Lourdes 15 34
4 UD Molletense 14 30

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Jornades 17 i 18
EF Montcada-F. S. Llibre 2-3
Granollers-EF Montcada 2-1
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 16 36
2 F. Sánchez Llibre 17 34
3 Lliçà d’Amunt 16 34
7 EF Montcada 17 31

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 15 i 16
Montañesa-Montcada 0-4
EF Montcada-S. Eulàlia 2-1
Equip Partits Pt.
1 Alzamora 12 29
2 Horta U. At. 12 29
3 CF Barceloneta 11 27
8 EF Montcada 11 15

Cadet A. Primera Divisió. Grup
5. Jornades 17 i 18
EF Sabadell-EF Montcada 5-2
Sabadellenca-EF Mont. 8-1
Equip Partits Pt.
1 EF Sabadell 16 40
2 Mercantil 16 37
3 Sant Cugat 16 36
16 EF Montcada 16 4

Cadet B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 15 i 16
EF Montcada-Montflorit 6-4
EF Montcada-La Llagosta 1-5
Equip Partits Pt.
1 EF Cerdanyola 13 35
2 Andalucía 13 34
3 La Románica 13 31
8 EF Montcada 13 16

Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 17 i 18
EF Montcada-Canovelles 3-3
F. Sánchez Ll.-EF Mont. 1-2
Equip Partits Pt.
1 Cardedeu 16 38
2 CP Sarrià 17 37

3 Mollet 16 34
4 EF Montcada 17 31

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 15 i 16
EF Montcada-S. Perpètua 6-0
EF Montcada  s.
Equip Partits Pt.
1 Lliçà d’Amunt 13 33
2 Sant Celoni 13 32
3 CF Montornès 13 30
6 EF Montcada 13 19
13 UD Santa Maria 13 9

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 15 i 16
Lourdes-Santa Maria 1-1
Santa Maria d.
(Vegeu classificació a l’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infantil Femení. Lliga CEVO.
Grup 2. 2a Fase. Jornada 1
Roquerol-La Salle 19-7
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 1 2
2 Cardedeu 1 2
3 Palautordera 1 0
4 La Salle 1 0

Infantil Masculí A. Campionat In-
fantil. Grup A. Jorn. 1 i 2
OAR Gràcia-La Salle 29-13
La Salle-Corazonistas 21-38
Equip Partits Pt.
1 S. Corazonistas 2 4
2 CH Vic 2 4
3 OAR Gràcia 2 2
4 La Salle 2 0

Infantil Masculí B. Copa
Catalunya. Grup A. Jorn. 1 i 2
La Salle d.
La Salle-Terrassa 16-37
Equip Partits Pt.
1 AFEMS Terrassa 2 4
2 CP Manyanet 2 4
3 Sant Cugat 1 0
5 La Salle 1 0

Juvenil A. Lliga Catalana. Prime-
ra Fase. Grup C. Jorn. 4 i 5
La Salle-Fornells 28-42
Granollers-La Salle 32-20
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 4 8
2 BM Granollers 4 6
3 ACE Fornells 3 4
4 La Salle 4 3

Juvenil B. Segona Catalana. Pri-
mera fase. Grup C. Jorn. 13 i 14

La Salle-EP Granollers 24-20
BM Granollers-La Salle 32-20
Equip Partits Pt.
1 La Salle 12 16
2 Les Franqueses 12 16
3 Berga Sistach 12 16
4 BM Granollers 13 15

NATACIÓ

CAMPIONAT COMARCAL. 2a
JORNADA. RESULTATS LOCALS

Prebenjamí Fem. 25 mts Braça
5. Alina Muñoz 0’33’’45
7. Yadira Rodríguez 0’33’’99

Benjamí Fem. 25 mts Braça
1. Clara Romero 0’23"40
2.Mireia Prats 0’23"40
11.Sofía Santamaría 0’29"58
15.Eva Coy 0’32"74

Benjamí Mas. 25 mts Braça
5. Enric Pulido 0’27"40

Aleví Fem. 50 mts Braça
11. Carme Lafita 0’55"67
13. Yaiza Rodríguez 0’56"68
14. Andrea Romero 0’57"20

Infantil Fem. 100 mts Braça
3. Marta Sánchez 1’33"87
10. Claudia Fernández 1’44"27
11. Ana Suárez 1’45"06
15. Julia Romero baixa
16. Sandra Mas baixa

Cadet Fem. 100 mts Braça
10. Sira Romero desq.

Prebenjamí Fem. 25 mts Esquena
3. Alina Muñoz 0’31"30
11. Michell Burgos 0’35"99

Benjamí Fem. 25 mts Esquena
3. Clara Romero 0’22"22
4. Mireia Prats 0’23"80
8. Eva Coy 0’26"60
14. Sofía Santamaría 0’30"46

Benjamí Mas. 25 mts Esquena
11. Enric Pulido 0’31"72

Aleví Fem. 50 mts Esquena
9. Yaiza Rodríguez 0’52"14
13. Carme Lafita 0’55"28
17. Andrea Romero 1’06"86

Infantil Fem. 100 mts Esquena
1. Ana Suárez 1’22"58
8. Marta Sánchez 1’34"44
11. Claudia Fernández 1’38"57

Infantil Mas. 100 mts Esquena
2. Jaume Jiménez 1’32"42

Cadet Fem. 100 mts Esquena
8. Sira Romero 1’40"29

SILVIA DÍAZ



32 2a quinzena
febrer 2006

“He tingut dues fites en la
vida, la docència i l’esport”

