
de Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixac

El consistori espera una resposta en breu del Ministeri de Foment. Pàgines 3

AFMIR

La Plataforma ‘Tracte Just
Soterrament Total’ tallarà
la via del tren el 9 de març

Ritmes de música i color

Montcada retira
les plaques
franquistes dels
edificis protegits

P. 8

>>  Treballs de substitució
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>> El Barça acaba amb
la ratxa del Grundig de
13 jornades imbabut  P. 26

Les coreografies són un element molt acurat en les comparses de Carnaval P. 18-22

>> El nou Pla Local de
Joves incidirà sobre
lleure, habitatge i treball P.4

>>  Veïns de Mas Rampinyo
critiquen les obres de la
llacuna de Mas Duran  P. 6

>> Canvis al govern
després de la marxa dels
dos regidors del PSC P.5

LAURA GRAU

>> La plaça Salvador
Espriu estrena imatge i
elimina les barreres  P. 9

LAURA GRAU

>> El reconegut fotògraf
Kim Manresa reflexiona amb
l’alumnat montcadenc P. 22

>> Els petits propietaris
demanen el suport dels
grans per culminar l’ADF  P.11

Adigsa ha enllestit a final de
febrer la substitució de les
plaques amb simbologia fran-
quista –amb el jou i les fletxes
de la Falange– per les noves
plaques que ha facilitat la
Generalitat on s’eliminen els
vestigis feixistes i s’inclou la fra-
se Aquests habitatges foren
construïts en règim de protecció ofi-
cial, al costat del logotipus
d’aquest tipus de pisos i l’escut
del govern autonòmic.
L’Ajuntament de Montcada ha
estat un dels primers municipis
de Catalunya en sumar-se a la
iniciativa.

SÒNIA HERNANDEZ

LAURA GRAU

Un miler de persones es va apropiar dels carrers de Montcada el 25 de febrer amb la ferma
intenció de seguir els únics mandats de la música, el ritme i la disbauxa imposades pel Rei
Carnestoltes. Els colors i brillantors de les disfresses van enlluernar el públic que no es va voler
perdre la Rua. Multitudinària també va ser la resposta a la resta d’actes programats.
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 >> Els representants municipals es van reunir amb els portaveus de la Plataforma el 20 de febrer a l’Ajuntament
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L’Ajuntament intensifica les gestions
davant del Ministeri de Foment

sílvia alquézar
montcada

SOTERRAMENT TOTAL DE LA LÍNIA DE FRANÇA

El Consistori espera una resposta del Govern central sobre la possibilitat de reduir a 16 mesos l’inici d’obres

L’Ajuntament ha intensificat en
les últimes setmanes les gestions
per convèncer el Ministeri de
Foment de l’oportunitat històrica
que suposa l’arribada del Tren
d’Alta Velocitat per soterrar la
línia de França al seu pas pel
nucli urbà. El Consistori manté
reunions periòdiques amb el
govern de Madrid amb dos
objectius bàsics: desenvolupar
els projectes del traçat del TAV
i la línia de rodalies alhora i
escurçar al màxim els terminis
possibles per fer realitat el
soterrament total de les vies, una
proposta que, segons Foment,
implicaria un retard de 43 mesos
en l’inici dels treballs en la línia
de França. El principal escull que
el Ministeri veu en el projecte
municipal són els pilotatges de
la C-33. En aquest sentit,
l’Ajuntament planteja variar cap
a l’est la trajectòria del tren de
rodalies i, d’aquesta manera, evi-
tar tocar els murs de l’autopista.
El desviament implicaria fer una
mena de túnel sortejant els
pilotatges sense que la seva es-
tructura quedés afectada.

Inici d’obres. Respecte al
termini de 43 mesos, en el mo-
ment de tancar aquesta edició el
Consistori està esperant  una res-
posta de Foment sobre la possi-
bilitat de reduir-los. “Creiem
que 16 mesos és un temps
suficient per enllestir el
projecte de soterrament. No
cal tornar a fer un estudi
d’impacte ambiental i una
nova adjudicació com diu el
Ministeri”, ha dit l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga
(PSC), qui s’ha mostrat optimista
perquè en les últimes setmanes
ha notat més receptivitat a Ma-
drid cap a la proposta munici-
pal del soterrament complet:
“Ara només parlem del nos-
tre projecte i això és positiu”,
en referència a què, per ara, ha
quedat aparcada la proposta de
Foment de soterrar les vies
només entre el carrer Carril i la
Casa de la Vila.

PREMSA AJUNTAMENT

 LLUÍS MALDONADO

Diputats
catalans porten
la reivindicació

al Congrés
El Consistori continua amb la
ronda de reunions amb dipu-
tats amb l’objectiu de fer arri-
bar la reivindicació del
soterrament total al Congrés.
La diputada d’ERC Rosa
Bonàs es va reunir el 27 de
febrer amb l’alcalde de
Montcada, César Arrizaba-
laga (PSC), i el dia 24 ho va
fer el portaveu de CiU en te-
mes de Foment, el diputat
Jordi Jané. Ambdós polítics
van donar ple suport a la
proposta municipal. També fa
unes setmanes, dos diputats
del PSC al Parlament de Cata-
lunya, Carlos Corcuera i Isa-
bel López, van visitar la ciutat
per conèixer la situació de
Montcada, molt castigada
històricament per nombroses
infraestructures viàries que han
fragmentat el nucli urbà.
L’objectiu municipal és que els
partits polítics catalans amb
representació a Madrid pu-
guin presentar una proposta
conjunta a Foment. SA

primera mobilització

La Plataforma ‘Tracte just, so-
terrament total’ ha convocat per
al 9 de març la primera mobi-
lització ciutadana, que consis-
tirà en la interrupció del trànsit
ferroviari de la línia de França
durant 15 minuts a partir de les
20h. Així ho va aprovar el
col·lectiu en l’assemblea que
va fer el 23 de febrer a la sala
gran de l’ABI, plena de gom a
gom. “La mesura és neces-

sària per donar a conèixer la
nostra reivindicació i pres-

sionar el Ministeri de Foment”,
va indicar Jaume Relat, porta-
veu de la Plataforma, qui ha
recordat que la concentració
començarà a les 19.30h a la
plaça Lluís Companys. L’acte
també va servir per donar el tret
de sortida a la venda de pan-
cartes per penjar als balcons i
a la campanya de recollida de
signatures que, en el moment
de tancar aquesta edició, el
col·lectiu ja n’havia aconseguit
més de 7.000. Durant la reunió
a l’ABI, la Plataforma  també va
fer balanç de l’efecte que han
tingut les cartes enviades a les
diferents administracions. El

 >> Pancartes al carrer Major

LLUÍS MALDONADO

SÍLVIA ALQUÉZAR

LA PLATAFORMA TALLARÀ LES VIES DE FRANÇA EL 9 DE MARÇ

 >> El diputat Jané, de CiU

col·lectiu està satisfet de la reu-
nió que va mantenir amb l’Ajunta-
ment, el 20 de febrer. Ambdues
parts han valorat positivament la
trobada, que va servir per cons-
tatar que tots dos treballen
plegats amb un mateix objectiu:
aconseguir que el Ministeri de

Foment accepti el soterrament
total. D’altra banda, la Platafor-
ma veïnal també ha rebut res-
posta de la Generalitat. El con-
seller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Na-
dal, va trucar el portaveu del col-
lectiu per mostrar ple suport a la
reivindicació del municipi.

Altres accions. La Plataforma va
participar amb una comparsa a
la Rua de Carnaval, va fer una
xerrada a l’IES La Ribera i en té
prevista una altra a La Salle i el
Casal de Gent Gran de Montcada
Nova. A més, segueix endavant
amb la campanya de recollida de
signatures amb presència als
mercats ambulants de Montcada
i Can Sant Joan. El col·lectiu
també participarà a la Fira de
Liquidacions del 5 de març. La
Plataforma ha obert un compte
corrent a l’oficina del carrer
Bogatell de la Caixa de Sabadell
(2059-0110-168000-411023)
perquè els ciutadans puguin fer
aportacions. El Consistori s’ha
compromès a col·laborar des
del punt de vista econòmic i
logístic amb el col·lectiu. SA

 >> La diputada Bonàs, d’ERC
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Montcada aplicarà polítiques actives
per dinamitzar i potenciar la joventut

PLE DE FEBRER

Montcada i Reixac compta ja
amb un document que fixa les
accions orientades a dinamit-
zar la vida juvenil. El 23 de
febrer el Ple de l’Ajuntament
va aprovar per unanimitat el
Pla Local de Joventut que es-
tableix les accions concretes a
desenvolupar en el període
d’un any per impulsar les
polítiques actives en matèria
juvenil. El document neix com
una eina  per garantir la imple-
mentació de les polítiques de
joventut adaptades a les neces-
sitats específiques del jovent.
“Una eina útil que ajudi a
definir, impulsar i coordinar
les polítiques de joventut i
que pretèn assolir la igual-
tat d’oportunitats, afavorir
l’arrelament de la població
jove i potenciar els serveis,
tant sigui en l’oci com en
les altres activitats”, ha ex-
plicat la regidora d’Infància i
Joventut, Eva Gonzalo (PSC).

Participació. Gonzalo ha
reconegut que “es culmina
així un compromís adquirit
amb la població” després
d’un període de redacció de
dos anys, on s’ha fet una con-
sulta a més de 1.000 alumnes
de secundària i on han partici-
pat activament el teixit juvenil
associat i 20 tècnics dels diver-
sos departaments de  l’Ajunta-
ment. “S’ha treballat de for-
ma transversal perquè les
polítiques de joventut s’han
d’impulsar des de tots els
departaments”, ha dit Gon-
zalo.
En el debat plenari, Esquerra
Republicana va ser l’única for-
ça crítica amb el Pla, tot i que
finalment va votar-hi a favor.

1a quinzena
març  2006

LLUÍS MALDONADO

lluís maldonado

montcada

La portaveu d’Esquerra, Mar-
ta Aguilar, fent-se ressò de
l’opinió de les JERC, va llegir
un text que qüestionava la re-
presentativitat de les enquestes
realitzades i es mostrava escèp-
tica pel resultats que s’aconse-
guiran en un termini de tan sols
un any . Segons Aguilar, el Pla
“s’ha fet tard i malament”.
Gonzalo, però, va qualificar les
declaracions d’Esquerra de
“desinformades” i va assegu-
rar que totes les edats dels jo-
ves hi són representades, i que
les polítiques de joventut estan
donant fruits des de principi de
l’any 2000, “i no quan Es-
querra estava al govern diri-
gint el departament”.

La població jove a Montcada i
Reixac de 15 a 30 anys és de
7.379 habitants, el 22,54% de
la població total. En l’elaboració
del Pla Local de Joventut s’han
tingut en compte l’opinió de 20
tècnics de les diverses àrees
de l’Ajuntament, que han servit
com a base per conèixer la
incidència de les polítiques
juvenils municipals. Però també
s’ha fet una enquesta a més de
1.000 alumnes de secundària
dels municipi per conèixer
quines són les demandes reals
de la població. A partir d’ara, es

procés participatiu
L’ESTUDI RECULL L’OPINIÓ DE MÉS

D’UN MILER DE JOVES DELS IES

El Ple va aprovar per unanimitat el Pla Local de Joventut que fixa les accions a posar en marxa fins al 2007

-Moció en suport de la Plata-
forma Tracte Just, Soterrament
Total. Unànim.
-Aprovació d’expedients de
modificació de crèdit en
pressupost de l’ajuntament de
l’any 2006.Unànim.
-Aprovació definitiva de plantilla
de personal del consistori per
al 2006. Abstenció d’ERC
-Aprovació Ordenanç de
Circulació de vianants i
vechicles. Vot en contra d’ERC.
-Aprovació inicial dels Estatus
del Consorci del Parc de la
Serralada de Marina. Unànim.
-Aprovació de la rectificació de
l’inventari de béns i immobles
municipals per al 2006. Unànim.

altres punts

Canvis urbanístics
als projectes de la
Rasa  i Mas Duran
El Ple va donar llum verda al Pla
de Millora Urbana (PMU) de Vista-
Rica La Rasa, el document que
defineix exactament on s’ubica-
ran els equipaments, zones
verdes i habitatges que es cons-
truiran en aquest espai. L’objec-
tiu del PMU és organitzar amb
major detall els espais, que
s’ubicaran en els 25.512 m2 que
hi ha a la zona. El tràmit és un
pas més en la urbanització d’un
sector que destinarà 12.459 m2

a habitatges, dels quals la major
part seran per al sector privat i on
a més es construiran habitatges
de protecció oficial (32) i de preu
concertat (16). El PMU també
estableix dos espais per a
equipaments, dels quals està
previst que un es destini a pisos
de lloguer per a joves. A més, es
destinaran 9.357 m2 a zones
verdes i està prevista la creació
de zones per establir comerços i
oficines. El Ple també va aprovar
una modificació urbanística per
racionalitzar la ubicació i la
distribució dels espais verds i
d’equipaments a la zona del Mas
Duran. LM

Educació i formació

Treball i habitatge,

Cultura i oci

Cohesió social

Mobilitat

Associacionisme i

participació

posaran en marxa mecanis-
mes de creació d’espais de
participació, control i enriqui-
ment del Pla Local, com el
Consell Municipal de Joventut;
la coordinació amb altres de-
partaments i/o regidories, per
mitjà de la Comissió Interde-
partamental de Joventut i amb
altres administracions supe-
riors, així com el compliment
de l’apropament i coneixement
de la joventut de Montcada i
Reixac, de les accions deri-
vades del Pla Local de Joven-
tut. LM

3 eixos de treball

6 línies d’accions
1

2

3

4

5

6

�����

Ajuntament

Joves associats

Resta de joves

�����

�����
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PLE DE FEBRER

La renúncia de Romo i López motiva la
reestructuració del govern municipal

Acostament
municipal al

teixit econòmic

Millorar, ampliar i reforçar el
diàleg entre el consistori i els
agents econòmics locals són els
objectius que recullen els esta-
tuts del Consell Econòmic i
Social (CES), aprovats en el
ple de febrer. Es tracta d’un
organisme contemplat al Pla
Estratègic i que té caràcter con-
sultiu. El CES podrà fer valo-
racions i suggerències sobre el
pressupost anual pel que fa a
activitats econòmiques, els pla-
nejaments urbanístics que afec-
tin al teixit empresarial, les or-
denances municipals i els plans
de formació ocupacional i re-
ciclatge, entre d’altres.
El regidor responsable del
Servei de Promoció Econò-
mica (SPE),  Francisco Hierro
(PSC),  ha destacat altres ob-
jectius del CES: “Potenciar la
formació professional, la
igualtat dona-home, treba-
llar per la qualitat de l’ocu-
pació, per la salut laboral,
vetllar pel medi ambient en
les activitats econòmiques,
entre d’altres funcions”. El
regidor va agrair la implicació
del teixit empresarial del mu-
nicipi en l’elaboració dels es-
tatuts. LM

El 27 de febrer va entrar en
vigor el Decret signat per l’al-
calde, César Arrizabalaga
(PSC), que introdueix canvis en
el govern municipal després
de la marxa de dos regidors
socialistes, Alfons Romo, res-
ponsable de l’Àrea Territorial,
i Flor López, titular d’Edu-
cació, que es va fer efectiva en
el darrer Ple. El fins ara regi-
dor de Llicències i Disciplina,
Sergio Hermoso (PSC), passa
a assumir la presidència de
l’Àrea Territorial i la Regidoria
de Medi Ambient. La cartera
d’Urbanisme dependrà direc-
tament de l’alcalde i la Regi-
doria d’Educació passa a la
presidenta de l’Àrea de Presi-
dència, Ana Rivas.

Primeres impressions.

Els canvis ja van ser anunciats
per César Arrizablaga després
del Ple de febrer. A la sessió
del març s’incorporaran dos
nous edils socialistes, fet que

Ana Rivas és la nova regidora d’Educació i Sergio Hermoso, el nou president de l’Àrea Territorial

pilar abián
montcada

implicarà noves modificacions
del cartipàs municipal. Rivas ha
explicat que assumeix el De-
partament d’Educació “amb
il·lusió i ganes de treballar
seguint els projectes inici-
ats per M. Flor López, com
la remodelació de l’Escola
d’Adults o la tramitació
d’un CEIP a Mas Duran”.
L’edil és una de les regidores
més joves del grup socialista
que va entrar en el govern a
l’inici de l’actual mandat, a
l’igual que Sergio Hermoso,
qui ara assumirà la presidèn-
cia de l’Àrea Territorial, de la
qual depenen Serveis Muni-
cipals, Medi Ambient i Llicèn-
cies i Disciplines. Hermoso
reconeix que es tracta d’una
gran responsabil i tat  com-
partida amb l’alcalde, qui té
assignada la titularitat de la
Regidoria Urbanisme. “Ro-
mo va deixar el llistó molt
alt i faré el possible per
mantenir aquesta bona lí-
nia des d’ara i fins a les
eleccions”, ha dit l’edil.

>> Els regidors Sergio Hermoso i Ana Rivas, en un despatx de l’Ajuntament

LAURA GRAU

més canvis a final de mes

Fins a la sessió del mes de març
no es coneixeran els dos nous
edils socialistes que s’incor-
poraran al govern municipal, en
substitució de les vacants
deixades per Alfons Romo i Flor
López. Un fet que, segons ha
explicat l’alcalde, César Arriza-

balaga, “implicarà noves modi-
ficacions del cartipàs munici-
pal”. Els dos futurs regidors del
PSC podrien ser Fina Manzano i
Ramon Rivas, ja que Gregocio
Acero, que anava després de
Manzano a la llista ha renunciat
per motius professionals. LM
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Les obres de la llacuna de Mas
Duran desperten crítiques veïnals

L’Ajuntament es compromet a informar les AV del Gurugú i Can Pomada sobre el projecte

laura grau
mas duran

 l’ensurt

Les associacions de veïns del
Gurugú i Can Pomada han
manifestat públicament la seva
preocupació per les obres del
parc de la llacuna de Mas Du-
ran que s’estan fent paral·lela-
ment a la construcció de 1.800
vivendes en aquest sector de
Montcada i Reixac. El passat 28
de febrer un grup de veïns va
paralitzar les obres i va avisar
la Policia Local i els Mossos
d’Esquadra per denunciar el
que consideren un delicte
ecològic contra la llacuna. Els
veïns creuen que l’amplada del
mirador és excessiva i temen
que l’abocament de terres
redueixi les dimensions de la
llacuna i acabi afectant la seva
fauna. El president de l’Àrea
Territorial i regidor de Medi
Ambient de l’Ajuntament,
Sergio Hermoso (PSC), i la cap
de Planejament, Projectes i
Obres, Marta Bunyesc, es van
reunir l’1 de març amb els veïns
a peu de les obres per recollir
les seves queixes.

Dos projectes diferents.

A la trobada va quedar en
evidència que el projecte del
parc de la llacuna que s’està fent
no és el mateix que coneixien
els veïns de Can Pomada i el
Gurugú. La proposta que va
ser presentada a les dues
associacions contemplava una
franja o mirador de dos metres
d’amplada i preveia el mante-

niment de l’altra llacuna més
pròxima a Can Pomada. El
projecte original va ser subjecte
a diferents modificacions abans
de ser exposat al públic i
aprovat pel ple municipal, però
aquests canvis no van ser
comunicats directament a cap
de les dues entitats, segons han
indicat els veïns. D’aquí la seva
sorpresa en veure que s’ha
cobert la llacuna més petita i
s’ha ampliat fins a 15  metres
l’espai del mirador, dues
actuacions incloses en el
projecte definitiu.
 Jerónimo Padilla, tresorer de
l’Associació de Veïns del Gu-
rugú, opina que l’ampliació del
mirador “pot afectar greu-
ment la fauna de la llacuna i
ha de ser revisada” .  El
president de l’AV de Can Po-
mada, Alejandro Regorigo,
també ha manifestat el seu ma-
lestar en veure que “el projecte
que s’està fent no té res a
veure amb el que conei-
xíem” i ha lamentat la falta
d’informació per part del
consistori.
Hermoso ha reconegut que ha
faltat més comunicació entre
veïns i consistori i s’ha compro-
mès a explicar el projecte ac-
tual a les dues associacions i
revisar-lo per si cal incorporar
algun canvi. “Volem que el
parc sigui del gust de
tothom i aclarirem aquests
malentesos el més aviat pos-
sible per tal de no retardar
les obres”, ha afegit.

