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La mare i el seu company sentimental ingressen a la presó. Pàgina 10
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El cas dels presumptes
maltractaments a l’Alba
commociona el municipi

Manifestació històrica

La desfilada dels
Tres Tombs
aconsegueix una
alta participació

P. 20

>>  L’abanderada d’enguany
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>> Montcada acollirà el
partit benèfic de veterans
Barça-Madrid  P. 25

Al voltant de 3.000 persones van respondre a la convocatòria de la Plataforma P. 3 i 4

>> Proposta per instal·lar
una planta de reciclatge
d’envasos a la Ferreria  P.6

La primera acció reivindicativa de la Plataforma Tracte Just, Soterrament Total, el passat 9 de
març, va consistir en una concentració a la plaça Lluís Companys i el tall la línia de França durant
un quart d’hora. El col·lectiu té previst repetir la protesta el 23 de març, a les 20h.

>>  Els joves s’inicien
cada cop més aviat en
el consum de porros  P. 14

>> Augmenta l’índex de
qualitat de vida al municipi
en els darrers 10 anys P.7

LLUÍS MALDONADO

>> Èxit de la Marató de
donacions de sang  P. 11

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> Descobreixen què
menjàven els habitants
de Les Maleses  P. 21

>> Els comerciants del
Centre Llevant i el Carrer
Major s’uneixen P.12

Feia temps que no es veia una
participació tan alta a la festa
dels Tres Tombs. Un dia as-
solellat va marcar la celebració
el passat 12 de març de la diada
en homenatge als animals que
va comptar amb l’assistència de
més d’un centenar de cavalls i
d’una trentena de carros, que
aquest any es van concentrar al
Pla d’en Coll, en comptes del
polígon la Ferreria.

LLUÍS MALDONADO

MUSEU
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 >> Centenars de montcadencs van participar a la primera mobilització que ha convocat la Plataforma Tracte Just, Soterrament Total
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Montcada surt al carrer massivament
per demanar el soterrament total

LÍNIA DE FRANÇA

Unes 3.000 persones van participar al tall de les vies, convocat per la Plataforma Tracte Just Soterrament Total

En el moment de tancar aques-
ta edició la Plataforma Tracte
Just, Soterrament Total  comen-
çava a planificar la segona acció
reivindicativa per reclamar el
soterrament de la línia de França
al seu pas pel nucli urbà en pa-
ral·lel a les obres del Tren d’Al-
ta Velocitat (TAV). Mentre el
Ministeri de Foment no es com-
prometi per escrit a dur a ter-
me el projecte d’acord amb la
proposta de l’Ajuntament, el col-
·lectiu proposarà tallar les vies
cada quinze dies. Si no hi ha can-
vis d’última hora, el 23 de març,
a les 20h, tindrà lloc la segona
manifestació.

Expectatives superades.

La primera de les concentra-
cions convocades va ser un èxit.
La ciutadania va sortir mas-
sivament al carrer el 9 de març
en resposta a la convocatòria de
la Plataforma. Unes 3.000 per-
sones segons la Policia Local i
4.000 segons els organitzadors
van protagonitzar una de les
mobilitzacions més multitudi-
nàries que s’han fet al municipi.
La concentració va començar a
les 20h a la plaça Lluís Com-

LLUÍS MALDONADO

sílvia alquézar
lluís maldonado
montcada

panys tot i que la interrupció del
trànsit ferroviari es va produir
entre les 20.31 i les 20.46h i es
va desenvolupar sense cap inci-
dent. El tren que circulava en
sentit Barcelona es va aturar a la
mateixa estació, mentre que el
comboi cap Granollers va ha-
ver de frenar uns metres abans
perquè els veïns van ocupar l’es-
pai entre l’estació de la línia C2 i
el pas a nivell de la plaça Lluís
Companys. En acabar la mobi-
lització, la Plataforma va fer una
assemblea a l’ABI per valorar la
resposta ciutadana, que ha qua-
lificat “d’èxit total”.
La concentració va comptar amb
la presència de l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC) i de repre-
sentants de tots els grups mu-
nicipals, encara que bona part dels
edils del govern va decidir no
participar directament en la talla-
da en considerar que les nego-
ciacions amb el Ministeri van per
bon camí. L’endemà de l’acció
l’Ajuntament va felicitar la Plata-
forma “per l’èxit i l’organitza-
ció” de la concentració.
El col·lectiu no descarta seguir
amb les protestes fins que la pro-
blemàtica local sigui recollida per
Foment que, en contra de l’acord
inicial a què el govern central va
arribar amb l’Ajuntament en la

 >> Relat davant la línia de França

JAUME RELAT: “MENTRE NO TINGUEM EL COMPROMÍS
DEL MINISTERI PER ESCRIT, FAREM TALLS CADA 15 DIES”

 PILAR ABIÁN

entrevista

L’exregidor Jaume Relat és un
dels portaveus de la Plataforma
Tracte Just, Soterrament Total.
-Satifets amb la resposta
ciutadana a la primera mobi-
lització?
Va ser impressionant. No recor-
do manifestacions tan multitu-
dinàries. Va superar, amb es-
creix, les nostres previsions.
-N’hi haurà una segona?
-Segurament sí. Encara ho hem
d’acordar en assemblea, però
la voluntat és fer concentracions
cada 15 dies fins que no hi hagi
un compromís del Ministeri per
escrit. La propera es farà el dia
23 de març a la mateixa hora.
-Tot igual que el dia 9?
-Està per decidir, però segura-
ment ens concentrarem a les
20h a la plaça de l’Església per
evitar riscos innecessaris, ja
que el dia 9 es va aplegar molta
gent al voltant de les vies durant
molta estona. La proposta és
sortir en manifestació pel carrer
Major i acabar al pas a nivell i a

l’estació just en el moment de
fer el tall.
-El govern local  considera que
tallar les vies és una acció mas-
sa contundent que caldria reser-
var per més endavant, en el cas
que les manifestacions no tin-
guessin prou efecte.
Ho sabem i respectem la seva
opinió tot i que haig de dir que,
en cap moment ens ha impedit
fer-ho. Contràriament ens cons-
ta que va parlar amb el delegat
del govern a Catalunya i amb la
consellera d’Interior per garantir
que la protesta es pogués fer
sense problemes. A més, tant
l’alcalde com els regidors van ser-
hi presents durant tot el temps
que va durar la mobilització.
-Així, creu que tallar les vies és
necessari?
Certament és una mesura  con-
tudent, però, entenem que, alho-
ra, necessària per pressionar el
Ministeri. També és cert que hi
ha veïns que proposen accions
més beligerants però, des de la

dècada dels noranta, va posar fa
uns mesos sobre la taula un pro-
jecte que  preveu el soterrament
de la C2 des del carrer Carril fins
a la Casa de la Vila. Respecte la
campanya de recollida de signa-

tures que la Plataforma va po-
sar en marxa el 23 de febrer, el
moviment popular ja n’ha reco-
llit més de 7.000 i, en els pro-
pers dies, farà un primer lliura-
ment a l’Ajuntament i la Genera-

litat. A banda, el col·lectiu segueix
venent pancartes amb el lema
“Soterrament ja” visibles a mol-
tes balconades i façanes de la ciu-
tat i es reuneix cada dijous a les
20h a l’ABI.

Plataforma, apostem per ac-
tuar amb ordre i tranquil·litat.
-La primera protesta ha tingut
alguna mena de resposta per
part del Ministeri?
De moment no s’ha posat en
contacte amb la Plataforma, tot
i que el seu interlocutor directe
és l’Ajuntament, i així ha de ser.
Nosaltres estarem encantats
si ens conviden a alguna reu-
nió però les negociacions les
ha de dur el Consistori. PA
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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

SOTERRAMENT TOTALles imatges
ELS MANIFESTANTS. UNS 3.000

Veïns de tots els barris i de totes les edats
La mobilització va aplegar ciutadans d’arreu del municipi. Petits,
joves i grans van sortir al carrer amb xiulets, paelles i cassoles per
fer xibarri.

LA CONCENTRACIÓ. PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Donant consignes per evitar situacions de perill
La mobilització va començar a les 20h amb la concentració de centenars de ciutadans a la plaça Lluís
Companys. La Plataforma Tracte Just Soterrament Total va explicar a través d’un megàfon com fer
el tall de les vies per evitar incidents.

La manifestació va trascórrer sense cap incident
L’acció de protesta va transcórrer sense cap problema. Els manifestants van accedir ordenadament des de la
plaça Lluís Companys a l’estació de França, on el tren de les 20.31h va quedar aturat 15 minuts.

Andanes i vies plenes de gom a gom
El tall de la línia de França es va produir de 20.31 a 20.46h entre
l’estació Montcada i el pas a nivell de la plaça Lluís Companys.

CIVISME > TOTAL NORMALITATEL TALL. LÍNIA DE FRANÇA
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“Proposarem que les obres
de soterrament del TAV i de
la línea de França es facin
de forma simultània amb un
període de sis mesos de
diferència com a màxim”.
Així explica l’alcalde César
Arrizabalaga (PSC) el posicio-
nament municipal respecte a la
proposta del Ministeri de Fo-
ment de soterrar parcialment
la línia de rodalies de França.
“Volem signar  acords però
amb fets, i per tant, si co-
mencen les dues obres al-
hora serà la garantia”, afe-
geix Arrizabalaga, qui ha anun-
ciat que el secretari d’Estat
d’Infraestructures Victor
Morlan visitirà Montcada en
els propers dies per tractar in
situ la problemàtica.