PILAR ABIÁN

Educador vocacional. Als seus 84 anys Dioniso Quílez
manté una vitalitat i una memòria envejables fruit, en bona part,
de la seva llarga trajectòria docent. Aquest montcadenc d’adopció
nascut a Fago, l’Alt Aragó, de pare navarrès i mare aragonesa, va
arribar al nostre municipi l’any 1951. Des d’aleshores i fins al moment
de la seva jubilació va ser professor de centenars d’alumnes –calcula
que només en la seva etapa a l’antiga escola d’Formació Profes-
sional 25 de setembre, en va tenir més 2.000– als quals va trans-
metre els seus coneixements de llengua i d’educació física. Amant
de l’esport en totes les seves vessants va promoure en els anys
setanta la creació de dos equips de voleibol i la fundació de la Joventut
Atlètica Montcada. Parla apassionadament aquests capítols de la
seva vida recordant que “la manca de recursos era suplida amb
enginy i il·lusió” i que la figura del mestre era reverenciada i respec-
tada en ser una font viva de coneixement. Ara, ja jubilat, dedica el
temps d’oci a pintar, una afició que practica de forma autodidacta
i que comparteix amb d’altres com la música i la natura.

El mestre és el far

que guia i els pares

hem de fer

de fars i de guies

He tingut alumnes

que han fet una

bona carrera

professional i

n’estic molt

orgullòs

�

�Això de ser mestre és voca-
cional?
Al 100%. Educar requereix un
gran esforç i molta constància.
Jo puc dir que les meves fites en
aquesta vida han estat la docència
i l’esport.
�Creu que és un paper so-
cialment reconegut?
Sincerament, ara no és com
abans. Quan jo era un nen el
mestre era reverenciat, sobretot
als pobles. No hi havia televisió,
ni ràdio, ni cinema. La veu del
mestre ho cobria tot. Era la font
de coneixement, el
llibre obert. Ara,
amb els ordinadors
i tots els mitjans que
hi ha, el mèrit ja no
és el mateix.
�Però continua
sent una peça clau
en l’educació d’un
infant.
Evidentment. El
mestre és el far que
guia i els pares hem
de fer de fars i de
guies alhora.
�Quina relació te-
nia amb els seus
alumnes?
Abans hi havia res-
pecte cap al professor i molta
rectitud. Amb els anys, això va
anar canviant. Però tinc un re-
cord molt grat de la meva expe-
riència professional.
�Una experiència dilatada.
Quan va arribar a Montcada i
Reixac, a principi dels cin-
quanta, va treballar a l’Escola

de doña Pura, a Can Sant Joan.
Què recorda d’aquella èpo-
ca?
Can Sant Joan era ben diferent.
La cimentera, un focus de pols i
el barri més petit, més con-
centrat, molt diferent a l’actua-
litat. Jo feia classes de repàs per a
nens i també d’alfabetització per
a adults. Encara recordo amb
emoció quan un dels meus
alumnes va poder escriure la pri-
mera carta als seus pares.
�També va treballar a
l’Ajuntament i a Aismalibar.

Vaig ser adminis-
tratiu durant uns
mesos a l’Ajunta-
ment i després vaig
entrar a treballar a
Aismalibar fent
classes de llengua i
d’educació física per
als aprenents. Abans
l’empresa formava
els seus empleats, però
amb el temps ho va
deixar de fer.
�I l’any 1967 va ser
contractat per
l’escola d’FP 25 de
setembre.
Aquest centre es va
fer amb part dels

diners que es van recollir pels
danys de la riuada del 1962,
d’aquí el nom de l’escola. Jo vaig
entrar per donar classes d’Espí-
ritu Nacional, Llengua i Huma-
nitats i educació física.
�Espíritu Nacional?
Sí, els principis del Movimiento,
encara que jo no vaig parlar mai

de política. Em limitava a expli-
car els alumnes qüestions d’urba-
nitat i a ensenyar-los què és la
llibertat.
�No era un moment propici
per parlar de llibertats.
No els parlava de llibertat políti-
ca sinó del concepte de llibertat
des del punt de vista de la pos-
sibilitat d’elecció en la vida. I per
poder elegir, un ha d’estar ben
format.
�Per què creu que el prestigi
de la Formació Professional
es va anar devaluant amb els
anys?
No sé el per què, però crec que
va ser injust. A Montcada tenim
un fort teixit industrial i la
nostra escola va formar molts
professionals que avui dia estan
en actiu a moltes de les empreses
del municipi. Jo he tingut alum-
nes que han fet una bona carrera
professional i n’estic molt
orgullòs.
�Ara es parla de fer un nou
centre en substitució de l’antic
FP i l’actual IES la Ribera.
Em sembla fantàstic i, si és pos-
sible, que incorpori pistes d’at-
letisme. M’hagués anat bé tenir-
ne quan era professor del cen-
tre. Amb els alumnes aficionats
vaig haver de demanar permís
per anar els diumenges a córrer
a Barcelona a les pistes del Ser-
rahima.
�L’afició per l’esport la té
ben arrelada.
Em ve des de petit. Quan vaig
venir a Montcada em vaig for-
mar com a monitor poliespor-

Mestre jubilat

Dionisio QuílezDionisio Quílez

tiu a l’institut Blume. Al llarg de
la meva vida docent vaig pro-
moure equips de pilota basca,
taules de gimnàstica, equips de
voleibol, curses atlètiques...
�És capaç de posar nota a la
seva etapa com a docent?

Això ho han de fer els altres, els
meus alumnes i els meus fills.
Però crec que no ho fet pas ma-
lament, ja que m’han homenatjat
en quatre ocasions, tres a Mont-
cada i una en un poble d’Aragó,
Aterés. Alguna cosa voldrà dir.