>>Reunió entre tècnics i afectats

SONIA HERNÁNDEZ Nou sistema de
transport sanitari

EL RISC D’ESFONDRAMENT OBLIGA A
DESALLOTJAR UNA FAMÍLIA  DE VISTA RICA

L’empresa Mont TS, SL s’en-
carregarà del servei de trans-
port sanitari urgent a Cer-
danyola, Ripollet i Montcada i
Reixac i la Unió Temporal
d’Empreses Transport Sanitari
de Barcelona farà el no urgent.
La Generalitat va fer pública el
13 de febrer l’adjudicació del
transport sanitari urgent i no
urgent de tot Catalunya que s’ha
fet per separat per evitar els
problemes de falta d’ambu-
làncies disponibles per casos
urgents perquè estaven atenent
serveis programats. El nou sis-
tema de transport sanitari s’im-
plantarà a partir del juny. LR

El Ministeri de Foment i la
concessionària d’autopistes
ACESA van tancar l’acord el
passat 21 de febrer per a
l’ampliació a tres carrils de tota
l’autopista AP-7 al seu pas per
Catalunya. La mesura, que era
molt esperada, hauria d’acabar
amb les congestions habituals
de trànsit d’aquesta via. El pacte
inclou la gratuïtat del peatge de
Mollet per als usuaris habituals,
una iniciativa que pot contribuir
a reduir el trànsit per la C-17 al
seu pas per Montcada. LR

Acord per reduir
el trànsit a la C-17

>> Semàfors a la C-17

LAURA GRAU

LAURA GRAU

>> El president de Política Territorial i l’arquitecta parlen amb els veïns

La família montcadenca que va
ser desallotjada de casa seva el
passat 20 de febrer a causa del
perill d’esfondrament de l’habi-
tatge, situat al carrer Turó de Vista
Rica, encara no ha pogut tornar a
casa. Tècnics d’Urbanisme han
dut a terme un seguit d’actua-
cions per assegurar l’estabilitat
de l’edifici i eliminar qualsevol
risc d’esfondrament. En el mo-
ment de tancar aquesta edició,
els tècnics tenen prevista una
última visita d’inspecció –el 3 de
març– per confirmar que l’edifici
reuneix totes les garanties de se-
guretat. Els fonaments d’aques-
ta casa van resultar parcialment
afectats per unes obres que
s’estaven fent al solar del costat.
Antoni Sisó, membre de la família
afectada, va explicar que abans
de l’incident ja havia avisat l’em-
presa constructora del perill que
comportaven les obres i també

havia presentat requeriments a
l’Ajuntament per alertar de la
situació de risc, “però, com
sempre, no s’ha actuat a temps,
i sort que ningú ha pres mal”,
va afegir. La família Sisó, for-
mada per sis persones, s’està
en un hotel de Barberà les des-
peses del qual sufraga el con-
sistori montcadenc. L’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), no
descarta interposar una denún-
cia contra la constructora si es
demostra que ha comès una
imprudència.
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laura grau
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>> Operaris col·locant les noves plaques a un edificci del carrer Pasqual

Adigsa enllesteix la substitució
de símbols franquistes a edificis

>> Actuació al nucli urbà

LLUÍS MALDONADO

Creix l’atur a Montcada durant el gener�
El nombre d’aturats es va incrementar a Montcada i Reixac
en 33 persones durant el mes de gener segons dades de
l’Oficina de Treball de la Generalitat. La taxa d’atur es troba
en l’11%, amb 1.324 desempleats. La tendència del primer
mes del 2006 a la resta de la comarca també ha estat de
creixement, amb 950 persones més a les llistes de l’atur. LR

LAURA GRAU

Un total de 8 persones participen a la segona edició del curs
sobre gestió estratègica per a petites i mitjanes empreses (PIME)
que va començar el 14 de febrer.
El curs, que s’allargarà fins al 16
de març, l’organitza el Servei de
Promoció Econòmica (SPE) i
ofereix formació en la direcció
estratègica i de projectes, màr-
queting, lideratge i habilitats
directives i gestió de la innovació. LR

L’SPE organitza un curs per a Pimes�

LLUÍS MALDONADO

Visita de l’alcalde de Terrassa�
Conèixer els projectes de ciutat  com la construcció de la
biblioteca i l’auditori, l’estadi de futbol, el Pla de Barris de
La Ribera, el centre cívic de Can
Sant Joan, el soterrament de la
C-17 i l’estat del soterrament de
la línia de tren de França van ser
alguns dels temes tractats entre
l’alcalde de Montcada i l’alcalde
de Terrassa, Pere Navarro
(PSC) durant la visita que va fer
al municipi el 22 de febrer. LR

Els edificis de protecció oficial
de Montcada i Reixac cons-
truïts durant la dictadura fran-
quista han estrenat les noves
plaques proporcionades per la
Generalitat en què consta el
text Aquests habitatges foren
construïts en règim de protecció ofi-
cial, al costat del logotipus
d’aquest tipus de pisos i l’escut
del govern autonòmic. Entre
el 27 i el 28 de febrer es van
dur a terme els treballs de
substitució de les antigues
plaques falangistes –un total
de 61– que encara penjaven a
la façana d’aquests edificis per
les noves.
La campanya d’eliminació de
plaques amb la imatge del jou
i les fletxes va ser aprovada pel
Parlament català l’octubre de
2004. Adigsa, l’empresa del
Departament de Medi Ambient
i Habitatge que fa el mante-
niment i la rehabilitació del
parc d’habitatge públic de la
Generalitat, va enviar cartes
informatives als 245 municipis
catalans de més de 3.000
habitants.

Actuació pionera. L’Ajun-
tament de Montcada és un
dels 53 consistoris catalans
que es van adherir a la cam-
panya i un dels primers que
ha procedit a la substitució de
les antigues plaques amb
simbologia franquista. El
barri de la Ribera és on hi
havia més iconografia falan-
gista i l’únic on no n’hi havia

era Terra Nostra. El cens dels
pisos amb l’emblema de la Fa-
lange el va fer l’Ajuntament
l’any 2005 a petició de les
Joventuts d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. El con-
sistori també va retirar les
plaques dels edificis muni-
cipals on eren presents, com
ara els antics parvularis dels
carrers Viver i Romaní.

General Cable compra la francesa Silec�
La companyia General Cable que compta amb un centre de
producció al Pla d’en Coll ha adquirit per 77 milions d’euros
la factoria francesa Silec. Amb la compra, la companyia
lidera el mercat espanyol i es converteix en la tercera firma
europea del sector. LR

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Auxiliar de seguretat. Es necessita una
persona que faci el tancament  d’una empresa
del polígon de la Ferreria. Horari: de dilluns a
divendres de 17 a 20h. Tel. 93 205 07 77
Se alquila. Pequeño local con patio en Terra
Nostra. Ideal paletas y pintores. 649 339 073
Busco trabajo. Señora para tareas del hogar,
lavaplatos en restaurante o similar, limpieza o
cuidado de personas mayores. De viernes a
domingo. Tel. 649347779
Necessito assessorament. Per treure la
cedul·la d’habitabilitat. Tel. 609 307 231. Josep
Vidal.
Oferta laboral. Se busca dependienta para
comercio. 40 horas semanales (De lunes a
sábado, posibilidad de 2 sábados festivos al
mes).Tel. 667766869.
Se vende piso. En Terra Nostra de  65 m2 de
vivienda y 65 de terraza. Precio: 45 millones de
pesetas. Tlf. 93 564 08 06
Es ven. Màquina de cosir. Econòmica. 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 y
aprendiz para taller mecánico. En Barberà del
Vallès. Tel. 937 18 6 2 68.

Venc plaça de pàrquing. Per a vehicle petit
al c/ Santiago. Preu 18.000. Tel. 607 322 357.
Oferta laboral. Se busca mecánico para repa-
rar vehículos industriales en Montcada. Tel.
933 999 407.
Oferta laboral. Es necessita carnisser/a amb
experiència per treballar al Mercat Municipal
de Montcada. Tel. 935 647 6 89.
Demanda de trabajo. Busco trabajo como
dependienta de panaderia o cafeteria en
Montcada o manipuladora de alimentos. Con
experiencia. Tel 686 849 560 / 935 645 789.
Vendo coche. Audi A3 1900 TDI del 2001
46.000 km. 15.000 euros. Tel 661 216 343.
Se alquila. Huerto en Terra Nostra. Tel. 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 para
trabajar en taller mecánico en Montcada. 935
752 318.
Busco trabajo. Cuidado de niños y ancianos
fines de semana. Tel. 649 347 779.
Busco piso. Para alquilar en Montcada. Tel.
676 424 471
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La plaça Salvador Espriu de
Mas Rampinyo ha estrenat
nova imatge. L’acte d’inaugu-
ració es va fer el  26 de febrer
en un local de l’Associació de
botiguers, comerciants i indus-
trials del barri situat al costat
de la plaça ja que la pluja va
impedir que es fes al descobert.
L’actuació de l’Esbart Dansaire
de la Unió i el tradicional tall
de cinta es van suspendre i no-
més va poder actuar el grup de
Trabucaires de Solsona. Els
treballs de reforma han con-
sistit en canviar el paviment i
millorar l’accés des del carrer
Alt de Sant Pere gràcies a una
rampa en dos trams. El pro-
jecte executiu l’ha realitzat els
Serveis de Projectes i Obres del
departament de Política Terri-
torial de l’Ajuntament i l’em-
presa que ha dut a terme els tre-
balls és Constructobres de
Montcada, amb un pressupost
de 108.000 euros.

Diversitat d’opinions.

L’actuació ha aixecat diversitat
d’opinions entre el veïnat. El

La nova plaça Salvador Espriu
elimina les barreres arquitectòniques

paviment, de dos colors, està
format per àrids de marbre i
resines que dibuixen cercles,
fent al·lusió a les rotllanes de
les sardanes i respectant la ma-
joria dels arbres que també
estaven en cercle.  Un altre ele-
ment innovador és el material
de les baranes de la rampa –
acer corten–, que també incor-
poren formes circulars. Se-
gons el president de l’Associa-
ció de botiguers, Joan Mon-
clús, “alguns veïns són reti-
cents amb l’aspecte de la pla-
ça perquè troben a faltar més
verdor i alguns acabats no els
fan el pes”. Monclús, però, va
destacar la recuperació de la
placa en honor a Salvador Es-
priu i l’actitud de l’Ajunta-
ment d’escoltar les crítiques del
veïns. L’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), va manifestar que
la reforma ha permès guanyar
espai per fer actes i eliminar
les barreres arquitectòniques,
però entén que el disseny pugui
resultar “xocant” per un barri
tradicional com és Mas Ram-
pinyo. En aquest sentit va anun-
ciar la incorporació d’alguns de-
talls “per adequar-la al gust

del veïnat”. L’alcalde va em-
marcar l’obra en la gran trans-
formació que viurà el barri amb

El disseny, molt innovador, no convenç una part del veïnat que troba a faltar espais verds

laura grau
mas rampinyo

 >> La inauguració va acabar passada per aigua

FOTOS: LAURA GRAU

el soterrament de la carretera C-
17 o la remodelació del club
Aismalibar.

 >> El nou espai elimina les antigues escales i incorpora elements decoratius

Una rampa
millora l’accés
al carrer Major

La Regidoria de Serveis
Municipals de l’Ajuntament
de Montcada i Reixac ha
efectuat un treball de millora
a l’enllaç entre els carrers
Major i Rocamora, a l’espai
que hi ha sota el pont de la via
del tren, que fins ara
presentava dificultats per al
pas dels vianants. L’actuació,
encarregada a l’empresa Cons-
trucciones García, ha consistit
en eliminar els elements que
suposaven una barrera
arquitectònica per a les perso-
nes amb dificultats de
mobilitat. El resultat de les
obres ha estat la construcció
d’una rampa, de dos metres de
longitud.

>> Nou accés pavimentat

LAURA GRAU
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Ajuntament i el Consorci aportaran 120.000 euros anuals fins al 2008

laura grau
montcada

>> El vicepresdent Josep Perpinyà, a l’esquerra, amb Arrizabalaga i Martí

Montcada tindrà un accès
directe al parc de Collserola

L’aigua, un element preuat
>> L’Ambibús visita CEIP El Viver

laura grau
can sant joan

 >> Alumnes de primària escoltant l’educador ambiental de l’Ambibús

Entre els dies 20 i 24 de febrer
el col·legi El Viver va acollir
l’Ambibus, una unitat mòbil
d’educació ambiental de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) que va visitar Mont-
cada i Reixac per iniciativa de
l’escola de Can Sant Joan i del
Servei de Medi Ambient de

l’Ajuntament. L’ACA, que
depén de la Generalitat, apro-
fita l’Ambibus per donar a
conèixer les diferents línies de
treball que està desenvolupant
i per difondre l’exposició Els
paisatges de l’aigua, mirall d’una nova
cultura ambiental que dona una
visió de quin és el paisatge ac-
tual de l’aigua, com intervenim
els humans i què podem fer els

ciutadans i les administracions
per conservar-ho. L’Ambibus
va començar el seu recorregut
l’any 2005 a Lleida i ja ha passat
per diverses poblacions de tota
Catalunya. Segons l’educador
ambiental, Roger Solanes, el
principal objectiu “és cons-
cienciar els alumnes sobre la
necessitat d’estalviar aigua en
la vida quotidiana”.

Adequar un accés directe al
Parc de Collserola des de
Montcada i recuperar fonts,
establir noves zones de lleure,
netejar, replantar torrents i
recuperar espècies autòctones.
Aquest són els eixos de treball
que marca el conveni de
col·laboració per als pròxims
tres anys signat entre l’Ajun-
tament i el Consorci del parc
de Collserola.
Un dels projectes previstos a
curt termini és habilitar una
entrada al parc des de Can
Cuiàs, la denominada porta de
Collserola, per la zona de l’escola
bressol Camí del Bosc. L’acord
el van signar el 17 de febrer
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i el vicepresident del
Consorci del Parc, Josep
Perpinyà. A l’acte també hi va
assistir el director gerent del
Consorci, Marià Martí.

LAURA GRAU

El 7 de març entraran en fun-
cionament els nous contenidors
soterrats al carrer Jaume I can-
tonada amb Bogatell i amb Cla-
vell i a la confluència dels car-
rers Guadiana i Rocamora A
mitjan de mes s’estrenaran 3
noves bateries més als carrers
Larramendi i a Mossèn Castell-
ví. El regidor de Serveis Muni-
cipals, Juan García (PSC), afir-
ma que l’objectiu del consistori
és “la instal·lació de conte-
nidors soterrats a tot el mu-
nicipi finalitzi el 2007 i s’ar-
ribin als 430”. D’altra banda,
l’alcalde de Mongat, Jordi
Ramia va visitar l’Ajuntament
per interessar-se pel model de
contenidors soterrats, com a
possible solució per implemen-
tar al municipi del Maresme. LR

Integració a l’entorn.

Arrizabalaga va destacar que el
conveni “permetrà solucionar
el problema de les connexions
amb aquest entorn”. Perpinyà
va manifestar la seva satisfacció
“perquè als darrers anys els
ajuntaments s’estan implicant

en fer inversions al territori
que ens permeten ampliar el
ventall d’actuacions”. Les dues
administracions invertiran
60.000 euros anuals cadascuna
d’aquí al 2008. Hi col·laboren
des del 2000 i ja hi han invertit
més de 600.000 euros.

Nous contenidors
soterrats al centre

PREMSA AJUNTAMENT

El Grup de Medi Ambient de
Montcada i Reixac-Ecologistes
en Acció és una de la trentena
d’entitats de Catalunya que se-
cunden el document Conside-
racions crítiques al Pla d’Infraes-
tructures de Transport de Catalunya
(PITC), presentat el 23 de
febrer a Barcelona, on se
sol·licita la retirada del pro-
jecte proposat per l’executiu
català perquè, segons s’exposa
al text, s’ha dissenyat prè-
viament al Pla Territorial de
Catalunya, sense tenir en
compte les Directrius Nacio-
nals de Mobilitat –en fase
d’elaboració– i sense avaluar
adequadament l’impacte am-
biental. Les entitats signants
demanen la retirada del Pla i
que es reformuli el document
de forma que prioritzi el
transport públic, es redueixi
el consum energètic i l’emissió
de contaminants.

Oposició al Pla
del Transport
de Catalunya

laura grau
montcada

>> Nou contenidors al centre
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CAP A UNA ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL

Els petits propietaris reclamen el
bosc com a patrimoni de tots

pilar abián
montcada

Una desena de veïns impulsen la iniciativa per implicar els grans terratinents i defensar l’entorn

Aconseguir el suport necessari
dels petits i, especialment dels
grans propietaris, per crear una
Agrupació de Defensa Fores-
tal (ADF) és la lluita que manté
des de fa anys un grup de ve-
ïns del municipi als quals els
uneix el respecte i la cura del
medi ambient. El col·lectiu, in-
tegrat majoritàriament per
montcadencs residents a
Vallençana-Reixac, el Bosc d’en
Vilaró i Terra Nostra, compta
amb el suport de l’Ajuntament
en el seu objectiu i aspira a
aconseguir subvencions d’altres
administracions supramu-
nicipals, com la Generalitat o
la Diputació, però abans ha de
convèncer els grans propieta-
ris de la massa forestal del
municipi perquè els autoritzi a
actuar en els seus terrenys fent
tasques de neteja i prevenció.
“Parlem de grans empreses
com ara Asland, l’Incasòl,
Renfe, la Confederació Hi-
drogràfica del Pirineu Cata-
là o l’Ecoparc 2 que concen-
tren una part important de
l’espai natural que ens
envolta” ,  explica Eduard
Martin, un dels promotors de
l’ADF.

Requisits. Només que el 30%
d’aquests grans propietaris do-
nés suport a la iniciativa, es po-
dria crear l’ADF. Això seria més
fàcil i ràpid que obtenir la sig-
natura del 20% dels petits pro-
pietaris que és l’altra alternativa,
però la més costosa, segons
Martín: “Hauríem d’anar fin-
ca per finca recollint les sig-
natures necessàries i nosal-
tres som un grup de volunta-
ris que no diposem de logís-

1a quinzena
març  2006

tica ni capacitat per fer
aquesta tasca”.