Felicitacions. L’equip de
govern de l’Ajuntament ha fe-
licitat els integrants de la Plata-
forma Tracte just, soterrament to-
tal i als participants en la con-
centració  en suport de la pro-
posta que el consistori ha pre-
sentat davant el Ministeri de
Foment per soterrar totalment
la línia de rodalies de França.
L’alcalde ha agraït a la ciu-
tadania “la implicació en una
qüestió tant important com
és el futur del municipi i el
seu suport al Consistori”.

Montcada demana a Foment que les obres
del TAV i de rodalies comencin alhora

LLUÍS MALDONADO

lluís maldonado

redacció

estudi en previsió
L’AJUNTAMENT ENCARREGARÀ UN PLA GLOBAL DE

MOBILITAT AL PRESTIGIÓS TÈCNIC SALVADOR RUEDA

L’Ajuntament, que continua negociant a Madrid, vol signar ‘un acord amb fets que sigui una garantia’

ICV presenta una
proposició no de

llei a Madrid
El diputat d’Iniciativa Verds-
EUiA a Madrid, Joan Herrera,
va presentar al Congrés dels
Diputats el 10 de març la
Proposició no de llei que exigeix
el soterrament total de una línia
de França, tal i com va anunciar
durant la seva visita al municipi
el 7 de març. “La millor
resposta política a la ma-
nifestació ciutadana és que
l’endemà mateix es presenti
la proposició a Madrid”, va
dir Herrera. La proposta la va
presentar en solitari, ja que no
ha estat possible arribar a un
acord amb les altres forces que
també donen suport al projecte,
PSC, CiU i ERC. El text recull
la petició del soterrament total
tant de la línia del TAV com de
la línia Barcelona-Portbou “per
no perdre l’oportunitat his-
tòrica de lliurar-se d’una de
les moltes barreres ur-
banístiques que tenim a
Montcada i Reixac”.

Resposta. El president
d’ICV a Montcada, Félix Chic,
va comentar que “la propo-
sició no s’ha pogut consen-
suar, però això no exclou
que els altres grups se sumin
més endavant”. Ara el
Ministeri  haurà de donar una
explicació en la propera co-
missió de Foment prevista per
a final de març. LM

“Quan desapareixeran els
passos a nivell? Quan podrem
moure’ns d’un lloc a l’altre?
Quan no hi haurà embussos?
Quan podrem tractar el tema
del trànsit de forma global?”.
Són algunes de les preguntes
a les quals el govern municipal
vol donar resposta mitjançant
un estudi.
L’Ajuntament té previst encar-
regar un pla sobre la mobilitat
urbana per demostrar que la
reivindicació del soterrament to-
tal de la línia de França està

plenament justificada davant de
les institucions supramunicipals.
L’alcalde, César Arrizabalaga, ha
fet referència a les retencions de
trànsit que es produeixen cada dia
al centre del municipi a causa dels
passos a nivells de la línia de
França. “Montcada i Reixac s’ho
mereix i és totalment just”, ha dit.

Eina útil del trànsit. El futur
soterrament de la carretera C-17,
els embussos de trànsit a la
resta de carreteres i autopistes,
el pas pel nucli urbà, les cues

als passos a nivells són les
evidències de la dificultat de la
mobilitat urbana de Montcada i
Reixac i són precisaments els
punts que l’Ajuntament vol
posar de manifest en un estudi
sobre la mobilitat al municipi.
L’alcalde es reunirà prope-
rament amb el prestigiós tècnic
de mobilitat urbana, Salvador
Rueda, amb l’objectiu d’encar-
regar-li un estudi que “serveixi
com a eina per abordar els
problemes de trànsit a Mont-
cada”. LM

 >> L’alcalde explica al diputat d’ICV-EUiA, Joan Herrera, la proposta municipal durant la seva estada a Montcada

SOTERRAMENT TOTAL
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L’EMMA preveu instal·lar una planta
per a la tria d’envasos a la Ferreria

pilar abián
redacció

recollida selectiva

L’Entitat Metropolitana del Me-
di Ambient (EMMA) de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona ha
aprovat inicialment el projecte
bàsic de la planta d’envasos lleu-
gers que s’ubicarà a Montcada i
Reixac, als antics terrenys de la
incineradora de Residus Sòlids
Urbans, al polígon de la Ferreria,
que va ser desmantellada l’estiu
passat. La previsió és que la instal·-
lació tracti anualment 18.000 to-
nes d’envasos provinents dels
municipis de l’Àrea.
Segons la informació facilitada pel
gerent de  l’EMMA, Carles Cunill,
el pla encara no ha estat exposat
al públic i no es presentarà fins que
l’Ajuntament no l’hagi analitzat en
profunditat. L’Entitat disposa de
dues plantes d’aquestes caracte-
rístiques a Gavà-Viladecans i Sant
Feliu de Llobregat gestionen cada
any entre 12.000 i 6.000 tones, res-
pectivament. D’aquestes, el per-
centatge de recuperació de mate-
rials se situa entre el 73 i el 82%
segons dades del 2004.
“Aquesta és una indústria neta,
necessària per poder reciclar
els envasos de plàstic, llaunes
i tetrabricks que el ciutadà
diposita als contenidors
grocs”, ha explicat Cunill, afegint
que la instal·lació de la planta pre-
vista a Montcada i Reixac és una
qüestió que s’ha tractat en el sí de
la revisió del Pla Metropolità de
Gestió de Residus Metropolitans.

Valoració municipal. El re-
gidor de Medi Ambient, Sergio
Hermoso (PSC), ha valorat po-
sitivament la proposta de fer una
planta de classificació i ha afirmat
que “no contaminarà i, a més,
suposarà la creació de nous
llocs de treball”, una vintena, se-
gons l’EMMA. L’edil ha afegit
que “tenir la planta al nostre

municipi ens permetrà reduir
costos del desplaçament del
contingut dels contenidors
grocs quan aquests estiguin en
funcionament”.
L’Ajuntament té previst realitzar
en breu la recollida d’envasos per
millorar el sistema de recollida
selectiva que fins ara contempla
paper i cartró, vidre, orgànica i
inorgànica. Així, les noves bateri-
es de contenidors soterrats que
està instal·lant Serveis Municipals
a diferents punts de Montcada i
Reixac incorporen un dipòsit més
destinat als envasos. Als barris on
encara no ha arribat els sistema de
contenidors soterrats, s’instal·laran
contenidors de superfície de co-
lor groc, del tipus iglú.

Reacció adversa. El Grup
de Medi Ambient-Ecologistes en
Acció ha criticat la notícia de la
instal·lació d’una futura planta de

>>Nous contenidors

JORDI FLORES

EL CENTRE DE MONTCADA ESTRENA

NOVES BATERIES DE CONTENIDORS

Franja de
protecció

forestal al Bosc
d’en Vilaró

LLUÍS MALDONADO

>> La planta s’instal·larà en l’espai que ocupava l’antiga incineradora de residus
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La urbanització del Bosc d’en
Vilaró, a la serralada de Marina,
ja compta amb una franja de
protecció perimetral contra
incendis. El tallafocs, de 25 me-
tres d’amplada, envolta la zona
residencial i ha costat 23.000
euros sufragats pels veïns. L’ac-
tuació, que comptat amb l’asses-
sorament tècnic del Departament
de Medi Ambient del Consistori,
dóna compliment al Decret de
la Generalitat sobre prevenció
d’incendis que afecta les urba-
nitzacions sense continuïtat amb
el nucli urbà. Els veïns han aler-
tat, però, que el manteniment de
la franja de protecció hauria de
comptar amb subvencions tant
municipals com de la Diputació
perquè l’espai compleixi amb la
seva funció.
D’altra banda, el 15 de març va
entrar en vigor el Decret que
prohibeix fer foc al bosc fins al
15 d’octubre. LR

El 7 de març els habitants del
centre van poder començar a
utilitzar les tres noves bateries
–en total 14 contenidors– que
s’han ubicat als carrers Jaume I
cantonada amb Bogatell, a
Jaume I cantonada amb Clavell
i a la confluència dels carrers
Guadiana i Rocamora, i que
suposen l’eliminació dels  con-
tenidors de superfície que hi
havia a la zona. En el moment
de tancar aquesta edició, està
previst que el 17 de març co-
mencin a funcionar els nous
contenidors dels carrers Larra-
mendi i Mossèn Castellví. El re-
gidor de Serveis Municipals,
Juan García (PSC), ha explicat
que la implementació d’aquest
sistema al centre és més com-
plicada que a d’altres barris a

causa de l’estretor d’alguns
carrers i l’existència de cablejat
elèctric aeri, que obliga a des-
cartar moltes ubicacions per la
impossibilitat del camió de fer
l’operació de buidatge. LR

triatge d’envasos a la Ferreria i ha
manifestat la seva “indignació”
per no haver estat informat al res-
pecte. “Montcada ja té l’Eco-
parc, la depuradora, l’abocador
de material de construcció a la
pedrera de Vallençana, la Dei-
xalleria de Santa Coloma i ara
es parla de dur runes al Turó,
ja n’hi ha prou”, ha manifestat el
portaveu del col·lectiu, Vicenç
Vilana. En opinió del Grup, la
planta de triatge augmentarà el
trànsit de camions pel municipi i,
de retruc, els nivells de contami-
nació.
En resposta al malestar expressat
pels ecologistes l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), ha demanat
“cautela” i ha expressat la vo-
luntat de l’Ajuntament d’explicar i
consensuar la proposta. “El pro-
jecte està en la fase inicial i
haurà temps de parlar-ne en
profunditat”, ha dit l’edil.

EQUIPAMENT MEDIAMBIENTAL
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Montcada i Reixac es troba en el
lloc 44 d’una llista de 51 municipis
pel que fa a l’Índex de Qualitat
de Vida. Aquest índex engloba
diferents aspectes de la vida quo-
tidiana de la gent, des del nivell
de renda fins a la qualitat de l’edu-
cació i la sanitat o l’accés a un
habitatge assequible. La posició
de Montcada en aquest rànquing
ha millorat respecte el 1991 en
què ocupava l’avantpenúltima
posició però continua estant a la
banda baixa.
Aquesta és una de les dades que
recull la darrera edició del But-
lletí Econòmic que van presen-
tar el passat 9 de març a l’Audi-
tori Municipal el president de
l’Àrea Econòmica, Joan Mares-
ma (CiU), el coordinador de
l’estudi, Jordi Suriñach, i l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC).
Aquesta publicació, que edita
l’Ajuntament amb la col.labo-
ració de la Universitat de
Barcelona (UB), s’adreça al sec-
tor econòmic del municipi i ser-
veix com a carta de presentació
davant possibles inversions ex-
ternes.

Ritme de recuperació. Un
dels components de l’índex de
qualitat de vida fa referència a
les condicions globals de la co-
munitat que té en consideració
les infrastructures i serveis amb
què compta el municipi. En
aquest aspecte, Montcada ha

Montcada millora la qualitat de
vida amb les infraestructures

pujat 10 posicions respecte l’any
1991 i ha passat del lloc vintisisè
al setzè. L’altre component, co-
negut com capacitat de progrés
individual, que recull elements
com la renda i el nivell d’edu-
cació, ha experimentat un des-
cens a Montcada i ha passat del
lloc 29 al lloc 36. Maresma va
atribuir aquest descens en el
rànquing a l’arribada d’immi-
gració en els últims anys.
Pel que fa a la millora de les con-
dicions de vida, el regidor  creu
que s’ha produït “gràcies a l’es-
forç inversor de l’Ajuntament
en infraestructures”. Arriza-
balaga va cloure l’acte destacant
que el Butlletí “és una eina clau
per definir les estratègies de
ciutat”.

La posició de la ciutat en el rànquing ha millorat respecte el 1991 però continua estant en la part baixa

laura grau
montcada

 >> El motor econòmic de la ciutat està desplaçant-se de la indústria tradicional al sector de serveis

PILAR ABIÁN

 l’apunt

SÍLVIA ALQUÉZAR

LA MOBILITAT URBANA, L’AUGE DEL SECTOR
TERCIARI I LA IMMIGRACIÓ CENTREN L’ESTUDI

Asland, entre
les companyies
més sostenibles

del món
Per segon any consecutiu La-
farge, propietària de la cimentera
montcadenca Asland, ha estat
l’única companyia de materials
de construcció a la llista de les
100 corporacions més sostenibles del
món que es presenta cada any al
Foro Econòmic Mundial de
Davos (Suïssa). La llista inclou
les companyies amb les millors
condicions per afrontar riscos i
oportunitats mediambientals,
socials i de govern, en compa-
ració amb la resta d’indústries
del seu sector. El grup Lafarge
és líder mundial en materials de
construcció de ciment, àrids,
formigó, cobertes i guix. LR

El coordinador del Butlletí Eco-
nòmic 2005, Jordi Suriñach, va
destacar del nou treball les da-
des sobre la mobilitat i la gran
quantitat de gent que surt i entra
al municipi cada dia, utilitzant
sobretot el transport privat amb
els problemes que això genera
de congestió i contaminació.
Suriñach també es va referir als
canvis que està vivint l’estructura
industrial de Montcada que cada
vegada s’inclina més cap al sec-
tor terciari. Altres aspectes no-
vedosos, en relació al del 2004,
són l’actualització de les dades
sobre l’arribada d’immigrants i
la incorporació de nous índexs

com el de sostenibilitat. La pu-
blicació es distribueix entre em-
presaris i agrupacions de co-
merciants de manera gratuïta i es
pot consultar a l’Ajuntament. SA

 >> Moment de la presentació

>> BUTLLETÍ ECONÒMIC 2005

Condis invertirà
26 milions

d’euros per obrir
30 nous ‘súpers’
La cadena de supermercats
Condis, amb seu al polígon Pla
d’en Coll de Montcada, inver-
tirà 26 milions d’euros en
l’obertura de 30 nous establi-
ments al 2006. Els nous cen-
tres sobretot s’instal·laran a la
Comunitat de Madrid, i s’afe-
giran als 407 que la família
Condal, propietària de la com-
panyia ja posseeix arreu d’Es-
panya. Condis va facturar
562,4 milions al 2005, un 3,5%
més que l’any anterior. LR
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>> La família Sisó a la porta de casa seva

La família desallotjada
de Vista Rica torna a casa

SÒNIA HERNÁNDEZ

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 2 de març el membre de
la Policia Local de Montcada i Reixac, PCM, de 37 anys d’edat,
per la seva presumpta implicació en diversos delictes de
falsificació de document públic, estafa i furt, tots ells relacionats
amb la seva promoció professional. La detenció es va produir
a les dependències que té la Policia Local a  l’Ajuntament durant
l’horari laboral de l’agent, que ha estat suspès provisionalment
de les seves funcions. LR

Detingut un policia local per frau�

L’hospital es podria dir Ernest Lluch�
Els alcaldes de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola-
Ripollet-Montcada, Antoni Morral, de Cerdanyola, Juan
Parralejo, de Ripollet i César
Arrizabalaga, de Montcada i
Reixac, han proposat que el futur
hospital comarcal porti el nom
d’Ernest Lluch,  ministre espanyol
que va universalitzar la sanitat a
la ciutadania territori i va estar
molt vinculat a la Universitat de
Barcelona i a altres universitats,
sent, a més, un símbol de la
democràcia després del seu
assassinat per ETA. La proposta s’ha realitzat després que la
direcció del Sector Sanitari del Vallès Occidental demanés idees
per tal de donar nom al nou hospital. LR

La família Sisó encara no s’ha
recuperat de l’ensurt d’haver de
sortir corrent de casa pel perill
d’esfondrament del seu ha-
bitatge. Després d’estar vivint 15
dies en un hotel de Barberà, les
despeses del qual ha sufragat
l’Ajuntament, els sis membres de
la família van poder tornar a
casa seva el passat 7 de març.
Els fets van tenir lloc el 20 de
febrer quan els fonaments
d’aquest edifici van ser afectats
parcialment per unes obres que
s’estant fent al solar del costat.

Avís previ. Antoni Sisó ja feia
setmanes que s’havia posat en
contacte amb la constructora i
amb l’Ajuntament per alertar del
perill, “però ningú no ens va
fer cas, fins que va passar el
que ens temíem”, va lamentar.
L’aparició d’esquerdes en alguns
punts de la casa i l’esfondrament
d’una paret lateral va motivar que
el consistori desallotgés la família
i demanés a la constructora que
dugués a terme una operació
d’apuntalament amb formigó
per garantir l’estabilitat de l’edifici.

La família està convençuda que la
constructora va actuar de forma
negligent i exigeix que assumeixi
la seva responsabilitat. Segons el
director de l’Àrea Territorial del
consistori, Antoni Jiménez, enca-
ra no hi ha elements per afirmar
que s’ha produït una actuació
negligent per part de la construc-
tora. “No volem treure conclu-

sions precipitades i, per tant,
no ens pronunciarem fins
disposar de tots els informes
tècnics que hem sol·licitat”.
Ara per ara, el departament està
en converses amb les assegura-
dores de la promotora perquè es
facin càrrec dels danys i perjudicis
que s’ha ocasionat a la família
desallotjada.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Busco trabajo. Para tareas de conserjeria o
vigilancia. A horas convenidas. 627 16 27 81.
Busco trabajo. Para tareas domésticas, en
horario de mañana y tarde. Sra de 40 años con
referencias. Tel. 935 753 954.
Es lloga. Plaça de pàrquing al carrer Aragó de
Mas Rampinyo. Opció comprar 620 992 410
Venc cotxe. BMW. Sèrie 1 120D. Particular. Full
equip. Garantia BMW 669 498 306
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.
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.