Objectius.  Les finalitats
d’una ADF són bàsicament
tres: crear un grup d’interven-
ció immediata en cas d’incen-
dis forestals, fer tasques de vi-
gilància i, per últim, però no
menys important, dur a terme
campanyes de conscienciació.
“Es cuida allò que s’estima”,
coincideixen a dir els membres
del col·lectiu i sota aquest lema
volen transmetre a la ciutada-
nia el privilegi que significa per
als montcadencs viure en un
municipi envoltat de zones ver-
des com Collserola, la serrala-
da de Marina o Mas Duran,
espais que són patrimoni de
tots. “Ens agrada que la gent
vingui a la muntanya, però
ha ser saber respectar-la”,
diuen. Precisament els petits
propietaris són molt conscients
del que significa tenir cura del
bosc, ja que són els que supor-
ten directament el pes de man-

L’Ajuntament
busca voluntaris

ambientals
laura grau
redacció

>> L’Equip Verd coordinarà el voluntariat

SÍLVIA ALQUÉZAR

ADF MONTCADAD

El Servei de Medi Ambient de
l’Ajuntament ha posat en mar-
xa una campanya  per captar
persones voluntàries que vulguin
promoure en el barri on viuen
la separació domiciliària dels re-
sidus i recollir les inquietuds dels
veïns en el tema dels residus per
traslladar-les a l’administració. El
perfil del voluntari és el d’una
persona amb sensibilitat ambi-
ental, bona comunicadora i que
sigui respectada al barri. El pro-
jecte serà coordinat per l’Equip
Verd, format per tres persones,
que des de fa tres anys duu a
terme campanyes de sensibilit-
zació i informació de la pobla-
ció en l’àmbit de la gestió dels
residus. “La tasca de l’Equip
Verd ha permès millorar la
recollida selectiva de residus
però volem anar més enllà i
per això necessitem la col·-
laboració dels voluntaris am-
bientals”, explica el tècnic de
Medi Ambient, Roger Bartra. El
seu paper serà animar els veïns
del barri on viuen a fer la sepa-
ració domiciliària, si encara no
la fan, i millorar-la si ja han in-
corporat aquest hàbit en la seva
vida quotidiana. La previsió és
que a cada barri de Montcada
hi hagi un voluntari ambiental
com a mínim –per tant se’n pre-
veuen un total de 9– que s’ocu-
pi de dinamitzar el tema dels
residus i la seva correcta sepa-
ració. La gent interessada ha de
trucar al 935 726 474.

tenir un espai global públic. Si
es constitueix l’ADF es podran
obtenir subvencions destinades
a fer tasques de neteja preven-
tives, tallafocs, a formar els vo-
luntaris de l’Agrupació... “Del
que es tracta, en definitiva,
és d’actuar amb previsió i no
només per apagar incendis”,
diu Martín. I en aquesta línia,
recorda que l’ADF no és un

només un grup obert als pro-
pietaris forestals, també a qual-
sevol persona que s’estimi la
natura i vulgui dedicar part del
seu temps a aquesta entitat sense
ànim de lucre. Les persones in-
teressades a contactar-hi es po-
den adreçar al Departament de
Medi Ambient de l’Ajuntament
o bé a l’adreça electrònica
elboscesvida@hotmail.com.

l’objectiu

>> Els impulsors de la iniciativa, posant a la serralada de Marina

Una ADF té tres funcions
bàsiques: la creació d’un
grup d’intervenció immedia-
ta per tal d’apagar incendis
forestals que puguin afectar
el municipi; la vigilància fo-
restal juntament amb els
cossos de seguretat i els
voluntaris propis de l’ADF, i
per últim, fer campanyes de
conscienciació. Un dels re-
quisits per constituir una

LES ADF ACTUEN COM A EINA D’INTERVENCIÓ,
VIGILÀNCIA I CONSCIENCIACIÓ DE L’ENTORN

ADF i beneficiar-se de les
subvencions estatals que
preveu la llei és que estigui
formada pel 20% dels propi-
etaris forestals o que els ter-
renys dels propietaris repre-
sentin el 30% de la massa
forestal del municipi. Els que
no tinguin una propietat fo-
restal poden afiliar-se com a
voluntaris en les tasques re-
querides. LR
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La recuperació de la memòria
històrica centra el 8 de març

en 2 minuts...

laura grau
redacció

 El Consell Municipal de la Dona s’afegirà a la manifestació de Barcelona

 >>Xerrada sobre la igualtat home-dona el passat 8 de març a Can Cuiàs

SÒNIA HERNÁNDEZ

Amb motiu del Dia Internaci-
onal pels Drets de les Dones
el proper 8 de març el Con-
sell Municipal de la Dona
(CMD) ha organitzat un am-
pli programa commemoratiu.
L’acte central tindrà lloc el 17
de març a la Casa de la Vila
amb la presentació del projecte
“Les dones de Montcada als
moviments socials: franquisme
i transició”, que impulsen el
CMD i l’Oficina d’Atenció a
la Dona (OAD) amb l’objec-
tiu de fer una exposició retros-
pectiva sobre aquesta el tema.
L’acte comptarà amb la pre-
sència de la directora de pro-
grames de l’Institut Català de
la Dona (ICD), Isabel Segura,
que parlarà sobre la recu-
peració de la memòria histò-
rica.També es projectarà el
documental “Dones a la tran-
sició”, de Viky Escrig.

Manifestació.  El 8 de març
es farà una sortida col·lectiva
per participar a la manifesta-
ció unitària de Barcelona. El
punt de trobada és la plaça

Lluís Companys (18 h). Un al-
tre acte destacat serà la confe-
rència que farà la diputada
Esperança Esteve al Centre
Cívic de Can Cuiàs el 10 de
març sobre la llei de dependèn-
cia que està elaborant el Parla-
ment per donar resposta a les
necessitats de les persones, la
majoria dones, que tenen al seu
càrrec gent gran o discapacitats.
Aquest acte l’organitza el Grup
de Dones de Can Cuiàs que

també promou el sopar que es
farà l’11 de març. Les inscrip-
cions s’han de fer al telèfon 935
758 705. La celebració clourà
el 18 amb l’espectacle teatral
“Els nostres estandards” a
l’Auditori, una relectura de les
cançons populars catalanes des
de la perspectiva de la música
improvisada a a càrrec de
Carme Canela i Lluís Vidal
Trio, dos músics referencials
del jazz català.

Jornades de portes obertes a escoles�
Tots els centres escolars i instituts de Montcada i Reixac faran
jornades de portes obertes durant el mes de març amb l’ob-
jectiu de mostrar al públic les seves instal·lacions, presentar el
professorat i ex-
plicar el seu pro-
grama educatiu.
La Regidoria
d’Educació ha
enviat cartes a
totes les famíli-
es amb fills que
han de comen-
çar P-3 i l’Ense-
nyament Secun-
dari Obligatori
per informar-les del calendari de portes obertes i del perío-
de de preinscripció que s’obrirà el 21 de març i s’allargarà
fins al 4 d’abril. També s’ha programat per al 7 de març a la
Casa de la Vila la xerrada “Després de la Primària, què? (18 h),
que comptarà amb la participació dels tres directors dels ins-
tituts del municipi i amb la inspectora per secundària dels
Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental. LG

�Adhesió a la Xarxa per la Diversitat
L’Ajuntament s’ha adherit a la Xarxa Local per a la Diversitat
i la Ciutadania, promoguda per la Diputació, que posa a l’abast
dels governs locals eines útils per promoure la convivència
entre ciutadans de diferents orígens i facilitar-los l’accés als serveis
bàsics. Els consistoris inscrits han de disposar d’un pla de
recepció i acollida de les persones nouvingudes, document en
què ja està treballant la Regidoria d’Integració Social i Drets
Civils del consistori. El regidor responsable, Carles Tabernero
(EUiA), ha destacat que “l’Ajuntament  podrà acollir-se a
programes de subvencions per fer promoure la diversitat
com a valor positiu”. LG

ARXIU
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en 2 minuts...

ACER

societat

La poesia, patrimoni de tots
laura grau
redacció

El grup, creat el 1998, es dedica a difondre la poesia entre el gran públic

Grup de teatre El Rinconcillo

gent que es mou

més informació

Grup de teatre El Rinconcillo
 Telf. 652 090 375

LLUÍS MALDONADO

 >>Jiménez, en el recital del Dia contra la violència de gènere de 2004

Desde la memòria és el títol del nou
espectacle que està preparant el
Grup de teatre El Rinconcillo
amb motiu de la commemo-
ració dels 70 anys de l’inici de la
guerra civil espanyola. El
muntatge combina la poesia
d’autors com Rafael Alberti,
León Felipe, Miguel Hernández
i Antonio Machado amb
imatges de primera línia del
conflicte de fotògrafs com
Frank Kappa i Agustí Centelles,
entre d’altres. Aquest és el vuitè
espectacle d’El Rinconcillo, un
grup format per Santiago
Jiménez i Paquita Roldós que es
va crear fa vuit anys amb
l’objectiu de difondre la poesia
entre el gran públic.

El debut. El grup va debutar
el 1998 a la presó de dones
Wad Ras amb un espectacle
sobre Federico García Lorca
coincidint amb el centenari del
seu naixement. Després han
vingut homenatges a altres
autors com Rafael Alberti o
Miquel Martí i Pol, miscel·là-

nies poètiques, cançons de pro-
testa recitades i textos sobre la
dona de Dario Fo i Franca Ra-
me.  “Cada espectacle és un
acte de creació en què cui-
dem molt els detalls i inten-
tem tocar l’ànima de l’espec-
tador”, explica Jiménez que es-
tà molt emocionat amb el nou
muntatge sobre la guerra civil
en què incorporen les noves
tecnologies i pren força la

imatge. Jiménez i Roldós vo-
len trencar amb el caràcter
minoritari i elitista de la poesia
aprofitant la força dels poetes
que van saber arribar a la gent
del poble.

Marató de donacions de sang�
La Casa de la Vila acollirà el 9 de març una marató de donacions
de sang amb horari de 9 a 14 i de 17 a 21h organitzada
conjuntament pel Banc de Sang i Teixits del Departament de
Salut de la Generalitat i l’Ajuntament.Els organitzadors posa-
ran les màximes facilitats perquè els montcadencs participin
com ara flexibilitat horària, activitats paral·leles de caràcter
festiu, refrigeri i servei de guarderia amb l’objectiu de batre
un rècord de participació. LG

Nova edició de les colònies sahrauís�
L’Acaps-Montcada presenta el proper 9 de març a les 20.30 h
la nova campanya de captació de famílies que vulguin acollir
durant dos mesos de l’estiu un nen o nena procedent dels
campaments de refugiats sahrauís del sud d’Algèria (Tinduff).
L’acte tindrà lloc a l’Abi i també servirà per parlar de les
inundacions que han patit els campaments durant la prime-
ra quinzena de febrer i que ha deixat en una situació molt
precària milers de famílies. L’Acaps ha obert un compte
corrent a la Caixa per qui vulgui fer donacions (2100-1019-
69-0200076113). L’Ajuntament, a través del Fons Català de
Cooperació, ha destinat una ajuda de 4.000 euros. LR

Taller de caixes niu al CEIP Font Freda�
Alumnes de 5è de primària del CEIP Font Freda van partici-
par el 28 de febrer
en un taller de caixes-
niu a càrrec de l’Asso-
ciació per a la Con-
servació de l’Entorn
i la Recerca (Acer).
Aquest taller s’inclou
en el programa d’ac-
tivitats que ofereix la Regidoria d’Educació a les escoles cada any.
Algunes de les caixes es van col·locar al pati del centre ja que
compta amb nombrosos arbres. L’entitat disposarà a partir d’ara
d’un vehicle tot terreny per a les campanyes de recuperació del
medi natural gràcies a una cessió feta pel consistori. LG

Comerciant, si et vols

anunciar a La Veu

truca’ns i t’informarem

625 601 107

Comerciant, si et vols

anunciar a La Veu

truca’ns i t’informarem

625 601 107
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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: 93 575 1883.
torneig. De Playstation 2. Hora: 19h.
Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Dissabte 4
campionat. De Catalunya en catego-
ria infantil, aleví i juvenil. Hora: 9h. Lloc:

Pavelló Miquel Poblet. Organitza: Federa-
ció Catalana de Karate i club Shi-kan.
sortida. Visita a la capella de Santa
Ágata. Hora: 17h. Lloc: Plaça del Rei de
Barcelona. Organitza: Fundació Cultural.
portes obertes. Centre Sagrat Cor.
Hora: de 11h a 13h.

Diumenge 5
fira de liquidacions.  Hora: De
10 a 15h. Lloc: Carrer Major. Organitza:

Montcada Centre Comerç (MCC).
teatre. Contes que sonen de la
companyia Toc de Retruc. Hora: 12h. Lloc:

Auditori Municipal, plaça de l’Església, 12.
Preu: 3,10 euros

Dimarts 7
xerrada. ‘Després de la Primària, què?’
Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila
Organitza: Regidoria d’Educació

Dimecres 8
inauguració. Biblioteca Elvira Mon-
tes. Hora: 19h. Lloc: IES Montserrat Miró.
Organitza: IES Montserrat Miró.
dia de la dona. Sortida cap a la
manifestació a Barcelona. Hora: 18h . Lloc:

plaça Lluís Companys. Organitza: Consell
Mpal de la Dona i Grup Dones Can Cuiàs.

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

Director: Ang Lee

Dissabte 11, 19h i 22h
CINEMA

BROKEBACK
MOUNTAIN

Preu: 3,60 euros

EXPOSICIONS

Diumenge 5, 12h
TEATRE FAMILIAR

CONTES QUE SONEN

Preu: 3,10 euros
Cia. Toc de Retruc

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 12 març

CÀNNABIS... COM HO VIUS?

MARATÓ
DE DONACIÓ
DE SANG
Casa de la Vila

SOLIDARITAT

Dijous 9, de 10 a 15h

Organitza: Ajuntament i Banc de Sang

xerrada-col·loqui. Sobre les
Homilies d’Organyà. Hora: 20h. Lloc: Major
47. Organitza: Fundació Cultural.

Dijous 9
marató de donació de sang.

Hora: De 10 a 15h. Lloc: Casa de la Vila
Organitza: Ajuntament i Banc de Sang.
publicacions. Presentació del
Butlletí econòmic. Hora: 12h. Lloc: Auditori
Municipal, plaça de l’Església, 12.
mobilització. Tall de la via de França.
Hora: 20h. Lloc: Plaça Lluís Companys.
Organitza: Plataforma soterrament total.

Divendres 10
xerrada-conferència.  La llei de

dependència, a càrrec d’Esperança Esteve,
diputada del Congrés dels Diputats. Hora:

18.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.
Organitza: Consell Municipal de la Dona
i Grup de Dones Can Cuiàs.

Dissabte 11
gimnàstica rítmica. Campionat
comarcal.  Hora: 10h. Lloc: Pavelló Miquel
Poblet.
sortida. Caminada per la vila de
Gràcia.  Hora: 11h. Lloc: plaça Lesseps.
Organitza: Fundació Cultural.
sopar. Dia de la dona.  Hora: 21h.
Organitza: Grup Dones Can Cuiàs.
cinema.  Brokeback Mountain. Hora:

19h i 22h. Lloc: Auditori. Preu: 3,60 euros.
festa. Get-Back al Cactus. Hora: a
partir de les 00h. Lloc: Discoteca Cactus.
tres tombs. Benedicció de la bande-
ra i imatge de Sant Antoni.  Hora: 19.30h.
Lloc: Església de Santa Engràcia. Orga-

nitza: Agrupació Tres Tombs  de Montcada.

Diumenge 12
tres tombs.  Desfilada d’animals i
carros. Hora: 10h recepció bestiar. 12h inici

desfilada. Lloc: Camí de la Font Freda.
sortida. Montcada camina amb... al
Pou de glaç. Hora: 9h Lloc: sortida del c.
Mossén Castellví. Organitza: Cim i IME.

Dilluns 13
exposició. Cannabis... Com ho por-

tes? Lloc: Casa de la Vila.
portes obertes. CEIP Reixac i
IES La Ferreria. Hora: 17h i 18.30h.

Dimarts 14
portes obertes. col·legi La Salle,
CEIP El Turó i IES La Ribera. Hora: 17h,
17.30h i 18.30h.

Dimecres 15
inauguració. Exposició Del temps i
l’albor, de Luis Barbosa. Hora: 19.30h.
Lloc: Auditori Municipal.
portes obertes. CEIP El Viver,
CEIP Elvira Cuyàs i IES Montserrat Miró
Hora: 17h, 17.30h i 18.30h.

 Dijous 16
convocatòria.  Termini per segellar
teles per al Premi de pintura de Festa Major.
Fins al 31. Hora: de 8 a 19h. Lloc: OAC.
portes obertes. CEIP Font Freda
i col·legi La Salle. Hora: 17.30h i 19h.

Divendres 17
llibres.  Presentació d’Amnistia 77.

Franco ha mort?, de Lluís M. Xirinacs.
Hora: 20h. Lloc: Torre Vila (Cafè
Montcada). Organitza: Cercle Cultural.
conferència-vídeo.  Xerrada
Recuperació de la memòria històrica: Do-

nes i moviments socials, d’Isabel Segura.
Projecció de Dones a la transició, de Vicky
Escrig.  Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila.
ball popular. Terra Nostra. Lloc: Gran
Casino. Hora: 17h, 17.30h i 18.30h.
Organitza: AV Terra Nostra.

ESCOLES D’ALTRES MÓNS
De Kim Manresa

Del 13 al 26 març

DEL TEMPS I L’ALBOR
Escultures de Luis Barbosa
Del 15 de març al 18 d’abril

DESFILADA DE
CARROS
I CAVALLS ALS
TRES TOMBS

TRADICIONS

Veure activitats al repàs dels dies

Dissabte 11
i diumenge 12
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El proper número, el 17 de març

Editorial

Arrelament jove

Telèfons d’interès
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més informació:

la bústia del lector

Les cartes no han d'excedir de 25 línies. És
imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No
es publicaran les cartes que atemptin contra
persones o institucions.

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
He venido observando que a partir de las 14 h. la circulación de

vehiculos de todo tipo por la calle Major se efectúa en cualquier

sentido y velocidad que uno quiera. Estaba convencido que a partir

de dicha hora era zona exclusivamente peatonal. La Policia Local

me comunica que en la franja horaria de las 14 a las 17 h tanto la

circulación como el estacionamiento de vehiculos esta permitido.

¿Es así? ¿Son conscientes del peligro que esto depara?.  Ramon

Rafi, Montcada.

Esta cuestión está en vías de negociar con todos los agentes
implicados y pendiente de una solución definitiva. Reconocemos
que la peculiaridad de este espacio público requiere de la opción
más adecuada para evitar situaciones como las que usted plantea
y solucionarlas. M. Carmen Porro. Presidenta de l’Àrea Inter-
na (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 Municipal 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

Qüestió de respecte
Josep Capella i Torrents

Montcada

>> Força gent que no és de
Montcada opina que el poble és
lleig i embolicat. No és estrany
que el trobin complicat per la
situació entre rius, carreteres,
ferrocarrils i polígons industrials
dispersos i mal senyalitzats. I a
això cal afegir-hi el greu error que
va cometre l’anterior Ajun-
tament tancant el carrer Major a
la circulació. Que els cotxes ha-
gin de passar per carrers com el
de Sant Antoni, Domingo Fins
o Ripoll és una aberració. A més
ara, la moda de fer calçades molt
estretes com les del carrers
Clavell i carretera Vella en el seu
segon tram, fa que un carrer de
dues direccions passi a ser d’una
i que el trànsit obligat de torna-
da per un carrer tant estret com
el carrer Balmes posi en perill al
veïnat.
Tanmateix anuncien que el car-
rer Jaume I serà d’una direcció
cap a el pas a nivell de la Paula,
amb la qual cosa l’altre sentit
s’haurà de fer pel carrer Colon,
un carrer també estret i perillós.
Massa desencerts. Però per a mi
Montcada no és lletja. I els que
som d’aquí o els qui hi viuen des
de fa anys hi tenim moltes de les
nostres vivències i lligams sen-
timentals. Cada dia, però, resten
menys referents en el pasisatge
urbà, i llocs històrics com els car-
rers mencionats s’estan perdent,
de manera que en poc temps no
hi haurà res que recordi el poble
d’abans. Sento enveja dels muni-
cipis que han sabut conservar un
barri antic. Plegar-se davant
l’especulació immobiliària és no
respectar la història i el llegat cul-
tural, tan important per conser-
var la identitat.
No és agradable veure com al
carrer Ripoll aixequen pisos
d’una alçada desmesurada. No
és solidari prendre-li el sol a un
veí o tallar-li un arbre de davant
de casa, o que a molts carrers
no hi hagi lloc on aparcar. Se so-
terrarà totalment el TAV? Tin-
drà sortida el carrer Domingo
Fins cap a Mossèn Joaquim Cas-
tellví, tal i com es va prometre?
Es respectarà el Turó? Tot això
és el que vol la ciutadania, uns
bons serveis i un entorn agrada-
ble. Cal que els responsables

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Rivas, c. Conca, 10
Duran, av. de Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65

Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89

Pardo, c. Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila, pg. Jaume I, 30

V. Nieto J. Relat

43 5
J. Relat

Localitzacions

repensin el que estan fent i vetllin
pels interessos dels ciutadans.