Eliminada una plaga a Can Cuiàs�

La Regidoria d’Educació i el Consorci Parc de Collserola van
encarregar a l’empresa Centropleg l’extinció d’una plaga d’erugues
que es va detectar a dos parterres i a arbres propers a l’escola
bressol Camí del Bosc, a Can Cuiàs, a mitjan de març. Les
fumigacions es van fer de nit, i es va procedir a precintar els accessos
des de la rampa a l’equipament per evitar-ne l’accés. LR

LAURA GRAU
Els fonaments van quedar afectats per unes obres al solar del costat
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VÍCTIMA DE MALTRACTAMENTS

L’Alba continua en estat greu
però evoluciona favorablement

pilar abián
montcada

El jutge decreta també presó incondicional per a la mare qui inicialment va ser posada en llibertat

2a quinzena
març  2006

LLUÍS MALDONADO

cronologia dels fets

Concentració al barri. Un centenar de veïns de Can Sant Joan es va concentrar
la tarda del 10 de març davant la casa on vivia la nena amb la seva mare i el seu company
sentimental. Els manifestants volien mostrar el seu rebuig als maltractaments que ha sufert la
petita i denunciar la descoordinació entre les administracions que van intervenir en el cas.LR

L’alcalde dóna suport als treballadors i fa un reconeixement a la seva tasca

laura grau
montcada

>> Delgado –a la dreta– amb Oliver

Serveis Socials explica que la
seva actuació va ser correcta

Les presses per buscar culpables
de les desgràcies quan ja han
passat han desencadenat un cú-
mul de crítiques indiscriminades
cap a les institucions que han inter-
vingut en el cas de l’Alba. Des
que el tema va saltar als mitjans
de comunicació, els professionals
del Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament han viscut
moments difícils i han hagut de
sentir crítiques i comentaris so-
bre la seva actuació.
Però el cert és que Serveis So-
cials va fer un seguiment exhaus-
tiu de la nena des que va arribar
a Montcada i ja havia iniciat el
procés de derivació del cas a la
Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència
(DGAIA) per considerar que hi
havia indicis que la mare no vet-
llava prou per la seva filla. I així

El boom mediàtic del cas Alba i el
sensacionalisme d’alguns mit-
jans han donat peu a la publi-
cació d’informacions falses, al-
gunes de les quals han estat rec-
tificades públicament però d’al-
tres han quedat sense des-
mentit. És el cas d’algunes da-
des aparegudes a El Periódico de
Catalunya el 7 de març en què es
deia que la nena es trobava clíni-
cament morta quan en realitat es
trobava en un coma induït pels
metges per estalviar-li el dolor.
El primer ingrès a l’hospital de
la Vall d’Hebron –el 18 de de-
sembre i no al novembre– va ser
per un braç trencat i no pas per
les fractures d’húmer, clavícula i
costelles tal com es va publicar.
Una altra de les informacions
falses que inclou l’article i que
ha repercutit molt negativament
en la imatge del Departament
de Serveis Socials és la supo-
sada declaració d’una assistenta
social a la Policia Nacional dient
que coneixia la situació de l’Al-
ba però com era nova no sa-
bia què fer. “Això és total-
ment fals –ha explicat la cap
tècnica Anna Oliver–, el cas de
l’Alba el portava un educador
social que és qui va declarar
en la investigació policial so-
bre la fractura del braç el
passat 1 de febrer”. LG

ho va manifestar l’alcalde de
Montcada i Reixac, César
Arrizabalaga (PSC), als mitjans de
comunicació. “Des de la prime-
ra trobada, Serveis Socials ha
tingut contacte periòdic amb
la mare i la nena i s’han reunit
en un total de sis ocasions, per
fer el seguiment de temes
educatius, psicològics i le-
gals”, va assegurar l’edil, donant
el seu suport als treballadors.
Arrizabalaga també ha demanat
respecte cap a la família del de-
tingut que fa anys que viu al mu-
nicipi i està suportant molta
pressió.

Suport. La tasca de Serveis
Socials també ha rebut el
reconeixement del Col·legi de
Treballadors Socials de Cata-
lunya, la Diputació de Barcelo-
na, Benestar Social i Família de
la Generalitat, la xarxa de

Informacions
errònies a

alguns mitjans

La DGAIA emet un infor-
me on afirma que “no  exis-
teix una situació de desem-
parament de la nena”. De-
mana a Serveis Socials
que en faci el segui-
ment i estigui alerta per
si detecta situacions de
risc.

DESEMBRE 2005

La nena ingressa a
l’hospital de la Vall
d’Hebron amb una frac-
tura al braç. Els metges
informen la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència
(DGAIA).

L’Alba arriba a Mont-
cada amb la seva
mare. Serveis Socials
rep un informe que
recomana el seu segui-
ment ja que presenta
“dificultats cognitives i
d’aprenentatge”.

18 DESEMBRE 27 DESEMBRE

Reunions amb la mare
per l’escolarització al
CEIP El Viver i el se-
guiment psicològic de
la nena. L’Alba acut a
tres sessions. Hi ha cinc
reunions més de segui-
ment amb mare, filla i
parella

GENER FEBRER 27 FEBRER

Tot i les recomanacions
de Serveis Socials, la
mare encara no havia
presentat cap denún-
cia contra el seu ex-
marit per la lesió de l’Al-
ba ni tampoc n’havia
sol·licitat la guàrdia i
custòdia.

Darrera reunió amb
l’Alba i la seva família,
cinc dies abans del
seu ingrès a l’hospital

Serveis Socials  deriva el
cas a l’EAIA demanant
“assessorament per vet-
llar pel benestar de la
menor i garantir que no
es troba en situació de risc
(...) es detecten indicis que
la mare no vetlla prou per
la seva seguretat”.

4 MARÇ

Alba ingressa a l’Hos-
pital de la Vall d’He-
bron amb un trau-
matisme craneoen-
cefàl·lic, després d’ha-
ver estat atesa al CAP
de Montcada.

L’Alba, la nena de 5 anys ingres-
sada des de la nit del 4 de març
a la unitat de cures intensives de
la Vall d’Hebron amb trauma-
tisme cràneoencefàlic a causa de
presumptes maltractaments,
continua estable dins de la gra-
vetat tot i que ha experimentat
una lleugera millora, segons l’úl-
tim comunicat mèdic recollit
per aquesta redacció el 15 de
març, en el moment de tancar
edició. La menor residia amb
la seva mare Ana Maria CF i el
seu company sentimental,
Francisco Javier PE, al carrer
Besòs, de Can Sant Joan, des
de final d’any. Ambdòs han es-
tat acusats d’un delicte d’as-
sassinat en grau de temptativa
com a presumptes autors de
maltractaments a la nena.
Si bé l’home va ingressar a la
presó el 7 de març, la dona va
quedar en llibertat amb càrrecs,
a petició de la fiscal. El 14 de
març, però, es va decretar la
presó provisional per a la mare
després d’escoltar la seva
declaració i acceptant la petició
de la Fiscalia, que demanava
l’ingrés. També es va decretar
el secret del sumari per garan-
tir la confidencialitat de les
investigacions. L’acusada es tro-
ba al mòdul de psiquiatria de
Can Brians per rebre atenció psi-
cològica.

Descoordinació. El cas de
l’Alba ha posat de manifest la
manca de coordinació entre les
administracions implicades. La
nena ja havia estat ingressada al
desembre amb un braç trencat i
els metges van posar sobre avís
la Direcció General d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència
(DGAIA). Retards de comuni-
cació entre la judicatura i la poli-
cia van endarrerir fatalment la
investigació. La Generalitat ha
anunciat actuacions per evitar la
desprotecció de menors, com
ara una nova llei de la infància.
Les investigacions continuen per
aclarir uns fets sobre els quals no
hi ha encara cap conclusió defi-
nitiva, a causa de les versions con-
tradictòries dels dos imputats.

professionals de l’entorn i de
molts ciutadans que coneixen
l’equip de professionals i la feina
que fan. “Lamentem el que ha
passat  –ha explicat la regidora
de Serveis Socials, Enriqueta
Delgado (PSC)– però creiem
injustes les crítiques que ens
han fet responsables de la
situació”. La cap tècnica, Anna
Oliver, ha fet una crida a la cal-
ma i a evitar els judicis paral·lels
que s’estan fent des dels mitjans.

Denúncia de
l’escola El Viver
El Consell escolar del CEIP El
Viver ha fet un comunicat de
premsa denunciant la vulneració
de la llei del menor que han fet
alguns mitjans televisius mos-
trant imatges de l’interior de
l’escola, de la rua de Carnestol-
tes i  de festes internes on es po-
dien reconèixer alumnes i mes-
tres. “Aquestes imatges s’es-
tan emetent de manera con-
tinuada tant en programes
informatius com en tertúlies
i no han estat proporcionades
ni autoritzades per l’escola”,
indica el comunicat elaborat pel
centre. L’escola pública de Can
Sant Joan també ha expressat la
seva preocupació per l’estat de
salut de la seva alumna de P4 i
el desig de tornar a tenir-la to-
talment recuperada el més aviat
possible. PA

LAURA GRAU
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Prop de 200
montcadencs
dónen sang

laura grau
redacció

 >>La sala institucional de la Casa de la Vila va ser la seu de la Marató

FOTS: SÍLVIA ALQUÉZAR

Gairebé 200 persones van
acostar-se a la Casa de la Vila
per donar sang durant la Ma-
rató que es va fer el passat 9 de
març a Montcada. Exactament
es van registrar 172 donacions
i 25 oferiments de persones que
no van poder donar sang per
diferents motius. El Banc de
Sang i Teixits del departament
de Sanitat de la Generalitat, pro-
motor de la Marató, ha desta-
cat la bona resposta dels veïns
que van acudir a l’equipament
al llarg de tot el dia.
La major afluència de públic es
va produir a partir a partir de
les 18h, quan es van formar algu-
nes cues, tot i que es va reforçar
l’equip d’extraccions amb més
personal. Entre els més matiners
hi van haver l’alcalde, César
Arrizabalaga, i diversos regidors
del conistori. Aquesta és la ter-
cera Marató que organitza a

Montcada el Banc de Sang i Tei-
xits. En l’anterior edició es van
comptabilitzar 131 donacions i
12 oferiments, és a dir, que la
xifra ha augmentat en una tren-
tena de persones. Una altra dada
positiva que ha destacat Carme
Díaz, responsable del depar-
tament de Promoció del Banc,
és que la xifra de nous donants
també s’ha incrementat de 30 a
37: “Estem molt contents de
la resposta montcadenca i de
comprovar que les donacions
augmenten any rere any”. Una
de les entitats locals que va col·-
laborar en la Marató va ser l’AV
Font Pudenta i Muntanyeta que
va organitzar una xocolatada
popular per als participants. El
programa En directe de TV3 tam-
bé va ser present a la Casa de la
Vila per seguir l’evolució de la
marató.