Agradecimiento
Maria del Mar Saiz

Montcada

Haciendo referencia a mi carta
publicada en noviembre de
2005, quejandome del recorrido
hacia el Ceip Font Freda por lo
intransitable y peligroso, quiero
expresar, en mi nombre y en
nombre de todos los niños que
a diario utilizan este camino, mi
agradecimiento al ayuntamiento
por las medidas aplicadas para
concenciar a los automovilistas
de la existencia del colegio y para
que los peatones tengan su ca-
mino delimitado para evitar
cualquier percance. Me gustaria
que quedará constancia de este
reconocimiento, ya que al igual
que nos quejamos y dejamos
nuestra opinión, debemos tam-
bién saber agradecer las cosas
que se hacen en nuestro bien y
en el de nuestros hijos.

Alfonso Romo
AV Bosc d’en Vilaró

Vallençana

Para los vecinos de Bosc d´en
Vilaró no ha sido una buena no-
ticia la dimisión de Alfonso
Romo de su cargo de concejal
de Política Territorial. Han sido
muchas las reuniones que hemos
tenido con él y siempre hemos
tenido un trato amable, educa-
do, compresivo y cómplice a la
hora de tratar la problemática de
la barriada que somos conscien-
te no es sencilla, pero los pro-
blemas teniendo voluntad de
darles salidas no lo son tanto y
poco a poco se van solucionan-
do. Estamos seguros que segui-
remos por este camino con Ce-
sar Arrizabalaga, nuestro alcalde,
y su grupo municipal (PSC) que
es en definitiva quien impulsa el
proceso de regularización  del
sector, por eso estamos seguros
que pondrá a cargo de la
concejalía la persona adecuada;
pero notaremos a faltar a Alfon-
so Romo. De todo corazón le
deseamos lo mejor en la nueva
etapa que ahora comienza.

On anirem a parar?
Miquel Capella i Arenas

Montcada

>> L’Ajuntament ha il·legalitzat

Duran

6 7
J.Vila Pardo

8 9
Guix E. Relat V. Nieto V. Nieto
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13
Rivas Duran

14 15
J.Vila Pardo Guix E. Relat

181716 19
E. Relat

La població de Montcada tendeix progressivament a envellir-
se, però hem de ser conscients que el 22% de la nostra població
són joves d’entre 15 i 30 anys. Joves n’hi ha de dos tipus, d’edat
i d’esperit. Per tant, definir i recollir les inquietuds de tota aquest
segment de la població implica una perspectiva de canvi en un
futur a mig i llarg termini si no volem estar condemats
generacionalment. La reivindicació més comuna i la més fre-
qüent és que Montcada no té marxa, que està morta, que no hi
ha ambient. Raons no els hi falta. I és una dinàmica que s’ha de
trencar. L’Ajuntament pot ser el motor del canvi, però no tot
està a les seves. El futur centre de lleure a Mas Rampinyo
contribuirà a paliar aquest dèficit. Però no hem d’oblidar altres
aspectes de més calatge social com són l’accés a l’habitatge, al
treball, a l’autonomia personal…ajudar-los a créixer com a per-
sones plenes de valors i ciutadans/es de ple dret. El Pla Local
de Joventut comença ja a caminar. Ha fixat objectius en el perí-
ode de dos anys, que hauran de tenir una continuïtat lògica més
enllà d’aquest període. És una oportunitat que se’ns presenta i
que ningú no pot deixar escapar. La implicació serà fonamental
tant dels joves associats com dels que no ho són. Ara sembrem
per després recollir. I només sent sensibles a les demandes soci-
als i avançant-se des de les administracions públiques munici-
pals i supramunicipals serà possible que emergeixi aquesta
Montcada Jove que ha d’impulsar definitivament l’arrelament
de la població jove a Montcada i Reixac, sense victimismes,
però tampoc sense donar motius.

part de la moneda de curs legal
a la Unió Europea. El fet és molt
senzill. Si tu vas en cotxe i vols
aparcar durant una hora en zona
blava, has de pagar 65 cèntims,
però, i aquí tenim el problema,
no ho pots fer amb monedes de
un o dos cèntims. La màquina
no les admet. Es veu que
Montcada no pertany a la comu-
nitat, «naltres», com diu en una
de les seves cançons «no som
d’eixe món». Llegeixo el 16 de
desembre a A Fons Vallès que s’ha
aprovat el Pla de de Millora Ur-
bana (PMU) del sector Turó
Fermí (Vista Rica)- La Rasa. Ig-
noro oficialment on és el turó
del Fermí. Històricament dit turó
ha estat nomenat turó de les for-
ques, turó d’en Portes i de Vista
Rica. La gent que el nomenava
Fermí és la que en temps de la
dicturada del general Primo de
Ribera va veure com se l’apro-
piava un senyor que també va
tancar el carrer Sant Josep. Les
autoritats van fer els ulls grossos
perquè era dels que manaven.
Sempre s’havia dit que l’època
pitjor que vam tenir els mont-
cadencs fou la que anava de la
dècada dels anys cinquanta fins
a la de finals de 1960, època en
que la zona reservada per a equi-
paments i zona verda arran el riu
Besós es va convertir, sense co-
municar-ho a ningú, en zona
edificable i es va fer el barri de la
Valentine. Però, de fet, no és així
i sincerament crec que actualment
vivim un moment molt pitjor,
ja que aleshores vivíem amb dic-
tadura i ara no. Per això dema-
no: per què no s’explica clar el
canvi que es va fer amb uns ter-
renys de la Rasa amb els de Vis-
ta Rica, si ara es poden urbanit-
zar? Quins han estat els bene-
ficiats? Per què ara és edificable
el jardí de la Cerveseria, conside-
rats des de 1955 zona verda o
d’equipaments en ser l’únic jardí
que quedava a la zona? Què pas-
sa amb el passatge Manresa? Qui
es fa responsable dels accidents
que es puguin produir quan surtin
els cotxes accelerats de
l’aparcament? Jo pregunto als
senyors del Consistori, algú
s’estima el nostre poble? Crec que
no, fins que em demostreu el
contrari.

A la notícia del canvi de junta del CC
Montcada vam informar erròniament que
Jordi Cebrián pertanyia a la nova junta
electa, quan en realitat no en forma part. I
En l’agenda del darrer número tampoc no
es feia referència a la sortida Camina
amb... El Cim al Turó de Montcada.

Fe d’errates
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Prou de peatges
Soterrament total

José F. Márquez
Portaveu d’ICV EUiA

Teodoro García
Portaveu del PPC

Montcada no puede
soportar otra injusticia

Desde el Partit Popular hemos manifes-
tado en innumerables ocasiones que nues-
tra ciudad se halla en estos momentos en
una situación crítica por el famoso traza-
do de la línea de FFCC a Francia que pue-
de hipotecar nuestro  futuro urbanístico.
Hemos incidido desde el primer momen-
to (y  de esto hace ya varios meses) en que
esta línea debe ser soterrada en su totali-
dad, aprovechando la obra del TGV. Este
fue el acuerdo a que se llegó en su mo-
mento con el Ministerio de Fomento. ¿Por
qué ahora el Ministerio se opone a cum-
plir el acuerdo? No nos cabe la menor
duda de que el motivo es estrictamente
económico y a esto debemos oponernos
con todas nuestras fuerzas. El Ministerio,
ante la última propuesta municipal, aduce
un plazo de 43 meses para “elaborar un

estudio en el mejor de los casos”. Esto
indica claramente su intención de no cum-
plir su compromiso. Desde el PP cree-
mos que este plazo de 43 meses debe
reducirse a menos de la mitad ya que los
plazos del estudio se han de superponer
(no esperar finalizar uno para comenzar
el siguiente). Si las gestiones que se están
desarrollando en estos momentos no sa-
tisfacen nuestras demandas por la vía
amistosa (que es lo deseable), no cabrá
otra alternativa a los ciudadanos de nues-
tra población que tomar alguna decisión
que nadie desea. Nuestra ciudad no pue-
de soportar otra injusticia. Ya hemos su-
frido durante muchos años toda suerte
de agresiones urbanísticas y estructurales.
Merecemos un trato más justo por parte
de las Administraciones.

Les gestions amb Foment
van per bon camí

La unió fa la força:
Soterrament total

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

El municipi s’ha pronunciat obertament en contra del projecte del Ministeri de
Foment que preveu soterrar la línia de França fins a l’alçada de la Casa de la
Vila. L’Ajuntament i la Plataforma “Tracte just, soterrament total” estan treballant.

Mobilitzem-nos!

El soterrament de la línia
de França pel pas del TAV

Què n’opinen els grups municipals del moviment ciutadà
que reclama el soterrament total? Creuen que el Ministeri
atendrà aquesta demanda unitària?

El ple de l’Ajuntament va aprovar per
unanimitat  una moció en que es demana-
va al Ministerio de Fomento el
soterrament total de la línia de França,
d’acord amb el projecte alternatiu que el
govern municipal va presentar el mes de
desembre.Des de que, Convergència i
Unió de Montcada va ser coneixedora de
les dificultats tècniques del projecte, i
d’acord amb el govern municipal, va po-
sar en marxa tots els seus mecanismes
polítics, Parlament de Catalunya, Congrés
de Diputats a Madrid, perquè aquesta obra
cabdal pel futur de la nostre ciutat es fes
d’acord amb la voluntat de tots els
montcadencs i montcadenques : el
soterrament total més enllà del riu Ripoll.
El paper decisiu que ara te CiU a Madrid,

és clau. Així com el de la resta de grups
polítics. I creiem fermament que, avui,
el Ministerio de Foment ja ha assumit
que no hi ha alternativa possible a la pro-
posta de l’Ajuntament i ja està treba-
llant en el projecte definitiu.
L’escalf que ens donen molts conciu-
tadans nostres agrupats al voltant de la
Plataforma ciutadana ens esperona a
exercir la nostra responsabilitat com a
representants de la ciutadania de Mont-
cada i seguir lluitant per fer realitat aquest
somni que molts tenim des de fa molts
i molts anys.
Segur que ho aconseguirem!

El PSC porta 7 anys treballant al capda-
vant d’un Govern municipal obsessionat
en aconseguir el millor per a la ciutat. Per
aquesta raó i, després de rebre la proposta
del Ministeri de Foment que feia sortir el
tren a l’exterior a l’alçada del c/
Generalitat, vam demanar un projecte
que contemplés el soterrament total a una
enginyeria especialitzada. El resultat és la
proposta que vam presentar al número
273 d’aquesta publicació i que dibuixa el
soterrament d’aquesta línia i la d’alta
velocitat al llarg de tot el terme munici-
pal fins passat, en sentit nord, el camp de
futbol de la Font Freda. Després, el
Ministeri ens ha dit que, com a mínim,
calien 43 mesos per poder iniciar les obres
d’aquesta proposta. No ens ho hem
cregut i hem encarregat uns estudis

alternatius que redueixen aquests terminis.
La proposta i les negociacions van per
bon camí. Ens satisfà que així ho hagi
interpretat la Plataforma ciutadana i
agraïm el seu suport a la proposta i a les
gestions realitzades. Per sort, en aquesta
col·lectiu són majoria les persones que
busquen el benefici de la ciutat davant
les poques que n’esperen un rendiment
polític. Aquesta és la raó per la qual el
PSC no s’ha afegit a la Plataforma, perquè
creiem que la política ha d’anar per un
altre costat. Alguns no ho han entès així.
Nosaltres seguim treballant per
aconseguir que Foment iniciï
simultaniàment les obres de rodalies i
d’alta velocitat i el soterrament total.

Valorem molt positivament la unió dels
esforços que han realitzat els diferents
agents del nostre municipi, iniciant-los des
del govern, junt amb els grups polítics
que conformen l’Ajuntament, i acabant
pels moviments ciutadans, per tal
d’aconseguir que el soterrament total de
la línia de França al seu pas pel nucli urbà
sigui una realitat, tal com es va aprovar
en el seu dia. Paral·lelament al nostre
treball, hem mantingut contactes amb els
parlamentaris  que ens representen al
Congrés dels Diputats, (PSC, CiU, ERC
I ICV-EUiA) i faran actuacions conjuntes
davant el Ministeri i el Govern de l’Estat.
Això donarà encara més força al
posicionament ferm de tot Montcada.
Volem deixar constància que des del

començament del projecte del TAV, els
diferents governs que s’han conformat a
Montcada, sempre han estat d’acord que
el soterrament de les 2 línies sigui total i,
per tant, quan ens vam assabentar de les
intencions del Ministeri, vam començar
a treballar des del govern i des d’ICV-
EUiA per tal d’informar la població. Tot
i que encara no tenim una resposta defi-
nitiva, ens arriben bones percepcions del
Ministeri sobre la nova proposta presen-
tada pel govern com alternativa a la
situació inicial i estem convençuts que
degut al treball de tots, es podrà
aconseguir el tan desitjat sommi de no
veure més les vies.

En data 12/09/05 surt publicada al
BOCG núm D256 la pregunta que el
diputat Joan Herrera va fer al Congrés
dels Diputats, demanant els motius pels
quals hi ha hagut una modificació del
projecte de soterrament total de la línia
de França (aprovat al 1989) i, novament,
el nucli urbà central de Montcada queda
dividit dràstica i lesivament, i si hi ha una
voluntat manifesta del Ministeri de
Foment en retornar al projecte inicial.
En data 7/12/05 al BOGC núm D302
surt publicada la resposta dient que
Foment té previst -i així ho té acordat
amb l’Ajuntament- soterrar les línies
d’acord amb el que estableix la declaració
d’impacte ambiental formulada en data
31/05/2000. Segons Foment ja hi ha un
acord. Segons l’Ajuntament res està tancat

i s’està negociant. Segons les darreres
informacions donades per l’Ajuntament,
Foment anuncia un possible retard de 43
mesos per elaborar estudis entre ells
ambientals; segons la resposta de Foment
es soterrarà d’acord amb la declaració
d’impacte ambiental de l’any 2000. Al
nostre entendre hi ha massa
contradiccions. Per tant, el paper de la
plataforma és imprescindible. Tots els
ciutadans i ciutadanes de Montcada i
Reixac hem d’anar reivindicant “Tracte
just, soterrament total”.



18 1a quinzena
març 2006 1a quinzena

març 2006 18cultura

La Rua més espectacular
a són molts anys de desfilades espectaculars on
predomina el colorit, la màgia i la disbauxa. I

com totes les tradicions que creixen i continuen, la
Rua també es renova. Enguany s’han pogut veure
moltes comparses noves que acompanyaven les

Grup Endansa, “Encanteri”

Plataforma Soterrament total

MONTCADA i REIXAC VIU UN CARNAVAL RENOVAT

Can Cuiàs, “Angélicamente malos”

més fidels. Entre totes de nou han aconseguit crear
a Montcada i Reixac la Rua més espectacular de la
comarca, el passat 25 de febrer, amb la participació
de 1000 persones, distribuïdes en 17 comparses.
L’enginy es va combinar amb la fantasia i l’art per

aconseguir una festa rodona. Aquest any també hi
ha hagut espai per a la reivindicació, en concret del
soterrament total de la línia ferroviària de França.
A més, es van fer altres festes al municipi per rebre
i acomiadar el Rei Carnestoltes.

Gimnàs Jym’s, “Folk Passió”

Los carrozas “Las Cerezas”

J

AMPA El Turó, “Els mil i un Turó”
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carnaval 2006
Fotografies de: Manuel Almagro, Pedro Caballero, Mònica Joaquim i Rosa
M. Vidal  de l’Agrupació Fotogràfica; Sílvia Alquézar i Sònia Hernández

Aire Nuevo, “Lejano Oriente”

Residència Jesús Ferrer, “Fantasia” La Salle conect@, “El bosque encantado”

Los K saben “Érase una vez”

La Fiebre del polloi, “Los pollos locos”

AV la Ribera, “Carnaval Trup”

Colla El Pedal, “Kfrio@ce”

Associació d’Equatorians Baile Folclórico
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carnaval 2006

Alguna comparsa va exhibir pancartes

Esplai Sesa, “Qui és qui”

Amics de Montcada, “Zíngar...”

Can Cuiàs fa
crèixer la seva
Rua i la festa

l barri de Can Cuiàs va celebrar la
seva Rua i la festa de Carnaval el

24 de febrer a la tarda. Allà es va poder
comprovar com veïns de totes les edats
donen suport a aquesta iniciativa
exprimint l’enginy. Pirates escapats del
conte de Peter Pan, pallassos,  ocells ge-
gants de colors vistosos i fins i tot bosses
de temporada es van poder veure
caminant pel barri. Els guanyadors del
concurs de disfresses–a la foto supe-
rior de l’esquerra– van ser Àlex Antón
Aranda, Paula Soria Carrasco, David
Ortega Cirera, Mireia Ortiz Alcaina i la
comparsa Fashion Complements.

E

Comparses
del municipi
s’exhibeixen

om es habitual, algunes de les
comparses més espectaculars de

Montcada surten a participar en les
celebracions del Carnaval a altres
municipis, com ara els grups d’En-
dansa i Jym’s, que van participar a
Mollet el 26 de febrer. Els ballarins
d’Eva Nieto viatgen a Águilas el 3 de
març, amb la comitiva municipal, i
també participaran a Palafrugell. Per
la seva banda, els membres de la
comparsa de Jym’s el 4 de març seran
a Martorelles i no descarten altres
sortides a altres celebracions que
puguin sortir més endavant.

C

Comparsa a la rua de Can Cuiàs

AV Terra Nostra, “Zamba Brasileira”
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carnaval infantil 2006

☺ Sagrat Cor

☺ CEIP Reixac

☺ CEIP Mitja Costa

☺ CEIP El Viver

☺ CEIP El Turó

☺ CEIP Elvira Cuyàs

☺ CEIP Font Freda

☺ La Salle

Les escoles, entre el cel i la terra
El Rei Carnestoltes
ordena cuidar l’entorn

i l’escola és el lloc on s’aprenen importants valors
cívics i socials, els centres montcadencs no van
voler perdre l’ocasió del Carnestoltes per remarcar

la importància del respecte a l’entorn natural. Així, es van
poder veure molts grups disfressats d’animalots, fruites,
estels i constel·lacions i elements relacionats amb la
cultura de l’aigua, com ara peixos, pescadors o arcs de
santmartí. Autèntiques i divertides lliçons perquè apren-
guem tots.

S

Sotmesos a un rei
embogit de festa

a des del seu pregó, el 23 de febrer a
la plaça de l’Esglèsia, el Rei Carnestoltes
va deixar molt clar que mentre durés

el seu regnat, sotmetria tots els montcadencs
a la seva voluntat, basada en l’imperi del
disbarat. Els ciutadans van acollir de bon
grat el mandat i fins diumenge 26, en què es
va celebrar el judici de Carnestoltes,
Montcada era una festa. Dijous la plaça de
l’Església es va fer petita per acollir els súbdits
del Rei Carnestoltes, animats pel grup Xip
Xap i els alumnes dels cursos de teatre de la
Casa de la Vila, i diumenge al migdia, més
de 300 persones van passar pel gimnàs mu-
nicipal a la cloenda.

J
Ball de Carvanal infantil

Ball d’inici de la festa

Festa de benvinguda

jutges d’en Carnestoltes Festa del pregó
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 >> Kim Manresa i Ana Rivas en la inauguració de la mostra

Personatges que fugen des
de la pintura cap a l’escultura

Fins al proper 12 de març es pot visitar la mostra a l’Auditori

 >> D’esquerra a dreta, Rosés, Morral, Sergio Hermoso i Masoliver

sònia hernández

montcada

SÒNIA HERNÁNDEZ

>>Exposició de Gerard Rosés

Fins el proper 12 de març es pot
visitar a la Casa de la Vila la
mostra Experiència de pintura,
experiència de vida, de l’artista
Gerard Rosés. Es tracta d’una
de les exposicions més originals
que han passat per la sala Muni-
cipal, com va destacar la regi-
dora de Cultura, Amèlia Morral
(CiU), durant la inauguració ce-
lebrada el passat 16 de febrer.
L’exposició es composa d’un
nombrós grup d’obres realitza-
des en cartró, a mig camí entre
la pintura i l’escultura. Entre
elles, hi ha una dedicada al tore-
ro montcadenc Serafín Marín.
L’artista es va manifestar molt
satisfet de la mostra i va expli-
car que a la seva obra busca,
sobretot, la llibertat, d’una ban-
da del creador, i de l’altra, de
l’observador: “Estic mostrant
la meva manera de treballar i
de veure les coses i ho faig

lliurement, la gent que vegi
l’exposició també s’ho ha de
mirar amb la mateixa lliber-
tat per veure si li diu alguna
cosa, o no”, va comentar. A la
inauguració, Rosés va ser pre-
sentat per l’escriptor Juan An-
tonio Masoliver, autor del prò-
leg del catàleg, qui va remarcar
“l’aposta arriscada que hi ha

en l’obra de Rosés”, a més de
la qualitat de la seva pintura i la
innovació dels seus personatges
“que semblen fugir del qua-
dre per tenir una personalitat
pròpia”.
El 15 de març a l’Auditori
s’inaugurarà la mostra Del temps
i de l’albor, de l’escultor mont-
cadenc Lluís Barbosa.

Kim Manresa vol conscienciar
els escolars dels seus privilegis

La mostra ‘Escoles d’altres mons’ a la Casa de la Vila fins al 12 de març

Convocats els premis
artístics de Festa Major

sònia hernández

redacció

Cultura ha fet públiques les ba-
ses per participar al concurs de
cartells i de pintura de Festa
Major. El termini per presentar
cartells finalitza el proper 31 de
març. Els autors han de tenir més
de 16 anys i només poden pre-
sentar una obra de tamany A3
(29,7 x 42cm), amb un nombre
il·limitat de tintes. El premi és
de 800 euros i es reconeixeran 3
accèssits dotats de 180 euros.
Aquesta és una de les principals
novetats, ja que s’ha reduït el
nombre de mencions als barris
que utilitzen els cartells finalistes
per publicitar la seva Festa
Major: Can Sant Joan, la Ribera
i Mas Rampinyo. Els treballs
s’han de presentar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC), de
l’Ajuntament. La Regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU),
ha destacat l’“enorme difussió
que es fa de l’obra guanya-
dora, ja que es converteix en
cartells que són presents a
tota la ciutat i en samarretes
que moltíssims montcadencs
duen”.

Imatges de Montcada.

D’altra banda, entre el 16 i el
31 de març s’han de segellar les
teles amb què es vulgui partici-
par al Premi de Pintura de Festa
Major. Només es podrà pre-
sentar una obra per participant,
i aquest ha de ser major de 18
anys. Les pintures han de ser de
temàtica relacionada amb els
diferents barris i sectors de
Montcada. Un cop segellades,
les pintures es poden presentar
entre el 3 i el 5 de maig al
Departament de Cultura, a la
Casa de la Vila. El premi
consisteix en la compra per part
de l’Ajuntament de les tres
obres seleccionades. El vere-
dicte es donarà a conèixer el
proper 31 de maig, en les
preparacions prèvies de la Festa
Major, que se celebrarà entre els
dies 1 i 5 de juny. Amb aquestes
adquisicions, com ha explicat
Morral, “s’amplia el patri-
moni artístic de la ciutat
amb obres que acostumen a
agradar molt als montca-
dencs, perquè reprodueixen
racons entranyables del
nostre poble”.

sònia hernández

montcada

Kim Manresa és un dels fotò-
grafs catalans més prestigiosos.
Atesa la seva feina com a fotope-
riodista, ha viatjat per tot el món
i allà ha fixat la seva atenció en
temes com l’educació, el medi
ambient i el transport. El resultat
d’aquestes immersions és una
valuosa col·lecció d’imatges.
Fins al proper 12 de març es pot
veure una part d’aquestes obres
a la Casa de la Vila, en el marc
de l’exposició Escoles d’altres
mons, que es va inaugurar el

passat 1 de març, amb la pre-
sència del fotògraf i de l’escrip-
tor salvadoreny Carlos Ernesto
García, comissari de la mostra.
L’encarregada de conduir l’acte
va ser la regidora Ana Rivas
(PSC), que estrenava pública-
ment el seu càrrec al capdavant
d’Educació. Rivas va afirmar
que “per nosaltres és un pri-
vilegi comptar amb una mos-
tra d’aquesta qualitat i tenir
avui aquí a Kim Manresa”. La
regidora també va explicar que
amb una mostra com aquesta
“esperem que els escolars de

Montcada coneguin les for-
mes de vida d’altres països”.
Per la seva banda, Manresa va
explicar que la intencionalitat de
l’exposició és “contribuir a que
els nens de la nostra societat
prenguin consciència dels
privilegis que tenen i del que
significa poder anar a l’escola
i tenir un llibre per a nens de
països africans o Amèrica
Llatina”. La mostra convida els
escolars a participar escrivint un
text per a una de les fotografies.
Al 2007, s’editarà un llibre amb
els millors escrits.

SÒNIA HERNÁNDEZ



231a quinzena
març 2006cultura

 >> La companyia Veus va actuar el passat 19 de febrer a la sala municipal

Montcada prepara una nova
edició dels Tres Tombs

El 12 de març es podrà veure la desfilada d’un centenar de cavalls

sònia hernández

redaccio

en 2 minuts...

Marín torna a la Monumental
El torero montcadenc Serafín Marín participarà el 8 d’abril en
una festa taurina organitzada per la Plataforma en defensa de
la Festa a la Plaça de Toros Monumental de Barcelona. El destre
local actuarà amb altres toreros com Finito de Córdova, Fran-
cisco Rivera Ordóñez i El Juli en un acte que vol demostrar
l’ampli seguiment que el toreig té a Catalunya. LR

�

�Record a la mestra Elvira Montes
L’IES Montserrat Miró vol retre homenatge a qui va ser una
de les professores més mítiques, Elvira Montes, i ho fa posant
el seu nom a la nova biblioteca del centre. La inauguració serà
el proper 8 de març, a partir de les 19h. Els responsables del
centre han fet una crida a exestudiants i exprofessors perquè
participin a l’homenatge per recordar tots plegats la figura de
la desapareguda mestra. LR

El proper diumenge 12 de març
se celebra la festa dels Tres
Tombs pels carrers de Mont-
cada i Reixac. Com és habitual,
abans de la desfilada dels
animals, dissabte 11 de març es
farà la missa de benedicció de
la bandera i la imatge de Sant
Antoni de l’Agrupació Tres
Tombs de Montcada i Reixac.
La comitiva que passejarà pel
municipi serà, segons l’organit-
zador, Joan Massagué, similar a
la de l’any passat, en què hi van
prendre part un centenar de
cavalls i una vintena de carros i
carretes, a més dels animals de
companyia. El recorregut
començarà a l’alçada del pavelló
Miquel Poblet, a les 12.30h
aproximadament, i passarà pels
carrers Rambla dels Països

Catalans, Pont dels Hermanos,
Major, Bogatell, Montiu, Pas-
qual, Jaume I, Clavell, Rocamora
i avinguda de la Ribera. A les
13h és prevista la benedicció dels
animals de companyia i del
bestiar a la plaça de l’Església,
on també es farà un reco-
neixement al darrer carreter, que
enguany serà Gabriel Tort.

Festa identitària. La festa
dels Tres Tombs recorda els
orígens agraris i ramaders de la
societat catalana, per la qual cosa,
com ha explicat Massagué, “és
una manera de reivindicar les
nostres tradicions i la nostra
identitat”, un aspecte en què
coincideix amb la regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU),
qui ha explicat que “l’Ajun-
tament dóna el seu suport a
una celebració tan nostra, i

ho fem amb entusiasme i ga-
nes, tot i que també sabem
que és un costum que costa
molt que arreli entre els
veïns”. A aquesta dificultat tam-
bé s’ha referit Massagué, qui ha
manifestat un cert “cansament”,
atès “l’esforç que suposa i la
manca de resposta per part
del poble”, per la qual cosa ha
remarcat la necessitat que es
produeixi un recanvi gene-
racional en l’organització de la
festa, “perquè nosaltres no ho
podrem fer sempre, i llavors
es perdrà, i no ho podem per-
metre, perquè és un dia de
reconeixement als animals,
que tant han ajudat l’home i
que ara tanta companyia fan”.
Massagué ha agraït la col·la-
boració de les AV de Font
Pudenta-Muntanyeta i Mont-
cada Llevant.

Teatre per a tota la família
i cinema d’Òscar a l’Auditori

sònia hernández

redaccio

Setmana cultural a l’IES La Ribera
L’IES La Ribera va celebrar la seva
Setmana Cultural entre el 20 i el 24
de febrer. En aquest període els
alumnes van poder realitzar diverses
activitats on va tenir un paper molt
destacat el Carnestoltes. A la imatge
es pot veure un dels tallers que es
van dur a terme. LR

�

SÍLVIA ALQUÉZAR

El mes de març és un dels forts
quant a la programació de l’Au-
ditori, que ha previst alguns dels
espectacles més notoris de la
temporada. El mes comença
amb teatre infantil, diumenge 5
de març, a les 12h, amb la repre-
sentació Contes que sonen, de la
companyia Toc de Retruc. El
muntatge es basa en contes on
la base principal recau en el
sentit musical, amb la qual cosa
aconsegueixen captar l’atenció
de tot el públic, tingui l’edat que
tingui. Els espectacles infantils
són, potser, l’oferta que rep la
millor resposta dels mont-
cadencs, com s’està demostrant
darrerament i com es va poder
comprovar el 19 de febrer amb
l’actuació de la companyia Veus,

que va posar en escena El regne
màgic d’Oz.
El cinema és una altra de les
propostes més ben rebudes.

L’11 de març es projectarà la
premiada i oscaritzable pel·lícula
Brokeback Mountain, del cineasta
Ang Lee.

 >> Els cavalls són un dels principals atractius de la celebració

MIREIA SABARTÉS/ARXIU

LAURA GRAU
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Magda Oranich omple l’ABI
parlant de les ganes de viure

L’exdiputada va compartir la seva experiència amb el càncer

Lluís Maria Xirinacs presenta el
seu darrer llibre a Montcada

sònia hernández

redaccio

Josep M. Sansalvador,
autor del mes de febrer

sònia hernández

redacció

ARXIU

Al març s’acaba el concurs i a l’abril, el llibre

concurs de microrelats ‘El basar’

Replà
Sempre havia estat molt difícil poder-li entreveure les intencions. Deien d’ella que si la
trobaves en un replà d’una escala, no sabries mai si pujava o baixava. Així ha estat.
Des de que va fer el ferm propòsit de no tornar a mostrar a ningú la seva voluntat amb
claredat, s’està tot el dia palplantada al replà del segon pis. D’allí no la mou ningú. Els
nens del tercer, en baixar al matí per anar cap a escola, ja hi coincideixen. Quan el veí
del quart puja a casa tornant de treballar, la saluda ritualment. Ningú podrà saber, mai
més, si puja o si baixa, però ella seguirà somrient, displicent, mentre va veient com
puja i baixa tothom …

Replà. Josep M. Sansalvador (Sarrià de Ter)

Seleccionat del mes de febrer

sònia hernández

montcada

L’exdiputada Magda Oranich
va omplir la sala petita de l’ABI
durant la presentació del seu
llibre Ganes de Viure. La meva lluita
contra el càncer (publicat per Co-
lumna Edicions) el passat 24 de
febrer. Després que Oranich
expliqués la seva experiència i
com es va haver d’afrontar a
tràngols tan difícils com la diag-
nosi, els efectes de la quimio-
teràpia i la ràdioteràpia o haver
de portar perruca, la presentació
va esdevenir una tertúlia en què
un nombrós grup de dones
afectades van parlar sobre
sengles vivències amb el càncer.
Ja abans de començar l’acte, un
bon nombre d’admiradores
montcadenques van fer cua
perquè Oranich els signés el llibre
i per poder parlar una estona
amb ella. A la seva intervenció,
l’exdiputada va fer prevaldre

l’optimisme davant el victi-
misme i va animar les dones a
lluitar amb molta força de vo-
luntat: “hem aconseguit mol-
tes coses, perquè la ciència
avança molt, però el nostre
entorn ha de deixar de veu-
re’ns com si estiguéssim
mortes, és una malaltia que

avui dia es controla i s’ha de
ser valenta per suportar tots
els passos que s’han de fer”,
va dir.  De la mateixa manera,
va reivindicar la importància de
tràmits com les revisions gine-
cològiques o les mamografies, i
la tasca duta a terme per organit-
zacions com l’associació Àgata.

 >> Oranich signa un exemplar a una admiradora

L’exsacerdot recorda la seva lluita a favor dels presos polítics

L’exsacerdot i exsenador Lluís
Maria Xirinacs presentarà el seu
llibre Amnistia 77. Franco ha
mort?, publicat per l’editorial
Abadia Editors, el proper 17 de
març a la sala modernista de la
Torre Vila (Cafè Montcada) del
carrer Major. El Cercle Cultural
ha convidat un dels personatges
més controvertits del panorama
cultural i social català. Al seu
llibre, Xirinacs rememora els
dies en què es va concentrar
davant la presó Model de Bar-
celona per demanar l’amnistia
dels presos polítics del fran-
quisme entre el dia de Nadal de
1975 i octubre de 1977. El

volum alterna les experiències
viscudes amb reflexions sobre
l’evolució política a Catalunya.
La Transició i els errors que es
van cometre en aquell període
són el centre d’aquest volum me-
morialístic. Per les prop de 650
pàgines del llibre desfilen les per-
sones que es van acostar a
Xirinacs per donar-li el seu su-
port i el ressò mediàtic que va
tenir la seva iniciativa, que li va
reportar haver estat candidat al
Premi Nobel de la Pau en tres
ocasions. La presentació a
Montcada serà a les 19h.
L’exsacerdot també va adquirir
molta popularitat després que al
2000 fes una plantada a la plaça
de Sant Jaume de Barcelona

reclamant la independència dels
Països Catalans.

 >> La portada del llibre de Xirinacs

ABADIA EDITORS

Josep Maria Sansalvador i Pro-
vensal, veí de Sarrià de Ter, és
l’autor del microrelat seleccionat
al mes de febrer, amb l’escrit
Replà, un inquietant i intens text
que mostra l’estrany compor-
tament de l’ésser humà. El text
de Sansalvador ha estat triat en-
tre una seixantena de microrelats,
que com ja és habitual, s’han re-
mès des de localitats procedents
dels Països Catalans i de la resta
de l’estat Espanyol. El jurat del
premi ha destacat la qualitat del
conjunt dels escrits presentats al
mes de febrer, cosa que demos-
traria la consolidació del premi.
Quant al text seleccionat, el jurat

ha destacat la seva adequació al
gènere, el factor sorpressiu i la
capacitat de crear tota una ficció
complexa en un espai reduït. Per
la seva banda, Sansalvador s’ha
mostrat molt satisfet pel reco-
neixement rebut, ja que consi-
dera que concursos com El Ba-
sar estimulen la creació.
El mes de març és la última con-
vocatòria, ja que al mes d’abril
es triaran els textos guanyadors
i s’editarà el llibre amb els micro-
relats que s’han anat seleccionant
cada mes amb un nombrós
grup de textos que el jurat ha
anat reservant i que considerarà
per formar part del volum que
publicarà Montcada Comu-
nicació.
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Resultats dels
treballs al

jaciment Les
Maleses

Les dones de Motor Ibèrica, en lluita
el retro-visor

El juny de 1976  un centenar de dones amb els seus fills es van tancar a l’església de Sant Andreu

laura grau

ARXIU M.LÓPEZ

 >>  Marcelino Camacho i Santiago Ariza van visitar les dones tancades. Mercedes López està a la dreta d’Ariza

‘El tancament va durar un

mes i va atraure la

solidaritat de la població’

La commemoració del Dia In-
ternacional de les Dones el
proper 8 de març és una bona
ocasió per recordar el paper de
la dona en la nostra història. De
l’àlbum personal de la montca-
denca Mercedes López hem
rescatat aquesta fotografia que
recull un dels moments viscuts
durant la tancada de protesta
que van protagonitzar més d’un
centenar de dones amb els seus
fills a l’església de Sant Andreu
de Palomar l’any 1976 per exi-
gir la readmissió dels enllaços
sindicals que la direcció de Mo-
tor Ibèrica havia despatxat i per
demanar la reobertura de l’eco-
nomat que havien impulsat els
treballadors al centre de l’avin-
guda Icària per poder adquirir
els aliments a un preu més asse-
quible.

Poca higiene. El tancament,
en què van participar un bon
nombre de montcadenques, va
durar tot un mes i va atraure la
solidaritat de centenars de per-
sones. Artistes com Manel Serrat
i Lluís Llach van parlar d’elles
en les seves actuacions i  con-
certs. Cada dia arribaven fins a
l’església caixes d’aliments, uten-

silis per cuinar, roba i man-
tes.“També venien metges a
visitar els nostres fills, pro-
fessors a fer les classes.., va
ser una onada de solidaritat

que ens va permetre aguan-
tar fins al final”, recorda Mer-
cedes. Cada dia tenien pa calent
gràcies a Isabel Roig –la ger-
mana de l’escriptora Montserrat
Roig–, qui, no sabien com, era
capaç d’esquivar la vigilància i
aconseguia entrar cada dia a
l’església. Mentre les dones pro-
tagonitzaven el tancament, els
homes es manifestaven cada dia
pels carrers en una vaga que va

durar mesos. Durant els llargs
dies del tancament van rebre la
visita de diferents líders sindicals,
com Marcelino Camacho i San-
tiago Ariza, de CCOO (a la
foto), i també van viure mo-
ments de molta por quan la Poli-
cia Nacional, els grisos,  intentaven
entrar a l’església forçant la porta
de la Sagristia, fins al dia que van
aconseguir treure-les per la
força.

sílvia díaz

redacció

Les darreres excavacions al jaci-
ment Les Maleses han permès
extreure dues cases noves i la
descoberta total d’un altre ha-
bitatge que encara no havia sortit
a la llum completament. Els tre-
balls també han recuperat el mur
de tancament del poblat.
Aquestes són les conclusions que
era previst en el moment de tan-
car aquesta edició presentar pú-
blicament el 2 de març a la Casa
de la Vila, per part de la directo-
ra del Museu, Mercedes Duran,
i els tècnics Gemma Hidalgo,
David Asensio i Daniel López.
Els treballs al jaciment de Les
Maleses es fan cada estiu, durant
la primera quinzena de juliol, i
hi participen grups de voluntaris.
Les campanyes d’excavacions ja
han deixat al descobert una part
destacada del jaciment i és una
de les actuacions que formen
part del Pla director de Les Ma-
leses, que presenta tres fases
d’actuació, en les quals es pretén
consolidar les estructures arqui-
tectòniques, reconstruir un ha-
bitatge i aixecar una torre-mira-
dor, que, a més, es convertirà
en la recepció del poblat.
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FUTBOL SALA. GRUP B DE LA DIVISIÓ DE PLATA

El Grundig perd contra el Barça
després de 13 jornades imbatut
El conjunt local és quart amb 42 punts, a 6 de l’equip blaugrana, que és segon, i a 7 del València, el líder

FOTOS: RAFA JIMÉNEZ

ALGUNS SEGUIDORS AJUDEN A NETEJAR
EL PAVELLÓ DESPRÉS DEL BALL DE CARNAVAL
El pavelló Miquel Poblet

es va omplir de gom a

gom per veure el matx

entre el Grundig Mobile

i el Barça. Per a alguns

aficionats locals, la ma-

tinada de dissabte a

diumenge no va ser una

nit qualsevol. Després

que finalitzés el ball de

Carnaval, que per tercer

any es va fer a l’equipa-

ment del Pla d’en Coll,

va començar la dura

tasca de neteja del recinte. Al-

guns seguidors, conscients

que era una cursa contrarrellot-

ge, van col·laborar activament

en les feines de condiciona-

un deu a l’afició

>> FUTBOL INDOOR

El pavelló Miquel Poblet viurà
per segon any consecutiu el pre-
ludi del partit de lliga de Prime-
ra Divisió entre el Barça i el
Madrid, que tindrà lloc al Nou
Camp el 2 d’abril. El divendres
31 de març, els veterans d’amb-
dós conjunts s’enfrontaran a
l’equipament del Pla d’en Coll,
que es transformarà en un ter-
reny de joc de gespa artificial
per acollir el duel organitzat per
l’empresa Futbol Indoor Events
amb el suport de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME),
que té la intenció de repetir el
torneig d’alevins que l’any passat
va comptar amb la participació
de 16 equips. També com en
l’edició anterior –es van recollir
2.000 euros– la totalitat de la
recaptació de les entrades es
lliurarà a Unicef. El dia 13 es farà
la presentació oficial del matx a
la Casa de la Vila (12h). SA

El Barça-Madrid
de veterans torna

a Montcada

El FC Barcelona ha acabat amb
la imbatibilitat del Grundig Mo-
bile de les últimes 13 jornades
al Grup B de la Divisió de Pla-
ta. L’equip de Marcello Ma-
galhaes va perdre el 26 de febrer
per 1-2 al pavelló Miquel Poblet
davant de prop d’un miler d’afi-
cionats que van gaudir d’un bon
espectacle de futbol sala. La vic-
tòria blaugrana ha consolidat el
bloc de Marc Carmona a la se-
gona posició del Grup B de la
Divisió de Plata amb 48 punts,
a 6 d’avantatge sobre el Grun-
dig, que és quart, mentre que el
líder continua sent el València,
amb 49.