Suport municipal. La regi-
dora de Salut Pública i Consum,

>> MARATÓ DE DONACIONS

Eva Gonzalo (PSC), ha mostrat
la seva predisposició a continuar
donant suport aquest tipus d’ini-
ciatives: “Gràcies a les dona-
cions de sang es poden sal-
var vides i mai sabem quan
podem necessitar nosaltres
mateixos una transfusió”. La
sang i els seus derivats són ele-
ments imprescindibles perquè els
hospitals puguin atendre deter-
minats malalts o persones que

han sofert accidents. Ara per ara,
els avenços científics no per-
meten fabricar la sang artifi-
cialment i, per tant, els hospi-
tals depenen de les campanyes
anuals que fa el Banc de Sang i
Teixits. Aquest any la Marató té
previst recórrer 27 poblacions
de tota Catalunya amb l’objec-
tiu de batre un rècord de parti-
cipació i aconseguir les reser-
ves necessàries.

 Els organitzadors agraeixen la bona resposta

 >>TV3 va fer-ne el seguiment



12 2a quinzena
març 2006 societat

Les associacions de comerciants
del centre es fusionen en l’MCC
laura grau
redacció

 L’entitat ha renovat la seva junta que està presidida per Jesús González

FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ

Les associacions de comerciants
del carrer Major i Centre Llevant
han deixat d’existir per conver-
tir-se en una sola entitat,
l’Associació de Comerciants
Montcada Centre Comerç
(MCC). La fusió es va aprovar
el 27 de febrer en l’assemblea
general ordinària de l’MCC.
L’assemblea també va aprovar
la renovació de la junta que, a
partir d’ara, serà presidida per
Jesús González en substitució
de Pere Mercader.
González ha explicat que l’ob-
jectiu d’aquesta fusió és “treba-
llar de forma més unitària i
tenir així més força en qües-
tions com la reivindicació
del soterrament total de la
línia ferroviària de França i
altres projectes que afavo-
reixin el comerç del centre”.

Lògica i funcionalitat.

L’MCC es va crear el novem-
bre de 2002 com una unió de
les associacions de comerciants
del Carrer Major, Centre-Lle-
vant, Montcada Nova-Pla d’en
Coll i Mercat Municipal amb

l’objectiu d’impulsar un centre
comercial a celobert des del nucli
urbà de Montcada fins al Pla
d’en Coll.
Poc temps després de la seva
creació el Mercat Municipal se’n
va desvincular i més tard, tam-
bé ho va fer l’associació de co-
merciants de Montcada Nova-
Pla d’en Coll, per diferència de
criteris. A pesar d’aquesta rup-
tura, l’MCC va continuar fun-
cionant amb les dues associa-
cions restants, la del carrer Ma-
jor i la de Centre-Llevant. Tot i
treballar conjuntament, cada
associació cobrava una  quota
diferent als seus respectius socis

fira de liquidacions

COMERCIANTS I CONSUMIDORS ENGRESCATS

Els comerciants associats a
l’entitat Montcada Centre Co-
merç (MCC) valoren molt po-
sitivament els resultats de la
5ª Fira de Liquidacions, que
es va dur a terme el passat 5
de març al carrer Major, tot i
que la pluja que va caure als
volts del migdia va deslluir la
iniciativa. En total van ser 17
els comerços participants, i
es van establir 26 carpes, a
més de la de la plataforma
Tracte just soterrament total.
Dels participants 5 comer-
ços no estaven associats i
van manifestar la seva volun-
tat de prendre part en les pro-
peres fires. El president de
l’MCC, Jesús González, va
valorar, satisfet, que els bons

resultats obtinguts malgrat
la pluja “demostren que és
una iniciativa que ja està
plenament consolidada al
municipi i que els consu-
midors responen molt
bé” .

Dinamització. La regido-
ra de Comerç, Antònia Bofill
(CiU), va apostar fermament
per aquest tipus d’activitats,
“perquè dinamitzen el co-
merç i tot el municipi” .
També va tenir una valoració
positiva el concurs de mas-
cotes, en què van prendre
part 46 animals. Davant la
resposta, l’organització està
valorant la possibilitat de
repetir la convocatòria. SH

que després traslladava a l’MCC.
Amb el temps, s’ha comprovat
que aquest sistema no és operatiu
i s’ha decidit optar per fusionar
les dues entitats. L’MCC ja no
es dirà unió d’associacions sinó
associació de Montcada Centre
Comerç.
L’MCC, amb 114 socis i un
pressupost anual de 70.000
euros té un conveni de col·la-
boració amb la Generalitat,
l’Ajuntament i la Cambra de
Comerç de Sabadell per poten-
ciar el comerç urbà enfront de
les grans superfícies. El pres-
supost per aquest any puja a més
de 70.000 euros.

 >>La Fira, que es va fer al carrer Major, va aplegar força públic
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Madrid preveu concedir ajudes per
a dones amb malalts al seu càrrec

Avantatges per a la gent gran que
viu sola a casa i per aquells que
estan al càrrec d’un familiar. Així
es resumeix la nova llei de
dependència que està elaborant
el Parlament espanyol i que va
ser l’eix de la xerrada-col·loqui
que va fer el 10 de març la diputa-
da a Madrid Esperança Esteve
(PSC) al Centre Cívic de Can
Cuiàs en el marc del Dia de la
Dona, organitzat pel Consell Mu-
nicipal de la Dona i el Grup de
Dones de Can Cuiàs.
La diputada va explicar davant
d’una sala plena que la llei “re-
coneix per primer cocp el dret
a rebre el servei d’atenció a
domicili”. Esteve va repassar els
beneficis que suposarà l’entrada
en marxa de la nova llei, com
l’increment dels serveis, i la
remuneració per a aquelles per-
sones que tinguin al seu càrrec
l’assistència de la gent discapa-
citada o malalta. “Hi haurà
prestacions econòmiques,
més ajuda a domicili per
afavorir que la persona pugui

estar molt a prop de casa
seva”, va dir Esteve.

Acte de cloenda. Està pre-
vist que els actes  cloguin el 17
de març amb la presentació del
projecte  Les dones de Montcada als
moviments socials: franquisme i transició,
a la Casa de la Vila amb la pre-
sència de la directora de progra-
mes de l’Institut Català de la Dona
(ICD) i la historiadora, Isabel Se-
gura, que parlarà sobre la
recuperació de la memòria
històrica. També es projectarà el
documental Dones a la transició, de
la montcadenca Vicky Escrig..

lluís maldonado

can cuiàs

manifestació

UNITAT PER LA IGUALTAT
ENTRE L’HOME I LA DONA

 >>Esteve, al centre, entre Carolina Izquierdo i la regidora Enriqueta Delgado

LLUÍS MALDONADO

L’inici  dels actes commemoratius del
Dia Internacional pel Dret de les Do-
nes es va fer el  8 de març . Una
representació local va assistir a la
manifestació unitària per la igualtat
home-dona que es va fer a Barcelo-
na. Aquest és el primer any que
l’organització local no programa un
acte al municipi per poder prendre
part en la manifestació. LR

 El 17 de març es presenta el projecte Les dones de Montcada als moviments socials

>> DIA INTERNACIONAL PEL DRET DE LES DONES

El 16 de març es va fer una tro-
bada de delegats de secundària
dels instituts de Montcada al
Patronat Flor de Maig (Cer-
danyola del Vallès). L’objectiu
de l’acte, organitzat per la Re-
gidoria de Joventut, és conèi-
xer les necessitats dels estudi-
ants i donar als joves diferents
eines perquè coneguin els avan-
tatges de la participació i l’asso-
ciacionisme en el marc dels cen-
tres educatius però també dins
la societat. La jornada també va
oferir als participants mecanis-
mes de captació i habilitació
social i personal per tal que
pugin programar, de forma au-
tònoma, activitats per al fo-
ment i la promoció de la parti-
cipació estudiantil. LG

Trobada de
delegats de
secundària

 >>L’alcalde va presidir la jornada

LLUÍS MALDONADO
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L’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor (OMIC)
ha iniciat una campanya d’in-
formació als ciutadans sobre
les revisions fraudulentes del
gas arran d’algunes denúncies
presentades per veïns. La cam-
panya es basa en la difusió d’al-
guns consells perquè els consu-
midors actuïn de manera ade-
quada quan reben la visita a
casa seva d’empreses que vo-

Una campanya alerta la ciutadania
per prevenir fraus en la revisió del gas

 >>L’exposició es pot veure a la Casa de la Vila fins al 24 de març

SÒNIA HERNÁNDEZ

>> Mostra sobre el cànnabis

Els joves s’inicien cada cop més
aviat en el consum de porros

“Fumar porros afecta la capacitat de
pensar, de concentrar-se, d’enten-
dre…També pot dificultar coses com
estudiar, treballar, conduir” Aquests
són alguns dels missatges que
transmet la mostra Cànnabis…
com ho vius? que es pot visitar a la
Casa de la Vila fins al 24 de
març. L’exposició s’adreça bàsi-
cament als adolescents. Mitjan-
çant una vintena de cartells amb
imatges atractives per al públic
juvenil es qüestionen molts dels
tòpics que giren al voltant del
consum dels popularment co-
neguts porros.
L’exposició es va inaugurar el 13
de març amb l’assistència del
president de l’Àrea Social, Car-
les Guijarro (PSC), tècnics mu-
nicipals i representants de l’en-
titat Promoció i Desenvolu-
pament Social (PDS), els crea-
dors de la mateixa.

Informació contrastada.

No tot el jovent fuma cànnabis
de manera habitual, tot i que sí
és cert que la tendència de con-
sum és creixent i l’edat d’inici ha

pilar abián

montcada

baixat. Segons els estudis més
recents que han fet les autoritats
sanitàries en el marc del Pla Na-
cional sobre drogues i que da-
ten del 2004, el 36% dels
adolescents d’entre 14 i 18 anys
afirma haver fumat cànnabis.
Els joves perceben que és una
droga assequible amb un ús ma-
joritàriament recreatiu. Són
informacions que han rebut per
diferents canals però que no
tenen una base científica. Per
això el responsable de la mostra,
Jaume Larriba, director tècnic de
l’entitat Promoció i Desenvolu-
pament Social (PDS), considera
que és interessant visitar
l’exposició que inclou visites
guiades amb alumnes de tercer
d’ESO, i a les quals s’han inscrit
els instituts La Ferreria, La Ri-
bera, Montserrat Miró, Ciutat
Meridiana i també la Unitat
d’Escolarització Compartida
(UEC). En total hi haurà onze
visites per a 235 alumnes de 14 i
15 anys.

Difusió. L’exposició s’em-
marca en el Pla Local sobre
drogodependències (PLSD) i el

programa Salut a l’escola. Preci-
sament, el PLSD tracta a tercer
d’ESO el tema del cànnabis. La
regidora de Salut Pública i
Consum, Eva Gonzalo (PSC),
ha explicat que la voluntat del
Consistori és que la mostra
“arribi al màxim de gent”. Per
aquest motiu s’han distribuït
2.500 díptics i els locals d’oci
nocturn que collaboren amb el
PLSD també fan difusió de la
campanya.

l’expert
REFLEXIÓ EN L’ÀMBIT FAMILIAR

Amb una sola vegada que es
fumi cànnabis es poden tenir
símptomes d’angoixa, ansietat,
pors. Si passa, normalment
dura poc, encara que si es
continua consumint de manera
habitual, aquestes sensacions
es poden fer cròniques en el
temps. “El més preocupant no
és tant la possible depen-
dència, sinó la desmotivació
del jove cap a altres aspectes
de la seva vida”, explica Jaume
Larriba, de l’entitat Promoció i
Desenvolupament Social. Tam-
bé recomana als pares que no

Segons estudis recents, un 36% dels adolescents fuma cànnabis

Debatre sobre el model de
prevenció de les addiccions des
del món local i donar a conèixer i
promoure la participació de la
xarxa local de prevenció de les
drogodependències.
Amb aquest objectiu, la Regidoria
de Salut Pública i Consum va pre-
sentar el 15 de març les ac-
tuacions i campanyes que s’han
fet sobre el Pla Local sobre Dro-
godependències (PLSD) des de
l’any 2002 i fins al 2005 a les jor-
nades de la Xarxa municipal de
prevenció de drogodependèn-
cies, organitzada per la Diputació
de Barcelona. LR

s’espantin si s’assabenten que
els seus fills consumeixen
cànnabis: “No cal esverar-se,
però tampoc fer veure que no
té importància, per què pot ser
l’inici d’un camí en la depen-
dència cap a aquesta o altres
drogues”.  Si bé en contra-
posició amb substàncies com
l’heroïna, Larriba accepta que el
cànnabis podria ser titllat de
droga tova, insisteix que aquest
“no és inocu i els joves cada
vegada s’inicïen més d’hora en
el seu consum, que és el fet
més preocupant”. PA

pla local
MODEL A DEBAT

natural i cada 5 pel butà. Fins
que no s’exhaureixin els ter-
minis, i mentre no s’observi cap
irregularitat en la instal·lació, no
cal fer cap revisió, i quan
aquesta es faci, l’operari haurà
d’estar en possessió del carnet
acreditatiu.
Els tubs del butà s’han de can-
viar quan es caduquin i el re-
gulador no té cap data de ca-
ducitat fixada. S’haurà de can-
viar només quan es noti algu-
na deficiència.

len fer revisions. Cati Olid, tèc-
nica municipal de Consum, ha
justificat la urgència dels con-
sells perquè: “empreses amb
pocs escrúpols pretenien fer
revisions de manera fraudu-
lenta”.

Indicacions. El consumi-
dor no té l’obligació de deixar
passar els operaris de les em-
preses que es presenten a casa
seva per fer la revisió. Aquesta
es passa cada 4 anys per gas

sònia hernández

redacció

La Regidoria de Salut Pública i Consum va dedicar aquest any el Dia

del Consumidor, el 15 de març, als més joves, amb l’objectiu que

coneguessin l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) i

els serveis que els pot oferir. L’oficina obre ara també els dilluns a la

tarda de 15 a 19h. LR

Dia del Consumidor per al joves

PILAR ABIÁN

L’OMIC fa recomanacions davant la denúncia presentada per alguns veïns
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La Generalitat ha fet una do-
tació al  Ceip Font Freda
d’equipament de noves tecno-
logies, que permetran desen-
volupar activitats d’ensenya-
ment i aprenentatge per a les
ciències de l’educació infantil
i primària. L’1 de març, es va
celebrar una sessió de presen-
tació. Els cursos de formació
per als centres que han rebut
aquesta dotació es realitzaran
a partir del 21 de març al Ceip
Font Freda.

El CEIP Font
Freda estrena

ordinadors

Del 21 de març al 4 d’abril
s’obre el període de preins-
cripció a les escoles i instituts
públics i concertats de Mont-
cada i Reixac. Durant la pri-
mera quinzena de març els di-
versos centres han fet jornades
de portes obertes per donar a
conèixer les instal·lacions, el
professorat i el programa edu-
catiu.
Paral·lelament la Regidoria
d’Educació va enviar cartes als
pares amb nens que han de co-
mençar P-3 i l’ensenyament se-
cundari obligatori amb la infor-
mació necessària per decidir el
centre on preinscriuen els seus
fills en primera i segona opció.

El dia 21 comença el període
de  preinscripcions als centres

La Regidoria d’Educació preveu un augment de vint alumnes a P-3

laura grau
montcada

El 7 de març també es va fer
una xerrada informativa per
als pares d’alumnes que el
curs vinent comencen l’ESO
sota el títol I després de la pri-
màr ia ,  què? .  La  reg idora
d’Educació, Ana Rivas (PSC),
ha destacat que la preins-
cripció no s’ha de confondre
amb la matriculació. “Aquest
procediment ens ajuda a
saber la demanda que tin-
drem el curs vinent per
poder preveu l’oferta de
places”, ha matisat.

Canvis al mapa escolar.

De moment les previsions són
que el curs 2006-7 hi hagi una
vintena més de nens a P-3, a
causa del creixement de la po-

blació que es registra princi-
palment a barris com Can
Sant Joan, Montcada Nova,
Pla d’en Coll i Can Cuiàs. Per
cobrir  aquest increment
s’obriran dues aules més, una
al CEIP Font Freda –tal com
ja es va fer el curs passat– i
una altra al CEIP El Viver.
Una altra novetat del proper
curs és que el centre concer-
tat Ciutat Meridiana passarà a
formar part del mapa esco-
lar de Montcada. De fet, ja
existeix un acord amb aquest
centre perquè els alumnes de
Can Cuiàs tinguin la mateixa
puntuació que els de Ciutat
Meridiana per accedir al cen-
tre, però Educació vol fer ofi-
cial aquesta situació.  >>Jornada de portes obertes

La regidora d’Educació, Ana
Rivas (PSC), i la cap tècnica
Montse Marcos, han viatjat a
França per participar a les
jornades Municipis i educació
inclusiva: França, un camí a valo-
rar, que organitza la Diputació
de Barcelona. La delegació ca-
talana visitar els ajuntaments de
Bobigny, Nanterre i Epinay-
Sous Sénart del 14 a l 17 de març
per conèixer els projectes i les
estratègies educatives a França
en el marc de les polítiques de
ciutat. PA

Visita a França
per conèixer la

realitat educativa

SÒNIA HERNÁNDEZ

Montcadaradio.com supera
els 5.000 oients mensuals

El programa Montcada en joc,
dedicat al mon dels videojocs,
que s’emet cada dimecres de 23
a 0.30h s’ha convertit en el pro-
grama més escoltat de
montcadaradio.com, que van situar
a l’emissora amb una mitjana de
5.000 visites durant el mes de
febrer. Un rècord històric que
confirma el l’acceptació dels
continguts de l’emissora muni-
cipal a través d’Internet, que ha

laura grau
montcada

Montcada en joc, Montcada Notícies, i Mestizoo, els programes més escoltats

 >>Portal de montcadaradio.com

 >>Presentació del material

CEIP FONT FREDA

passat en poc més de dos mesos
a duplicar l’audiència a la xarxa.
Entre els programes que centren
l’atenció dels internautes desta-
quen l’informatiu Montcada
Notícies, el programa musical
alternatiu Mestizoo amb Mari-
na Romero i Rubén Sierra, les
transmissions esportives del
Grundig els caps de setmana, la
proposta de jazz Camps de
Cotó, amb Andreu Fàbregas o
l’espai Avui és cine, amb Adol-
fo Quibus.