Igualtat. El derbi català va ser
intens entre dos equips que as-
piren a jugar el playoff d’ascens
a Divisió d’Honor. El Grundig
va jugar bé, però va fallar algu-
nes ocasions clares de gol
aturades pel porter blaugrana
Fran Romero, decisiu en la
victòria del seu conjunt. Valtinho
va avançar els visitants amb un
gol al minut 3 i Cupim va em-
patar el matx de falta directa al
6. Als primers compassos de la
segona part, el Grundig podria
haver sentenciat el matx, amb
ocasions de Silami, Cupim, Bru-
no i Edesio. Però, a manca de 4
minuts per al final, el Barça va
establir el definitiu 1 a 2 gràcies
a un contraatac culminat per
Paco Gómez. “Estic descon-
tent amb el resultat, però
satisfet amb el joc del meu
equip, que considero que va
ser millor que el Barça”, ha
dit el tècnic Marcello Magalhaes,
qui va lloar la serietat en defen-
sa del conjunt blaugrana. Per a
l’entrenador blaugrana, Marc

sílvia alquézar
pla d’en coll

 >>  A la segona part es van viure moments de certa tensió entre el blaugrana Valtinho i alguns jugadors locals
>> HANDBOL.  Primera

La Salle masculí no ha acon-
seguit encara cap victòria a la
fase pel títol de Primera Catala-
na. En la darrera jornada va
perdre a la pista del Bordils per
24-20 i en l’anterior va caure
derrotada a casa contra el
Palautordera per 27-29. L’equip
que dirigeix Jaume Puig s’ha
ressentit de les lesions dels dos
centrals en l’últim matx de la fase
prèvia a la pista de l’Adrianenc:
Xavi Martín i Xavi Benítez.
“S’ha notat molt, sobretot en
atac”, ha dit el tècnic. D’altra
banda, la Salle ISTE femení
segueix amb 5 punts a Primera
Catalana després d’haver perdut
els dos darrers partits.  SA

La Salle masculí
es ressenteix
de les lesions

Carmona, la clau del triomf
també va ser la defensa: “El
Grundig es jugava més que
nosaltres. Nosaltres hem
tingut una bona actitud,
sobretot darrera”. Respecte a
les conseqüències de la derrota,
l’entrenador local reconeix que
acabar campions de grup és di-
fícil perquè s’ha d’esperar que
tant el València com el Barça
perdin punts. “Nosaltres ara
només hem de pensar a
guanyar els 8 partits que res-
ten de lliga per classificar-
nos per al playoff ”, ha indicat
Magalhaes. El Grundig  tancarà
el calendari contra rivals directes
el 4 de març a la pista del Marfil
Santa Coloma, cinquè a un punt
del Montcada.El matx és clau
per consolidar l’objectiu de ju-
gar les eliminatòries que donen
accés a la màxima categoria.

>> ‘Los Rebanaos’ van animar molt l’equip

ment perquè l’equipament

estigués a punt a les 12.30h

quan els àrbitres van xiular

l’inici del gran duel entre els

dos equips catalans. SA

1a quinzena

març 2006
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 >> Les obres de l’estadi de futbol, a la Ferreria, segueixen els terminis previstos

El futur estadi de futbol de
Montcada i Reixac, que s’està
construint al polígon La Ferreria,
ha rebut una subvenció del
Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de 345.700 euros. El
projecte local és una de les 168
instal·lacions esportives catalanes
que es beneficiaran d’un ajut glo-
bal de 92 milions d’euros per a
equipaments que es posaran en
marxa abans del 2009.
El pressupost de l’estadi és de
2’7 milions d’euros, dividits en
dues fases: la construcció del

La Generalitat atorga una
subvenció de 345.700 euros

>> NOU EQUIPAMENT. Estadi de futbol

El Valentine masculí ha oblidat
la ratxa de resultats negatius –
tres derrotes consecutives– amb
dues victòries a les últimes
jornades: a casa davant del
Montsó d’Osca per 81-62 i a la
pista del Sant Pere de Terrassa
per 53-77. Els dos triomfs han
permès al conjunt montcadenc
millorar la classificació al Grup
C de la Lliga EBA. El Montcada
ocupa ara la setena posició amb
32 punts, a dues victòries del
tercer lloc que ja dóna accés a
jugar el playoff  d’ascens.

El futur. El tècnic del Valenti-
ne, César Saura, no vol pensar
més enllà del pròxim partit con-
tra l’Igualada, un rival directe, a
casa: “El més important és
guanyar els punts necessaris
per el·ludir matemàticament
el descens directe”, tenint en
compte que enguany baixaran
els últims 5 amb motiu de la re-
estructuració de la Lliga EBA
que farà la Federació Espanyola
amb la reducció d’un grup.

>> BÀSQUET. Grup C de la Lliga EBA

El Valentine es refà de la mala
ratxa amb dos triomfs seguits

sílvia alquézar
redacció

PILAR ABIÁN

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Sant Joan ja té nou entrena-
dor després de la marxa de Rafa
González al Palau: el montca-
denc Víctor Ortega, que prové
del juvenil B de l’Escola de
Futbol Montcada. El tècnic, que
debuta amb un conjunt amateur,
ha dirigit l’equip a les dues últi-
mes jornades, amb una victòria
al camp del Lourdes de Mollet
per 3-4 i un empat a 2 gols a
casa contra la Penya Morera de

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan incorpora
el tècnic Víctor Ortega

sílvia alquézar
redacció

SANT JOAN

El CD Montcada va oferir una
bona imatge en el darrer matx
de lliga al camp del Caprabo, el
líder del Grup Primer de Pre-
ferent, però al final va perdre
per 2-0. La clau del matx va ser
a l’últim minut de la primera
part, quan l’àrbitre va assenyalar
un penal d’Asensio per tocar la
pilota amb les mans que, a més
de la pena màxima també va
suposar l’expulsió del jugador.
Amb l’1-0 al marcador es va
arribar al descans. A la represa,
el Montcada, amb un home
menys, va continuar fent un bon
joc, però  no va poder igualar

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada millora el joc
però perd amb el líder

sílvia alquézar
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> El president, Antoni Alcalà, amb el darrer fitxatge, el davanter Mario

El Valentine femení porta ja
quatre victòries seguides al
Grup Segon de Primera Cata-
lana. A les dues últimes jorna-
des, l’equip montcadenc va
vèncer el Premià, a la part alta
de la classificació, per 78-79 a
la segona pròrroga, en un gran
partit de les jugadores mont-
cadenques. Al darrer matx,
disputat a la pista coberta, el
conjunt de Marc Fabregat es va

femení

 >> El Valentine ha guanyat els dos darrers partits de lliga

 >> El president, Pepe González, amb el nou tècnic, Víctor Ortega

camp de futbol 11 i la del ter-
reny de joc de futbol 7. La Ge-
neralitat ha decidit aportar el
33% del pressupost total del
camp gran, que ascendeix a
1.047.690 euros i ha quedat
inclòs dins la Xarxa Bàsica d’ac-
tuacions. “És molt difícil ac-
cedir a una subvenció de la
Xarxa perquè a Catalunya hi
ha molts projectes esportius
en marxa”, ha dit el regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC), qui
s’ha mostrat molt content per
l’ajut econòmic i ha avançat que
el Consistori continuarà treba-
llant per optar a d’altres subven-

cions. L’estadi és el primer pro-
jecte que executa l’empresa mu-
nicipal Montcada Òptima. Les
obres –a càrrec de Balltagi Me-
ditarrani i Cimsa– van començar
el novembre passat i, segons
fonts municipals, van a bon
ritme. Una vegada acabada
l’obra civil, l’empresa Poligràs
Ibèrica posarà la gespa artificial
als camps de futbol. L’estadi
també disposarà de zones ajar-
dinades, una plaça d’accés i un
espai de jocs infantils. El camp
gran comptarà amb graderies
als dos costats, amb una capaci-
tat per a unes 1.500 persones.

imposar al Claror-Sagrada
Família per 55-45. El Valentine
ha deixat lluny la zona perillosa
del descens i ara es troba a la
sisena posició amb 9 victòries i
10 derrotes. La plantilla confia
millorar la classificació. “Estem
jugant bé i això es nota en els
resultats”, ha dit el tècnic, qui
s’ha mostrat esperançat de su-
mar més victòries que a la pri-
mera volta de la competició. SA

Badalona en un terreny de joc
impracticable a causa de la in-
tensa pluja del 26 de febrer.
“Estem jugant bé, però hem
de millorar alguns aspectes,
sobretot en defensa”, ha dit
Ortega, qui confia poder optar
a l’ascens de categoria fins al fi-
nal de temporada, tot i que reco-
neix que està complicat. El Sant
Joan ocupa la quarta posició del
Grup Novè de Segona Regio-
nal amb 40 punts, a 11 de la zo-
na de promoció.

el resultat. El tècnic, Toni Carri-
llo, no s’ha mostrat preocupat
per la derrota perquè l’ensope-
gada al camp del líder entrava
dins dels càlculs. “Estem con-
tents perquè l’equip ha millo-
rat molt l’actitud i el joc en
el darrer mes”, ha dit l’entre-
nador. El Montcada portava tres
jornades consecutives sense per-
dre. Al darrer partit a casa, els
montcadencs es van imposar al
Tossa, que fins llavors era el lí-
der del grup, per 1-0 amb gol
de Mejía. El club local també
s’ha reforçat amb el davanter
Mario, del Poble Sec, que ja va
debutar contra el Tossa. Mario
és un home gol molt ràpid.
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El Montcada es manté imbatut
al lideratge de Divisió d’Honor

>> ESCACS. Campionat de Catalunya per equips

El sènior Carles Cera, de la Jo-
ventut Atlètica Montcada, va
acabar a la vuitena posició al
Campionat de Catalunya de
cros, disputat a Canet de Mar el
passat 19 de febrer. El corre-
dor local va fer un temps de 35
minuts i 3 segons per recórrer
un circuit de 12 quilòmetres for-
ça dur. L’atleta de Can Cuiàs s’ha
mostrat satisfet del resultat. “He
complert el meu objectiu
d’arribar entre els 10 primers.
Ho veia difícil, però vaig fer
una bona cursa”, ha dit Cera,
qui ha destacat que el recorregut
no s’adaptava massa a les seves
característiques: “Hi havia mol-
tes baixades i pujades que
feien trencar el ritme. Va ser
una prova bastant lenta”. El
corredor montcadenc és a l’es-

>> ATLETISME. Campionat de Catalunya de cros

El sènior Carles Cera arriba en
una meritòria vuitena posició

sílvia alquézar
redacció

JAM

sílvia alquézar
redacció

La Unió Escacs Montcada se-
gueix imparable en la seva pri-
mera temporada a la Divisió
d’Honor del Campionat de
Catalunya per equips. Els mont-
cadencs estan imbatuts després
de quatre rondes i lideren el tor-
neig empatats amb el Foment.
En l’últim partit, el conjunt lo-
cal es va imposar a domicili el
Sant Boi, un dels cuers, per un
contundent 3-7. Al darrer matx
al pavelló Miquel Poblet corres-
ponent a la tercera ronda, el
Montcada va vèncer el Sant
Adrià per 5’5 a 4’5, en un en-
frontament molt igualat amb
una partida decisiva, la que Lluís
Luna va guanyar contra Joan
Cubas. Es va arribar a un final
de dos alfils amb torre contra
dues torres en un matx compli-

 >> Els jugadors del primer equip al matx contra l’UGA, a Montcada

UE MONTCADA

 >> Carles Cera va acabar vuitè al Campionat de Catalunya de cros

El Club Català de Tir amb Arc
– que té la seva seu a Can Piqué,
a la Serralada de Marina– va or-
ganitzar el passat 19 de febrer
la segona tirada de la Lliga Ca-
talana, que enguany consta d’11
rondes, 4 amb dianes en dos
dimensions i set amb figures
d’animals de forma i volum

>> TIR AMB ARC. Lliga Catalana

Can Piqué triomfa en
la segona tirada a casa

sílvia alquézar
redacció

en 2 minuts...
� ‘La Graderia’ des de l’IES La Ferreria

�Xerrada sobre l’Himàlaia nepalí

�Alcaraz esponsoritza el ciclisme

Més de 200 alumnes dels instituts públics de Montcada van assistir
el 16 de febrer al programa ‘La Graderia’, de la Cadena SER,
que es va fer en directe des de l’IES La Ferreria. El programa va
comptar amb la participació del jugador brasiler del Barça,
Edmílson –a la foto–, el porter de l’Espanyol, Gorka Iraizoz, i
el jugador d’handbol del Barça, Jerome Fernández. LR

El CC Montcada ha signat
l’acord d’esponsorització amb
l’empresa local Construcciones
Alcaraz. La signatura del conveni
es va fer el 24 de febrer a les
oficines de la constructora. A la
foto, el president del Club Ci-
clista Montcada, Joan Navarra,
amb Manuel Alcaraz, propietari
de la firma montcadenca, amb seu a La Ferreria. LR

Joan Maresma, membre del
Centre Excursionista de
Montcada i president de
l’Àrea Econòmica de l’Ajun-
tament,  va presentar el 21 de
febrer a l’ABI davant d’una
trentena de persones l’aven-
tura de trekking per l’Hi-
malaia que va fer la passada
tardor i el va portar a coronar tres cims de 5.000 metres. LM

PREMSA AJUNTAMENT

cat on el jugador montcadenc
va entrar en una xarxa combi-
natòria tàctica molt encertada,
guanyant el punt i la partida glo-
bal. “El secret del nostre èxit
és que som un bloc molt
compacte”, ha dit el president
de la UE Montcada, Jaume Iz-
quierdo, qui ha recordat que el
club aspira al màxim: “Volem
guanyar el Campionat de Ca-
talunya o, com a mínim, que-
dar entre els tres primers”.

Propers rivals. El Montcada
jugarà les dues pròximes ron-
des al pavelló Miquel Poblet
contra rivals complicats: el
Terrassa el 5 de març i el Foment
el dia 12. El derbi vallesà pro-
met ser molt emocionant. El
conjunt terrassenc té entre les
seves files al número 1 del ràn-
quing català, l’ucraïnès Viktor

Moskalenko, guanyador de
diverses edicions de l’Open Vila
de Montcada. Per afrontar
aquests partits, l’equip local ja
podrà comptar amb el primer
tauler, el gran mestre txec Radek
Kalod, que fins ara no ha pogut
jugar amb el conjunt montca-
denc perquè havia de disputar
alguns tornejos oficials al seu
país. Kalod, de 25 anys, té un
ELO Fide de 2.502 punts.
D’altra banda, el club té previst
fitxar en el moment de tancar
aquesta edició un nou jugador
per substituir el mestre interna-
cional Fermín González que,
per motius laborals, no pot
assistir a totes les partides. L’en-
titat espera que tant Kalod com
la darrera incorporació puguin
debutar ja el pròxim partit, que
tindrà lloc al pavelló Miquel
Poblet a partir de les 9.30h.

pera de conèixer la decisió del
comitè tècnic de la Federació
Catalana sobre els seleccionats

per participar al Campionat
d’Espanya de cros, que es farà
a Astúries el 19 de març.

LAURA GRAU

LLUÍS MALDONADO

 >> Un arqué fa una tirada amb el Vallès i Montserrat de fons

CAN PIQUÉ

reals. La segona tirada va cons-
tar, per primer cop, de dos
circuits. Els 112 arquers parti-
cipants van competir sota unes
condicions meteorològiques
adverses –pluja, sol i fort vent–
durant tota la jornada. Els juga-
dors montcadencs van quedar
als primers llocs en gairebé totes
les categories, demostrant el seu
gran nivell.
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resultats i classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 21 i 22
Eivissa-Grundig 2-4
Grundig-Barça 1-2
Equip Pj. Pt.
1 València 22 49
2 Barça 22 46
3 Pinseque 22 43
4 Grundig 22 42

Primera B. Grup 1
Jornades 19 i 20
GrundigB-F. Europa 2-7
Manlleu-GrundigB 10-7
Equip Pj. Pt.
1 Figueres 19 46
2 Metacom 19 43
3 Manlleu 20 42
16 Grundig B 20 11

Primera Terr. Grup 2
Jornades 19 i 20
C. Cuyàs-Llinars 9-4
Xocola-C. Cuiàs 5-2
Equip Pj. Pt.
1 Català 19 42
2 Xocola 20 41
3 Llinars 20 37
10 Can Cuiàs 20 26

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 20 i 21
Valenti.-Montsó 81-62
St. Pere-Valentine 53-77
Equip Pj. Pt.
1 Prat 21 36
2 Grupotel 21 36
3 Granollers 21 34
7 Valentine 21 32

1a Catalana. Grup 1
Jornades 19 i 20
Esparrag.-MontB 84-76
Mont.B-Olesa 47-59
Equip Pj. Pt.
1 La Garriga 20 35
2 Mollet 20 34
3 Olesa 20 34
16 Montc. B 20 23

Ct. Territorial. Grup 5
Jornades 18 i 19
Elvira-St. Nicolau 72-79
St. Gabriel-Elvira 88-61
Equip Pj. Pt.
1 Gràcia 19 34
2 St. Nicolau 19 34
3 St. Gabriel 19 33
4 Elvira 19 31

1a Catalana Fem. Grup 2
Jornades 18 i 19
Premià-Valentine 78-79
Valent.-Claror 55-45
Equip Pj. Pt.
1 Gramenet 19 34
2 Banyoles 19 34
3 SESE 18 33
6 Valentine 19 28

3a Catalana Fem. Grup 4
Jornades 18 i 19
Albert D.-Elvira A 67-64
Elvira A-St. Celoni 57-53
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 19 35
2 Disseny 17 34
3 Elvira A 18 32
4 La Garriga 17 31

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 18 i 19
IPSE-St. Joan a.
Montserrat-ElviraB 26-57
Elvira B-IPSE 53-32
St. Joan-Gelida 37-35

Equip Pj. Pt.
1 St. Ramon 18 34
2 El Social 18 33
3 CIC 16 32
4 Elvira 18 32
16 C.St. Joan 18 22

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 21 i 22
Montcada-Tossa 1-0
Caprabo-Montcada 2-0
Equip Pj. Pt.
1 Caprabo 22 45
2 Taradell 22 42
3 Tossa 22 41
12 Montcada 22 27

2a Regional. Grup 9
Jornades 21 i 22
Lourdes-St. Joan 3-4
St. Joan-Morera2-2
Equip Pj. Pt.
1 Franqueses 22 53
2 Molletense 22 51
3 Vilanova 22 48
4 Sant Joan 22 40

3a Regional. Grup 17
Jornades 17 i 18
Sta Maria-Cèltic 2-0
Descansa: Sta Maria
Equip Pj. Pt.
1 Santa Maria 14 33
2 Pujadas 15 32
3 Eixample 16 31
4 Càstic 16 30

2a Divisió Fem. Grup 2
Jornades 17 i 18
St. Quirze B.-EF Mont. 7-0
Montcada-Seagull 4-2
Equip Pj. Pt.
1 Manresa 17 39
2 Sant Andreu 17 37
3 Vic 17 36
6 EF Montca. 17 27

HANDBOL

1a Catal. Mas. Fase títol
Jornades 2 i 3
SalleA-Palautordera27-29
Bordils-SalleA 24-20
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 3 8
2 GEIEG 3 5
3 Palautordera 3 5
6 Salle A 3 0

2a Catal. Mas. Grup B
Jornades 18 i 19
St. Fost-SalleB 27-21
SalleB-Sabadell 19-35
Equip Pj. Pt.
1 Pardinyes 19 36
2 Sabadell 19 33
3 Sant Fost 19 29
10 La Salle B 18 13

1a Catalana Femení
Jornades 13 i 14
Ascó-Sal leA 22-19
Arrahona-SalleA 26-23
Equip Pj. Pt.
1 La Roca 14 26
2 Molins 13 24
3 Mataró 13 22
10 La Salle A 13 5

2a Catalana Femení
Jornades 15 i 16
Tarragona-SalleB 22-16
SalleB-Santpedor a.
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 15 30
2 Cardedeu 15 21
3 Porqueres 14 20
10 La Salle B 12 3

ATLETISME

Ct. de Catalunya
-Sènior masculí
8 Carles Cera
49 Santos Guillén

ESCACS

Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Mont.A-St. Adrià 5’5-4’5
St. Boi-Mont.A 3-7
-Preferent. Grup II
Mont.B-St. Perpèt.8’5-1’5
Calldetenes-Mont.B 5-5
-Primera. Grup IV
Colón-Mont.C 5-3
Mont.C-Cardedeu 4-4
-Tercera. Grup X
Terrassa-Mont.D 1’5-2’5
Mont.D-Cardedeu 4-0

TIR AMB ARC

Lliga Catalana
-Arc recte sènior dona
1 G. Santgenís 359 pt.
2 Alicia Vargas 213 pt.
3 Vicenta López 201 pt.
-Arc recte veterà home
1 Jaume Casals 196 pt.
-Arc recte sènior dona
1 Ariel Arrastia 370 pt.
2 Fèlix Pérez 368 pt.
3 Àngel Jiménez 354 pt.
7 C. Contreras 315 pt.
13 J. Sánchez 273 pt.
21 H. Bambrilla 203 pt.
-Arc recorbat júnior home
1 Daniel Mora 194 pt.
-Arc recorbat sènior dona
1 Tomi Mtez. 281 pt.
2 Marta Navarro199 pt.
3 Loli López 243 pt.
-Arc recorbat sènior home
1 Salvador Pérez 483 pt.
2 Jordi Lorenz 463 pt.
3 Manel Saldaña 407 pt.
4 H. Docampo 407 pt.
5 JR Ferrer 405 pt.
9 Doni Mtez. 366 pt.
13 Roi Gardón 315 pt.
15 Fco. Barranco 312 pt.
18 Jesús del Río 298 pt.
20 A. de la Llave 272 pt.
-Arc clàssic veterà home
1 Joan Tramullas 425 pt.
2 Jordi Cunill 284 pt.
-Arc clàssic sènior home
1 V. Giménez 391 pt.
2 Jesús Prat 389 pt.
3 Luis Santiago 384 pt.
4 Joan Lechuga 371 pt.
-Arc clàssic infantil
1 Marco Mosca 192 pt.
2 Erik de la Cruz 189 pt.
3 Susana Romero165 pt.
4 Erik del Río 162 pt.
-Arc clàssic aleví
1 Edgar Duch 198 pt.
1 Sandro Mosca 185 pt.
3 David Rubert 184 pt.
-Arc mecànic sènior home
1 Joan Lope 556 pt.
2 Isidoro Grajera 487 pt.
3 Mario Retamozo 431 pt.
5 Esteban Pérez 323 pt.
6 Joan Berni 283 pt.
-Arc lliure júnior home
1 Ricard Romero 513 pt.
-Arc lliure sènior dona
1 Laura Sande 389 pt.
-Arc lliure sènior home
1 X. de la Fuente 628 pt.
2 Manuel Álvarez 627 pt.
3 Enrique Saldaña624 pt.
10 Javier Díaz 455 pt.
* En vermell els jugadors locals

CB MONTCADA B. BÀSQUET> Primera
Segueixen els mals resultats
El sènior B del CB Montcada no aconsegueix trencar
la trajectòria negativa de tota la lliga i segueix sumant
derrotes al Grup Primer de Primera Catalana. L’equip
de Gregorio Fajardo es troba a l’última posició amb
23 punts en 20 jornades. SA

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

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials
El masculí perd amb dos rivals directes
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs ha encaixat dues
derrotes als últims partits contra rivals directes: a casa
contra el Sant Nicolau per 72-79 i a domicili contra el
Sant Gabriel per 88-61. Pel que fa als conjunts femenins,
el sènior A va perdre a la pista del Disseny, el segon,
per 67-64, mentre que al darrer partit va vèncer el Sant
Celoni per 57-53. D’altra banda, l’equip B va guanyar
els dos últims matxs de lliga: contra el Montserrat per
26-57 i l’IPSE per 53-32. SA

UE SANTA MARIA. FUTBOL> 3a Regional
Victòria a casa contra el Seagull
L’equip femení de l’Escola de Futbol Montcada va
vèncer el 26 de febrer el Seagull per 4-2 al camp muni-
cipal de Can Sant Joan. D’altra banda, en la jornada
anterior, el conjunt de Jesús Mateo va perdre de golejada
al camp del Sant Quirze de Besora per 7-0. L’EF
Montcada està situada a la zona mitja alta de la
classificació del Grup Segon de Segona Divisió. SA

EF MONTCADA. FUTBOL> Segona

Forts en el lideratge del Grup Dissetè
La UE Santa Maria no afluixa i es manté amb autoritat
al lideratge del Grup Dissetè de Tercera Regional. Els
homes de Mi-
guel Argüelles
van guanyar el
Cèltic per 2-0 al
camp municipal
de La Ferreria,
disputat el 18 de
febrer. D’altra
banda, en l’últi-
ma jornada els
montcadencs no
van jugar perquè
el rival, el Bassegoda, s’ha retirat. El Santa Maria està
fent una excel·lent temporada amb només una derrota
en 20 jornades. L’equip de Terra Nostra ha aconseguit
guanyar 10 partits i n’ha empatat 3. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> Primera

Derrota a la pista del segon classificat
L’Associació Esportiva de
Can Cuiàs va perdre al
darrer matx de lliga contra
el Xocola, segon classificat
del Grup Segon de Primera
Divisió, per 5-2. La derrota
trenca una ratxa positiva de
resultats que l’han portat a
situar-se a la zona mitjana de
la taula i a allunyar el fantas-
ma del descens. A l’anterior
jornada, els homes d’Alfonso Anés van vèncer el Llinars,
un dels aspirants a pujar de categoria, per 9-4. SA

CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Territorials

Ja són cuers del Grup Primer
El sènior B del Grundig Mobile ha perdut els dos últims
partits de lliga: a casa contra el Finques Europa per 2-7
i a la pista del Manlleu per 10-7. La trajectòria negativa
ha situat el conjunt montcadenc a l’última posició del
Grup Primer de Primera Nacional B. L’equip local té
complicada la permanència a la categoria, que va assolir
la temporada passada. SA

Triomf contra el Gelida
L’equip sènior femení de l’Escola Club de Bàsquet Can
Sant Joan va guanyar el Gelida per un ajustat 37-35, al
darrer matx disputat a la pista del CEIP El Viver. El
conjunt local es troba a l’antepenúltima posició amb 4
victòries i 14 derrotes. SA

LA SALLE B.HANDBOL> Segona Catalana
El masculí ensopega amb els primers
El sènior B masculí de La Salle ha perdut en les dues
últimes jornades contra dos rivals de la part alta de la
classificació del Grup B de Segona Catalana: amb el
Sant Fost –tercer– per 27-21 i amb el Sabadell –segon–
per 19-35. L’equip es troba a una perillosa desena posició
amb 13 punts. D’altra banda, el sènior femení B segueix
sense sumar victòries a la penúltima posició. SA

PILAR ABIÁN

LAURA GRAU

PILAR ABIÁN
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 >> La Unió organitza cada any un festival al Miquel Poblet

>> GIMNÀSTICA. Comarcal

Montcada acull una fase prèvia del
Campionat Territorial de Barcelona

ARXIU/SILVIA DÍAZ

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

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el
club gimnàstic de La Unió
de Mas Rampinyo són els
encarregats de coordinar la
competició de gimnàstica
rítmica que tindrà lloc l’11
de març al pavelló Miquel
Poblet i que forma part del
torneig comarcal organitzat
pel Consell Esportiu del
Vallès Occidental Sud
(CEVOS). La jornada, que
començarà a les 10h, és una
fase classificatòria per als
Campionats Territorials de
Barcelona en la qual com-
petiran gimnastes de
Montcada i Reixac, Cerda-
nyola i Barberà. La repre-
sentació montcadenca anirà
a càrrec de La Unió, que
participa amb dotze noies.

Modalitats. Les gim-
nastes que competeixen a

silvia díaz

redacció

>> ESCACS.  Campionat Escolar

La final comarcal es
disputa a Montcada

Després de disputar les
primeres rondes a Badia i
Cerdanyola, el Campionat
Escolar d’Escacs, organit-
zat pel Consell Esportiu
del Vallès Occidental Sud
(CEVOS), finalitza el 4 de
març al col·legi La Salle
(17h). D’aquesta ronda
sortiran els jugadors que
es classificaran per al Cam-
pionat Territorial, que tin-
drà lloc els dies 11, 18 i
25 de març a Mollet. Al-
guns integrants de la UE
Montcada estan fent un
bon joc al Campionat,
com els alevins Jaume
Teixidó i Albert García
(sisè i setè respecticament)
o el benjamí David Esco-
lar (sisè), tot i que aquests
resultats no són els millors
que han obtingut els escacs
escolars darrerament.

Valoracions. El coor-
dinador dels escacs esco-
lars de la UE Montcada,

>> KARATE. Campionat de Catalunya

la jornada són de les cate-
gories prebenjamí, benja-
mí, aleví, infantil i cadet. La
competició es divideix en
tres modalitats: iniciació,
promoció B i promoció
A. Les gimnastes que tin-
dran opció d’anar a les
Territorials són les que
competeixen en aleví, in-
fantil i cadet B i totes les

de promoció A. A la se-
güent fase passaran les pri-
meres classificades de to-
tes les categories i també els
dos primers equips, ja que
la competició també inclou
la categoria de conjunt.
A iniciació, les gimnastes
faran mans lliures, mentre
que en aleví competiran en
cercle, en infantil, amb pi-

lota i les cadets faran
masses. El president de
l’IME i regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC),
ha agraït a la Unió “l’in-
terès i el treball per fer
possible que a Mont-
cada s’organitzi el co-
marcal”.

Resultats . Dues
gimnastes de La Unió,
Astrid Oviedo (infantil B)
i Helena Beas, en la
modalitat de pilota de
categoria A, van quedar
primera i segona res-
pectivament al primer
Torneig Interclubs que es
va celebrar al Parc
Esportiu Municipal
Guiera de Cerdanyola el
19 de febrer. L’entitat lo-
cal va participar amb cinc
gimnastes. Al campionat
es van donar cita un cen-
tenar de gimnastes de set
clubs de les rodalies.

Gennaro De Lucia, ha
explicat que “les darreres
rondes no han estat fa-
vorables, els nostres ju-
gadors han perdut
molts enfrontaments
directes i ara mateix no
hi ha possibilitat de ser
primers a cap categoria
de les que participem”.
El club local competeix en
benjamí, aleví i infantil. De
tota manera, el coordina-
dor espera poder portar
entre dos i quatre jugadors
a la final de Mollet i ha
avançat que “haurem de
canviar una mica la pre-
paració per a l’any vi-
nent, sobretot després
d’aquesta experiència i
l’alt nivell que tenen els
jugadors de Cerdanyo-
la, els que millor han ju-
gat les comarcals”.
L’acte de lliurament de
premis del comarcal tin-
drà lloc l’1 d’abril a l’Audi-
tori de Badia. SD

Un total de 350 karateques
competiran al pavelló Miquel Poblet

La Federació Catalana de
Karate ha escollit Montca-
da i Reixac per organitzar
el Campionat de Catalu-
nya de Karate de les cate-
gories aleví, infantil i juve-
nil, que tindrà lloc el 4 de
març al pavelló Miquel
Poblet. L’esdeveniment
compta amb el suport de
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i amb
l’assessorament del club
mont-cadenc de karate Shi
Khan. Està previst que hi
assisteixin entre 320 i 350
participants de tota Cata-
lunya i d’Andorra.

Tècnica i combat. La
competició començarà a
les 9h. Durant tot el matí,
els participants faran les
proves: els alevins –fins a
11 anys– faran kates (tèc-
nica) i els infantils –12 i 13
anys– i els juvenils –fins a
15 anys– competiran en
kates i kumite (combat).
Els quatre primers classi-
ficats de cada prova tin-
dran opció d’entrar en els
entrenaments de prese-
lecció per disputar el
Campionat d’Espanya

silvia díaz

redacció
que tindrà lloc els dies 23
i 24 d’abril a Alcobendas.
Aprofitant l’esdeveni-
ment, la Federació també
organitza quatre confron-
tacions de les preselec-
cions sèniors masculina i
femenina, per decidir els
representants de Catalun-
ya en el proper campio-
nat estatal. El lliurament de
premis està previst cap a
les 14h i anirà a càrrec de
les autoritats municipals i
de la directiva de la Fe-
deració.

Satisfacció local.
L’entrenador del Shi
Khan, Miguel Franco, ha
destacat que “és tot un
mèrit poder organitzar
un esdeveniment d’a-
quest tipus a Montca-
da, perquè és molt difí-
cil tenir el pavelló lliu-
re donada tota l’activi-
tat esportiva que hi ha
al municipi”. Davant
l’elevada xifra de partici-
pants, el tècnic assegura
que “omplirem de gom
a gom el pavelló”. Fran-
co considera que alguns
joves de l’entitat local, “so-
bretot els infantils”, te-
nen opcions d’arribar als

entrenaments de preselec-
ció. Precisament, l’en-
trenador del Shi Khan és
la persona en qui la Fede-
ració Catalana de Karate
ha delegat la selecció dels
integrants del combinat in-
fantil. Per la seva banda, el
president de l’IME i regi-
dor d’Esports, Juan Parra
(PSC), considera que
“l’organització d’aquest

acte a Montcada és
una prova més de l’am-
pli suport que donem
a l’esport i una nova
oportunitat per promo-
cionar el municipi”, a la
vegada que destaca que
“estem satisfets perquè
a Montcada tenim per-
sones  reconegudes en
el món del karate, com
Miguel Franco”.

SILVIA DÍAZ

 >> Entrenament dels karateques del club Shi Khan
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actualitatactualitatdels clubs La Salle guanya el primer derbi
La Salle va aconseguir la victòria en el primer derbi
entre cadets femenins, disputat contra l’Elvira Cuyàs el
25 de febrer (62-41). El partit es va disputar a la pista
de La Salle, plena de gom a gom. Els dos equips coin-
cideixen en el grup 2 del nivell B-2 de Promoció Bar-
celona. Les noies de La Salle són líders de grup i van
acabar la primera volta també en primera posició,
mentre que l’Elvira Cuyàs està a la part inferior de la
taula. El partit de tornada tindrà lloc el 13 de maig. SD

BÀSQUET> Cadet femení

ESCOLA DE FUTBOL. FUTBOL> Petits

S’aconsegueixen els objectius
La filosofia de l’EF Montcada és que els equips de cate-
gories inferiors –patufets, prebenjamins i benjamins–
es dediquin a la formació i a l’aprenentatge, sense vo-
luntat competitiva. Els entrenadors dels cinc equips més
joves coincideixen en què a nivell de formació s’estan
complint els objectius. Andrés Arjona, responsable dels
Patufets, ha explicat que està “sorprès i molt content”
del joc del seu equip i indica que “no esperàvem que
infants d’entre 4 i 6 anys aprenguessin tan ràpid el
mecanisme de joc. A l’equip tenim alguns jugadors
que ja despunten molt”. Els Patufets juguen a la lliga
de l’ADEFUBE, com ho fa el prebenjamí B. L’equip
d’Alberto Galván ha millorat al llarg de la temporada i
segons el tècnic, “tot i que els resultats no ens acom-
panyen, estic molt satisfet perquè els nens han
après a jugar, a passar la pilota, i per a mi això és
el més important”. L’equip més jove que competeix
a la Federació és el prebenjamí A, que és segon a la
taula, un resultat del que un dels seus entrenadors, José
Luis Sánchez, s’ha mostrat molt satisfet. Sánchez ha
explicat que “els infants no han notat el canvi de
passar de l’ADEFUBE a la Federació”. Juan Car-
los López és l’entrenador del benjamí B i ha destacat
que “som desens a la lliga i estic satisfet del bon
nivell de joc que estem adquirint”. Finalment, Ma-
nuel Colete, que entrena el benjamí A, ha destacat que
“anem molt bé, som segons, una situació que no
esperàvem perquè la majoria de nens provenen del
futbol sala o futbol 7 i és el primer any que juguen
a futbol 11. Tinc un bon equip”. SD

SILVIA DÍAZ

Participen l’Elvira Cuyás i el Montcada
Els equips de l’escola del CB Elvira Cuyàs i el CB Mont-
cada participen un any més en les Trobades de Bàsquet
que organitza la Federació Catalana, amb l’objectiu que
les entitats intercanviïn experiències i millorin el nivell
esportiu i social. La participació de l’Elvira Cuyàs va
començar el 25 de febrer,  amb partits contra el Cano-
velles i l’AE Ronda. Les dues properes cites seran a
Montcada, a les instal·lacions del CEIP Elvira Cuyàs,
l’1 d’abril (11.30h) contra el CB Sant Josep de Badalo-
na i el 6 de maig (11.30h) davant el CB Bim i l’ADE
Fuster. La darrera trobada serà el 20 de maig contra el
CB Santa Perpètua i el CB La Garriga. El CB Montcada
també hi participa, però en aquesta ocasió anirà com a
convidat a d’altres intercanvis. D’altra banda, el juga-
dor del mini A Josep Sánchez finalment no formarà
part de la Selecció Catalana d’aquesta categoria. Des de
gener, el montcadenc va disputar els partits
d’entrenament de la Preselecció, però els tècnics el van
descartar a mitjan de febrer. SD

BÀSQUET> Trobades de la Federació

 >> El sots-21 (groc) lidera la classificació del grup A-1

El sots-21 és líder de grup
El sots-21 del CEB Can Sant Joan va assolir a la darrera
jornada (26 de febrer) el lideratge del grup 1 del nivell
A-1 de Territorial, amb 35 punts i 19 partits. La
classificació està molt ajustada perquè el segon classificat,
l’ABB Dosa, està només a un punt de distància i amb un
partit menys. També té 34 punts i 19 partits jugats el
tercer classificat, el Pineda de Mar. En el quart lloc està el
CB Guinardó, amb 33 punts i 18 partits. El conjunt de
Jordi Rodríguez Mane està lluitant per aconseguir entrar
a les fases finals del Campionat. SD