Febre pels videojocs.

Samuel Pérez, Samuel Molina
David Fernández i Francesc
condueixen la tercera edició del
programa que analitza les no-
vetats del mercat nacional dels
videojocs amb la participació
dels internautes a  través del web
www.montcadaenjuego.com.
El director de Montcada Ràdio,
Lluís Maldonado, ha destacat
també “la projecció de
l’emissora a nivell nacional
amb el premi de microrelats”.
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Contra l’imperi de Bill Gates
sònia hernández

redacció

L’entitat vol difondre a Montcada els avantatges del programari lliure

FÀCIL (Front Català per a la Informàtica Lliure)

gent que es mou

més informació
Fàcil

  facil2005@yahoogroups.com

SÒNIA HERNÁNDEZ

 >>Alguns dels membres fundadors de l’associació de programari lliure

Al Pacte del Tinell, d’on va sor-
tir el govern de la Generalitat ac-
tual, entre els seus acords esta-
blia que l’administració autonò-
mica a partir d’aquell moment
utilitzaria software –els programes
que s’instal·len a l’ordinador–
lliure i en català. Això vol dir que
hi ha moltes alternatives al siste-
ma windows. Difondre aquesta
nova mentalitat d’usuari infor-
màtic entre els montcadencs és
el principal objectiu del Front
Actiu Català per a la Informàti-
ca Lliure, és a dir Fàcil, de mo-
ment integrada per 8 apassionats
de la informàtica. Creuen que els
ordinadors estan tan introduïts
en tots els processos de la vida
diària (la feina, l’oci, la comuni-
cació, els serveis...), que cada
vegada és més important que els
usuaris prenguin consciència que
ells poden dir molt sobre la
manera com es relacionen amb
les màquines.

Programes personalit-

zats. El software lliure permet que

els ciutadans puguin adaptar-se i
personalitzar-se els programes
segons les seves necessitats, men-
tre que els programes que es fan
servir habitualment no permeten
l’opció. Un altre avantatge: el
programari lliure permet estalvi-
ar diners en la compra d’un ordi-
nador, ja que normalment car-
reguen una mitjana de 150 euros
en concepte de llicències.
Asseguren que no s’ha de ser un
enginyer informàtic, ni un pirata

ni un freaky per entrar, i per això
volen organitzar xerrades, se-
minaris i un servei d’assesso-
rament per a tots els interessats.
Es reuneixen el primer dimecres
de cada mes a l’ABI, a les 20h.
També estan en procés de regu-
laritzar-se al registre municipal
com a entitat assembleària.

en 2 minuts...
Creu Roja renova el transport adaptat�
L’Ajuntament ha renovat el conveni amb la Creu Roja per a la
prestació del servei de transport adaptat al municipi –a la
fotografia l’alcalde, César Arrizabalaga, amb el representant de
la Creu Roja, César Martínez. El consistori ha contractat aquesta
prestació per un
període d’un any i
per un import de
49.173 euros. A
més, aquest any el
servei de transport
adaptat per a l’àm-
bit de la gent gran
s’ha vist comple-
mentat amb un
altre vehicle de
reforç. La incor-
poració d’aquest ve donada per la necessitat de comptar amb
més places de les que disposa l’actual vehicle adaptat. Una altra
novetat és que el servei ampliarà el seu horari en mitja hora.
D’altra banda, durant el primer trimestre del curs, Creu Roja va
realitzar tallers a diferents centres de secundària per detectar el
seu nivell de coneixement de les drogues, prevenir-ne el consum
i les conductes additives i reduir-ne els riscos associats. LR

El 19 de març, dia d’Águilas�
El Centro Aguileño celebra el proper 19 de març el Dia
d’Àguilas amb un acte a la plaça que porta el nom d’aquesta
localitat murciana agermanada amb Montcada. La plaça Villa
de Águilas es troba als terrenys que ocupava l’antiga fàbrica de
ceràmiques Vilagut, al costat de la plaça d’Espanya. El progra-
ma commemoratiu començarà a les 12h i consistirà en una de-
gustació de productes típics de Múrcia i l’actuació de l’Esbart
Dansaire de la Unió, l’Agrupació Folclòrica de Sabadell –que
farà balls típics de la comunitat murciana– i la Coral del Centro
Aguileño. El vicepresident de l’entitat, Francisco Carvajal, ha ani-
mat els montcadencs a participar a la festa “que vol contribuir
a estrènyer els llaços d’amistat entre dues cultures”. LG

PREMSA AJUNTAMENT
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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.
Organitza: Consell municipal de la dona i
Grup de Dones Can Cuiàs.
hora del conte. La flauta màgica.
Lloc: Biblioteca Centre. Hora: 18h.
torneig. Game Cube. Lloc: Espai Jove
Can Tauler. Hora: 19h. Organitza: Regi-
doria de Joventut i Infància.
ball popular. Terra Nostra. Lloc: Gran
Casino. Hora: 21h. Organitza: AV Terra
Nostra.

Dissabte 18
cinema. Projecció del film El jardín de

la alegría. Lloc: Casal de Gent Gran Casa
de la Mina. Hora: 17h.
jazz. Espectacle Els nostres estàndards,
de Carme Canel i Lluís Vidal Trío. Hora:

22h. Lloc: Auditori . Preu: 5,50 euros.

Diumenge 19
sortida. A Puyvalador. Hora: 8.30h.
Organitza: El Cim.
celebració. Dia d’Águilas a Mont-
cada. Degustacions, música i dansa. Hora:

de 12 a 15h. Lloc: plaça d’Águilas. Orga-

nitzen: Ajuntament i Centro Aguileño.

Dimarts 21
inscripcions. Per als tallers i curs
de Reiki. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
Organitza: Regidoria de Joventut i Infància.
Preinscripcions. Per al curs 2006-
7 als centres de primària i secundària

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

Carme Canela i Lluís Vidal Trio

Dissabte 18, 22h
MÚSICA

ELS NOSTRES
ESTÀNDARDS

Preu: 5,50 euros

EXPOSICIONS

Diumenge 26, 12h
TEATRE FAMILIAR

TAPGEA

Preu: 3,10 euros
Companyia Divinas

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

CÀNNABIS... COM HO VIUS?

MÚSICA

Del 13 al 26 març

DEL TEMPS I L’ALBOR
Escultures de Luis Barbosa
Fins al 18 d’abril

públics i concertats. Fins al 4 d’abril.
Organitza: Regidoria d’Educació.

Dimecres 22
matriculació. Als cursos de català
per a adults de l’SLC d’abril a juny. Fins al
24 de març. Lloc: SLC (Domingo Fins, 15).
solidaritat. Presentació de les
colònies dels nens sahrauís. Lloc: ABI.
Hora: 20h. Organitza: ACAPS Montcada.

Divendres 24
aniversari. 150è anys de la Congre-
gació escolar Sagrat Cor. Lloc: Escola
Sagrat Cor. Hora: 11h.
presentació. Del Pla de Joventut.
Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
Organitza: Regidoria de Joventut i Infància.

Dissabte 25
sortida. Visita al carrer Montcada de
Barcelona. Hora: 11h. Punt trobada al carrer
Montcada amb Princesa. Organitza:

Fundació Cultural Montcada.
concert. Actuació d’Arianna Savall i
Petter Udland Johansen. Lloc: Església
de Reixac. Hora: 21.30h. Organitza: Art’n
Musik. Preu: 15 euros entrada anticipada i
18 a taquilla.

Diumenge 26
calçotada. Sortida a Valls. Hora: 8h.
Lloc: Punt trobada plaça Lluís Companys.
Preinscripcions:935 642 228 /935 643
642. Organitza: Penya Barcelonista.
teatre musical infantil. La
companyia Divinas interpreta Tapgea.

Hora: 12h. Lloc: Auditori. Preu: 3,10 euros.
homenatge. Dia del soci del Sant
Joan-Atletic. Lloc: camp de futbol de Font
Freda. Hora: 11h.