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET

ATLETISME> Campionat Catalunya Cros

Resultats modestos
La Joventut Atlètica Montcada (JAM) va participar amb
onze corredors de base al 86è Campionat de Catalunya
individual de Cros, organitzat per la Federació Catalana
d’Atletisme el 19 de febrer a Canet de Mar. El corredor
que va obtenir una millor posició va ser l’infantil Aitor
Martín, en setè lloc. L’aleví Paula Teruel va ser novena i
el cadet Oualid Nassiri, campió de Catalunya de Cros
escolar, va arribar en tretzena posició. Segons el president
de l’entitat, Joan Abián, per valorar els resultats “s’ha de
tenir en compte que els atletes estan corrent en dos
campionats, escolars i federats, això els comporta
un doble esforç per la saturació de proves”. Segons
el president de la JAM, alguns atletes, com Aitor Martín
o Oualid Nassiri, “han participat també en els cam-
pionats de pista coberta obtenint bons resultats”.
Una vegada acabat el cros, l’objectiu de la JAM és
col·locar el màxim d’atletes a les finals dels campionats
de Catalunya de pista a l’aire i lliure i segons Abián, “fer
algun podi individual, si és possible”. SD

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

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Jor-
nades 15 i 16
Grundig-Esparraguera 10-2
Roçanès-Grundig 1-7
Equip Partits Pt.
1 Les Corts 12 36
2 Grundig 13 36
3 CF Sagarra 14 28
4 FS Manresa 14 25

Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jor-
nades 17 i 18
Grundig d.
Grundig-Rapid S. Coloma13-3
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 17 46
2 AVV Pomar 16 44
3 EF Raval 16 41
4 Grundig 16 38

Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Jornades 17 i 18
Grundig-Eurogramanet 5-4
Grundig-Corts Ubae 0-6
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 17 51
2 Les Corts Ubae 17 43
3 FS Garcia 17 40
11 Grundig 17 15

Cadet A. Primera Divisió. Grup
1. Jornades 17 i 18
Pineda Mar-Grundig 1-8
Grundig-Sagarra 2-2
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 17 45
2 Grundig 17 43
3 Les Corts Ubae 16 36
4 FS Canet 17 35

Cadet B. Segona Divisió. Grup
2. Jornades 17 i 18
Grundig d.
Montserrat-Grundig 2-3
Equip Partits Pt.
1 Epic Casino 15 43
2 CN Sabadell 16 39
3 Grundig 14 31
4 Vall de Tenes 15 31

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 17 i 18
Grundig-Gimnàstic 1-2
Corts Ubae-Grundig 7-1
Equip Partits Pt.
1 Sant Gervasi 17 41
2 FS Martorell 17 40
3 FC Barcelona 16 37
7 Grundig 17 22

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornades 18 i 19
EF Montcada-Restaura 8-4
Maristes-EF Montcada 3-3
Equip Partits Pt.
1 FS Montsant 18 52
2 Sant Gervasi 18 44
3 Sagarra 18 39
13 EF Montcada 18 13

Juvenil. Segona Divisió B. Grup
2. Jornades 17 i 18
Mollet-EF Montcada 7-2
EF Mont.-Castellterçol 5-4
Equip Partits Pt
1 FS Mollet 16 37
2 Vall de Tenes 15 35
3 Santa Perpètua 15 32
10EF Montcada 15 15

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB Segona
Fase. Nivell B2. G 2. Jorn. 6 i 7
CB Montcada-CB Vic 54-43
CB Montcada-S. Josep 43-30
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 6 12
2 Sant Josep 6 11
3 La Garriga 6 11
4 CB Vic 6 9

Mini masculí A. PB Segona
Fase. Nivell A1. G 2. Jorn.6 i 7
CB Montcada-CB Vic 65-48
Badalona-CB Montcada 73-68
Equip Partits Pt.
1 UE Mataró 7 14
2 EBCB Cornellà 7 14
3 Jov. Badalona 6 11
9 CB Montcada 7 8

Mini masculí B. PB Segona
Fase. Nivell B2. G 5. Jorn. 6 i 7
CB Montcada d.
St Josep-CB Montcada 72-22
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 6 12
2 EBCB Calella 6 11
3 CB Llavaneres 6 11
9 CB Montcada 6 6

Preinfantil masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 1. Jorn. 6 i 7
CB Montcada-Mataró 67-59
CB Montcada d.

Equip Partits Pt.
1 AEB Mataró 6 11
2 CB Montcada 5 10
3 Sant Gervasi 6 10
4 Vilassar de Mar 5 8

Infanti l  masculí. PB Segona
Fase. Nivell A2. G 3. Jorn. 6 i 7
Solsona-CB Montcada 62-49
CB Montcada-Mercè 46-66
Equip Partits Pt.
1 AE L’Hospitalet 7 11
2 La Mercè 6 10
3 CB Esparraguera 5 8
5 CB Montcada 6 8

Infanti l  femení. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 3. Jorn.6 i 7
CB Montcada-St Climent50-40
Parets-CB Montcada 31-56
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 7 13
2 Sant Andreu 7 11
3 Salle Comtal 7 11
4 Sant Climent 7 11

Cadet masculí A. CC no sènior.
Pref. G12. 2a Fase. Jorn. 7 i 8
CB Montcada-M. Ademar83-70
Mataró-CB Montcada 88-76
Equip Partits Pt.
1 Mataró Bàsquet 8 16
2 CB Montcada 8 14
3 Sant Gervasi 8 14
4 Santa Coloma 8 13

Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 19 i 20
CB Montcada-Vilanova 88-90
A. Disseny-CB Mont. 68-58
Equip Partits Pt.
1 S. Cornellà 20 37
2 W. Barcelona 18 36
3 Jov. Badalona 18 34
15 CB Montcada 20 23

Júnior masculí A. CC no sènior.
Pref. G 12. F. Prèvia. Jornades 7 i 8
Torreforta-CB Montcada 83-78
Montgat-CB Montcada 66-62
Equip Partits Pt.
1 Finques Olesa 8 14
2 Sant Fruitós 8 14
3 AD Torreforta 8 13
4 CB Montcada 8 13

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 19 i 20
CB Montcada-Ceset 67-76
IPSI-CB Montcada 91-71
Equip Partits Pt.
1 CB Sant Josep 20 39
2 Jov. Badalona 18 36

3 Unió Gironina 18 35
16 CB Montcada 20 25

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Jornades 19 i 20
St. Pere T.-CB Montcada69-83
CB Mont.-CN Sabadell 92-44
Equip Partits Pt.
1 CP Roser 20 36
2 CB Montcada 20 35
3 Cassanenc 20 35
4 Sant Andreu 19 34

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jorn. 6 i 7
At. Montserrat-E. Cuyas 25-76
Betsaida-Elvira Cuyas 72-36
Equip Partits Pt.
1 Vilassar de Dalt 6 11
2 Manyanet Corts 6 11
3 Lestonnac 7 11
6 Elvira Cuyàs 5 8

Cadet Femení. PB Segona
Fase. Nivell B. G 2. Jorn. 6 i 7
CB Ripollet-E. Cuyas 67-34
La Salle-Elvira Cuyas 62-41
Equip Partits Pt.
1 La Salle 7 13
2 CB Ripollet 7 13
3 Baricentro 7 11
4 Vilanova 6 11
8. Elvira Cuyàs 7 9

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 19 i 20
Elvira Cuyas-St. Celoni 78-87
Caldes-Elvira Cuyas 72-82
Equip Partits Pt.
1 Sant Adrià 19 35
2 S. Pere Terrassa 19 35
3 AE Casp 17 34
9 Elvira Cuyas 19 26

Sots 21 Masculí. Territorial
BCN. Nivell B. G1. Jorn. 18 i 19
Elvira Cuyas d.
Basket Rubí-E. Cuyas 46-40
Equip Partits Pt.
1 Manyanet Corts 16 31
2 Les Franqueses 16 30
3 ES Els Arcs 16 28
9 Elvira Cuyas 16 20

CEB CANT SANT JOAN

Infanti l  masculí. PB Segona
Fase. Nivell C1. G 5. Jorn.6 i 7
Lliçà Amunt-C St Joan 69-47

Can St Joan-AE Teià 38-52
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 7 11
2 AE Teià 5 10
3 CB Llinars 5 9
8 Can Sant Joan 6 7

Cadet Masculí. PB Segona
Fase. Nivell B1. G 2. Jorn. 6 i 7
Canovelles-C St Joan 87-36
Can St Joan-Sentmenat 65-26
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 7 13
2 Granollers 6 11
3 CB Roda 6 10
9 Can Sant Joan 7 8

Sots 21 masculí. Territorial
BCN. Nivell A1. G 1. Jorn.19 i 20
Pineda Mar-Can St Joan 68-73
C St Joan-At. Montserrat78-55
Equip Partits Pt.
1 Can Sant Joan 19 35
2 ABB Dosa 18 34
3 Pineda de Mar 19 34
4 CB Guinardó 18 33

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jorn. 6 i 7
Joventut BBC-La Salle 28-34
La Salle-Elvira Cuyas 62-41
(veure classif icació al CB
Elvira Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 4. Jornades 6 i 7
Montmeló-La Salle 76-26
La Salle-L’Ametlla 46-49
Equip Partits Pt.
1 Montmeló 5 10
2 Arenys de Munt 5 10
3 L’Ametlla 5 9
4 La Salle 6 9

Junior femení. CC no sènior.
Preferent. 2a Fase. G 11. Jorn. 7 i 8
La Salle-GEIEG 36-64
B. Sama-La Salle 49-50
Equip Partits Pt.
1 Unipreus Lleida 8 15
2 Hispano Bàsket 7 13
3 GEIEG 8 13
5 La Salle 8 12

FUTBOL

EF MONTCADA

Patufets. Ll iga ADEFUBE.
Jornades 12 i 13
EF Montcada-Mollet 5-2
Bonaire-EF Montcada 0-8

Prebenjamí B. Lliga ADEFUBE.
Jornades 12 i 13
EF Montcada-Andalucía 3-7
Mollet-EF Montcada 3-1

Prebenjamí A. G5. Jorn.17 i 18
EF Montcada-Montornès 13-0
EF Montcada-Palau 1-4
Equip Partits Pt
1 Lliçà d’Amunt 15 45
2 EF Montcada 15 40
3 EC Granollers 15 37
4 Rubí 14 31

Benjamí A. Grup 1. Jorn. 17 i 18
Andalucía-EF Montcada 2-1
Can Rull-EF Montcada 3-2
Equip Partits Pt.
1 Can Rull 16 46
2 EF Montcada 17 40
3 Andalucía 16 36
4 Santa Perpètua 17 35

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 17 i 18
EF Montcada-La Llagosta 0-4
Martorelles-EF Montcada 2-1
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 16 41
2 Martorelles 16 38
3 CE Sabadell 14 35
10 EF Montcada 16 17

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 19 i 20
CF Damm-EF Montcada 0-1
EF Montcada-Guinardó 5-0
Equip Partits Pt.
1 PB Collblanc 18 44
2 Fundació Europa 18 43
3 Sant Gabriel 19 43
5 EF Montcada 19 39

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 17 i 18
EF Montcada-Sant Celoni 7-1
CF Parets-EF Montcada 4-2
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 17 48
2 EF Montcada 16 42
3 UD Lourdes 17 40
4 UD Molletense 17 37

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Jornades 19 i 20
EF Montcada-Canovelles 1-1
Cardedeu-EF Montcada 6-4
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 18 42
2 F. Sánchez Llibre 19 40
3 Lliçà d’Amunt 18 38
6 EF Montcada 19 32

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 17 i 18
EF Montcada d.
EF Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 CF Barceloneta 14 34
2 Alzamora 13 32
3 UAT Horta 14 32
7 EF Montcada 12 18

Cadet A. Primera Divisió. Grup
5. Jornades 19 i 20
EF Montcada-La Planada 1-4
UD Marina-EF Montcada 3-2
Equip Partits Pt.
1 EF Sabadell 18 46
2 CE Sabadell 18 43
3 Mercantil 18 41
16 EF Montcada 18 4

Cadet B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 17 i 18
Sentmenat-EF Montcada 4-3
EF Montcada-Palau 5-2
Equip Partits Pt.
1 Andalucía 15 40
2 EF Cerdanyola 15 38
3 La Románica 15 34
8 EF Montcada 15 16

Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 19 i 20
EF Montcada-Roda de Ter 4-1
Manlleu-EF Montcada 3-2
Equip Partits Pt.
1 CP Sarrià 19 43
2 CF Cardedeu 18 42
3 UE Mollet 18 38
4 EF Montcada 19 37

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 17 i 18
Lliçà Amunt-EF Montcada 5-1
EF Montcada-Vallès At. 2-7
Equip Partits Pt.
1 Lliçà d’Amunt 15 37
2 Sant Celoni 14 35
3 Montornès Nord 15 33
7 EF Montcada 13 19
12 UD Santa Maria 14 9

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 17 i 18
Santa Maria-Montornès N. 0-4
Santa Maria-Montornès x-x
(Vegeu classif icació a l ’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infantil Femení. Lliga CEVO.
Grup 2. 2a Fase. Jornades 2 i 3
La Salle-Palautordera 18-19
La Salle d.
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 2 4
2 Cardedeu 2 2
3 Palautordera 2 2
4 La Salle 2 0

Infantil Masculí A. Campionat
Infantil. Grup A. Jorn. 3 i 4
Bordils-La Salle 33-25
Granollers-La Salle 28-18
Equip Partits Pt.
1 Sant Martí 4 8
2 CH Vic 4 4
3 OAR Gràcia 4 4
6 La Salle 4 0

Infanti l  Masculí B. Copa
Catalunya. Grup A. Jorn. 3 i 4
Manyanet-La Salle 39-8
La Salle-Sant Cugat 14-32
Equip Partits Pt.
1 AFEMS Terrassa 2 4
2 CP Manyanet 2 4
3 Sant Cugat 3 2
5 La Salle 2 0

Juvenil A. Lliga Catalana. Pri-
mera Fase. Grup C. Jorn. 6 i 7
La Salle-FC Barcelona 32-38
S. Bonanova-La Salle 32-38
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 6 12
2 ACE Fornells 7 10
3 BM Granollers 6 8
4 La Salle 6 5

Juvenil B. Segona Catalana. Pri-
mera fase. Grup C. Jorn. 15 i 16
La Salle-Cardedeu 32-22
La Garriga-La Salle 20-27
Equip Partits Pt.
1 La Salle 14 20
2 BM Granollers 15 19
3 Les Franqueses 14 18
4 Cardedeu 14 16

 >> La Salle (vermell) i l’Elvira Cuyàs el dia del derbi

SILVIA DÍAZ

 >> El prebenjamí A (vermell) és l’equip federat més jove

SILVIA DÍAZ
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“Els voluntaris som una
espècie en perill d’extinció ”

Com a guarda

forestal estic tip de

trobar abocaments

incontrolats de

runa i altres residus

a la muntanya

�

LAURA GRAU

�Coneixes la Serralada de

Marina com el palmell de

la mà.

No sé sí tant com això, però
el que és cert és que per la
meva feina com a voluntari de
Protecció Civil i d’Acer i com
a guarda forestal me la conec
força bé, encara que sempre
hi ha dies que descobreixo
coses noves, sobretot pel que
fa a la fauna i la flora.
�El foc és el principal ene-

mic de la muntanya?

El foc és l ’enemic més
destruct iu,  però
no l’únic ni el més
complicat de com-
batre.  Com a
guarda forestal es-
tic tip de trobar
abocaments incon-
trolats de runa i al-
tres residus a dife-
rents indrets de la
muntanya.  Des-
graciadament en-
cara hi ha desa-
prensius que utilit-
zen la muntanya
com un abocador,
obl igant l ’admi-
nistració a invertir
molts diners en
netejar el bosc.
�Què és el més

estrany que hi ha

trobat?

Electrodomèstics
de tota classe i motocicletes.
De tant en tant també trobes
gent que té el costum d’anar a
la muntanya a rentar el cotxe i

canviar l’oli. Quan els crides
l’atenció per això o per fer foc
quan no toca, alguns et respo-
nen que és una cosa que s’ha
fet tota la vida i no entenen el
per què d’aquestes prohibi-
cions. Sembla impossible que,
tot i les campanyes de cons-
cienciació que es fan, encara
quedi gent que pensi així.
�Una dada curiosa sobre

la serralada

Al segle XV s’hi feien batu-
des per caçar óssos. També hi
va haver llops fins a final del

segle XIX. Però
quan hi ha con-
flicte entre l’ho-
me i l’animal, ja
se sap que els ani-
mals són els més
perjudicats.
 �Com està la
fauna del parc?
Molta gent es
quedaria sorpre-
sa de la quantitat
d’espècies que hi
viuen. No és fà-
cil veure animals
però hi són. Fa
poc,  se ’m va
plantar un teixó
enmig d’un camí
il·luminat per la
llum de la luna.
Es va posar  de
peu i em va mi-
rar. Va ser molt

emocionant. I l’altre dia em
vaig creuar, també a la nit,
amb un grup de porcs sen-
glars. També hi ha una gran

Vocació de servei. Va néixer fa 41 anys a la falda del
Tibidabo, on va passar la major part de la seva infància, per després
marxar al Guinardó. Del seu caràcter va destacar ben aviat la vocació
de servei i l’atracció per tot allò que tenia a veure amb la natura.
Bon estudiant, va deixar l’escola després de primària per buscar
feina. Va fer de camioner, empleat de benzinera, paleta, cambrer,
masover,...El 1986 ve a viure a Montcada, que ja coneixia per les
excursions que feia de petit, i poc després decideix fer-se voluntari
de Protecció Civil, on troba un espai on realitzar la seva tendència a
ajudar els altres i alhora l’afició a la natura. El 1997 aconsegueix la
feina de la seva vida: guarda forestal del Parc de la Serralada de
Marina, que s’ha convertit en la seva segona casa. Quan plega,
continua vetllant per aquesta muntanya com a membre de
l’Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca (Acer), una
entitat que va contribuir a fundar l’any 2001. De grans els seus fills,
de 15 i 8 anys, també volen ser voluntaris de Protecció civil.

quantitat  de mustèl· l ids ,
rossegadors i  ocel ls.  Des
d’Acer estem a punt d’editar
una guia de la fauna de la ser-
ralada en col·laboració amb
l’Ajuntament.
�Què sent quan hi ha un

incendi? Com s’ha d’ac-

tuar?

Se sent una gran impotència,
però sobretot s’ha de mantenir
la calma. Recordo l’incendi de
1994. Vaig col·laborar com a
voluntari de Protecció Civil
amb els bombers 24 hores
sense parar. El que aprens és
que no t ’has de deixar
influenciar per la gent, has de
saber on trepitges i tenir clar
sempre per on és la sortida.
Quan penses que un bosc cre-
mat triga més de 60 anys a
recuperar-se, m’entristeixo
però em queda la satisfacció
de poder contribuir a que els
meus fills o els meus néts el
vegin algun dia en tota la seva
esplendor.
�Què té la muntanya que
tant l’atrau?
La pau, el silenci, els sons de
la nit, la foscor absoluta, els
estels, el vent que baixa del
cim movent les fulles dels ar-
bres o el frec dels animals que
es mouen a la nit. Algunes per-
sones tenen por d’estar a la
muntanya quan es fa fosc però
és quan el bosc té més màgia.
Molta gent va a la muntanya
però no sap disfrutar- la .
S’emporta el cotxe fins a to-
car del camí, posa la música a

Algunes persones

tenen por d’estar a

la  muntanya a la nit

però és quan el

bosc té més màgia

Voluntari de Protecció Civil i membre d’Acer

José Jiménez

tot volum i parla en veu alta,
fent impossible un contacte
real amb la natura.
�Quin és el futur de Pro-
tecció Civil?

Continuarem treballant, tot i
que cada vegada som menys.
Hem d’arribar a la conclusió
que els volunatris com una es-
pècie en perill d’extinció.