Dijous 30
assemblea. Reunió general ordinària

de socis de l’AV Terra Nostra. Lloc: Gran
Casino Terra Nostra. Hora: primera
convocatòria 19h, segona 19.30h.
cine-fòrum. Projecció i debat sobre
la pel·lícula La lengua de las mariposas, de
JL Cuerda. Hora: 19.30h. Organitza:

Amics del Cine-fòrum i A.V. de Can Sant
Joan.
ple municipal. Sessió corresponent
al mes març. Hora: 19.30h. Lloc: Sala de
plens Casa de la Vila.

Divendres 31
hora del conte. La rondallaire Su-
sana Navó explicarà els contes Draps, fils

i martingales. Lloc: Biblioteca de Cant Sant
Joan. Hora: 18h. Organitza: Servei de
biblioteques.
presentació. Juan Antonio Masoliver
Ródenas presenta el seu llibre La noche de

la conspiración de la pólvora. Lloc: Torre
Vila (Cafè Montcada). Hora: 19.30h.
Organitza: Cercle Cultural.
torneig. Futbol indoor veterans Barça-
Madrid. Hora: 19.30h. Lloc: Pavelló
Miquel Poblet. Organitza: IME i Futbol
Indoor.
aniversari. 15 anys de l’esplai SESA.
Gimkana i grup d’animació per a adults.
LLoc: plaça de l’Església. Hora: a partir
de les 22h.
assemblea. Reunió general extraor-
dinària dels socis de l’ABI. Lloc: ABI.
Hora: 1ª convocatòria 20h, 2ª 20.30h.
cine-fòrum. Projecció i debat al
voltant de la pel·lícula King-Kong, d’E.B
Schoedsack i M.C. Cooper. Lloc: ABI.
Hora: 21.30h. Organitza: ABI.

Diumenge 2
sortida. El programa Montcada cami-

na amb... s’acosta a Collserola. Hora: 9h.
Lloc: punt de trobada al carrer Mossén
Castellví. Organitza: Cim i l’IME.

Diumenge 2, 12h
TEATRE FAMILIAR

SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
Preu: 3,10 euros

Cia Teia Moner

NIT MÀGICA
A L’ESGLÉSIA
DE REIXAC

Dissabte 25, 21.30h

Organitza: Art’n Musik

PRESENTACIÓ
DE LES OLÒNIES
PER A NENS
SAHRAUÍS

SOLIDARITAT

Veure activitats al repàs dels dies

Dijous 22, 20h, ABI

FOTOGRAFIES
DE MANUEL ALMAGRO
Del 28 de març al 13 d’abril

Organitza: ACAPS Montcada
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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
Delante del Bloque Jacinto número 15 hay un parque infan-

til que parece abandonado y lleno de suciedad. Cada cuán-

to tiempo lo limpian y renuevan la arena. He presentado ya

algunas quejas al ayuntamiento y todavía no he obtenido

respuesta. Manuela Muñoz. Can Cuiàs

Els treballs de manteniment d’aquest parc són correctes i tant els
espais de jardí com els jocs infantils presenten un bon nivell de
neteja. Pel que fa als excrements de gossos, donarem ordres a
l’empresa perquè extremin la seva retirada de la via pública. Aquest
problema de falta de civisme per part dels propietaris dels animals
és una mal endèmic que difícilment es podrà eradicar sense la
conscienciació de la ciutadania.. Juan García. Regidor d’Obres i

Serveis (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

Deporte en la calle
Miguel Merino

Pla d’en Coll

>> Lo aquí expongo es tan so-
lo una queja particular, aunque
compartida por muchos jóve-
nes y no tan jóvenes de Mont-
cada. Me resulta extraño y cuan-
to menos contradictorios algu-
nas actuaciones de nuestro Con-
sistorio. Es chocante que un
Ayuntamiento que apuesta
abiertamente por la juventud y
el deporte (haciendo alarde de
ello), sea incapaz de allanar al-
guno de los muchos metros cua-
drados de solares públicos de
los que dispone (como por
ejemplo, los terrenos frente al
pabellón Miquel Poblet, o inclu-
so los adyacentes al mismo) y
poner un par de porterías o
“plantar” un par de canastas.
El ambiente deportivo está muy
presente en nuestra comunidad.
Tenemos una amplia represen-
tación de equipos pero tan sólo
tres pistas públicas en zonas ale-
jadas del centro de la población
(una en Can Cuyàs, otra en la
Ribera y una tercera en Terra
Nostra) y que además se anto-
jan insuficientes. Por lo visto, aquí
el deporte solo cuenta si pagas
por practicarlo.
En La Veu, vemos a menudo
como se le está intentando hacer
un lavado de cara al centro de
Montcada con proyectos e inau-
guraciones de plazas públicas
ajardinadas y de diseño con pre-
supuestos altos. ¿Costaría mucho
plantar un par de “palitos” en
esas plazas e integrar así el de-
porte y el urbanismo, o tendre-
mos que seguir cogiendo el co-
che cada vez que nos apetezca
“echar unas canastas”? No nece-
sitamos un “show” para inau-
gurar nada, tan solo un sitio cer-
cano para practicar una actividad
deportiva, insisto, “por libre”.

Más limpieza
BS

Font Pudenta

>> Hace más de un año que vivo
en el passeig de la Font Pudenta,
un barrio tranquilo, pero descui-
dado por nuestro Ayuntamiento
y los propios vecinos. Es muy des-
agradable salir de casa o simple-
mente pasear por la calle y encon-
trarse cada dos pasos excremen-
tos de perro, salir del portal o in-

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Rivas, c. Conca, 10

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

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

Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila, pg. Jaume I, 30

Guix E. Relat

1817 19
E. Relat

Localitzacions

tentar subir al coche requiere an-
tes una inspección para evitar
resbalones, es muy desagradable.
Pido a los vecinos que sacan a sus
perros que se acompañen de una
bolsa o papel y recojan los excre-
mentos para proporcionar a los
demás la tranquilidad de poder
salir a la calle sin tener que estar en
alerta y pasear con tranquilidad.
Al Ayuntamiento pediría vigilase
más estas acciones en el barrio,
creo que hay una ley que castiga
este comportamiento de inci-
vismo. Gracias.

Perill a Reixac
PM i 40 signatures més

Montcada

>>Dissabte 14 de gener, 10 h ,
surto amb la bici per Reixac.
Quan arribo a la font dels
avellaners em trobo un caçador.
Segueixo pedalant i em trobo 4
més pel camí, vestits de camu-
flatge i armats fins a les dents.
Penso que això deu ser que el
general Jose Mena Aguado ha
declarat un cop d’estat. Segueixo
pedalant i em trobo caçadors
cada vint metres, en compto 22,
i un em diu: “¡ya lo tenemos ro-
deado!”. Penso que no és gaire
dificil “rodejar” un porc senglar
20 homes armats i amb gossos...
Quan estic arribant a la font dels
caçadors, un altre em diu: “¡Ven-
ga, te queda poco!” (i aquí em
faig cristià de cop i resso perquè
es refereixi a les meves peda-
lades i no al temps que em que-
da de vida). Sento el primer tret
molt a prop meu i penso que la
guerra mundial acaba d’esclatar.
Pocs metres després de sortir de
la font un altre tret, i aquí ja no sé
si pedalar o començar a cabar
una trinxera. Francament, a Rei-
xac ens trobem corredors, mun-
tanyencs, ciclistes, families, nens,
esplais, parelles en cel... i un munt
de gent amb arma de foc i
llicència per disparar. I no hi ha
barreres per separar l’espai dels
caçadors de la resta. Per què hem
de conviure nens i armes? munta-
nyencs i caçadors? caminants i
escopetes? Per què no posar una
solució per què tothom visqui la
natura sense perill? Per què no
delimitar una norma perque el
caçador (una activitat que encara
és legal) pugui caçar i jo pugui
passejar sense perill?
Acabaré amb uns versos: senyor

J. Relat

20 21
Marin Duran

22 23
Vila Pardo Guix Guix
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28 29
Marin Duran Vila Pardo
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Pardo

caçador/per què no dispara en
un camp de tir?/ Sap què passa,
que no tinc ganes/ que em matin
quan passejo,/ que la muntanya
que és de tots, /però jo no dis-
paro,/ ni d’escopeta pressumei-
xo/ i perdoni que m’enfadi/
però davant d’un arma se m’in-
flen els collons. Suposo que és
només qüestió de temps que
tinguem un ensurt i la culpa serà
meva, per passejar -hi. Deia el
poeta “pero ¿quién le pone puer-
tas al monte?...” i a Reixac no li
han posat “portes” li ha posat
“trets”. No podem conviure
escopetes i caminants, és una
equació inviable.

Futurologia
Manel Borrell

Can Sant Joan

>> Caminant cap el mirador de
la muntanyeta de Can Sant Joan,
vaig topar-me amb una gitana
d’ulls blaus i cabellera negra,
d’uns 25 anys, que es va oferir
amablement, amb una baralla de
cartes, a predir el futur. “Dime
sobre qué deseas que adivine el
futuro”. Sobre Montcada, vaig
respondre. Desprès de remenar
la baralla em va fer escollir tres
cartes. La 1ª, el 10 d’espases. “En
el 2010 Asland desaparecerá y
toda la montaña será un parque
forestal. Sus enormes beneficios
se lo permiten”. 2ª carta: Reina
de bastos. “En el 2010 Valentine
con una nueva tecnología creará
nuevos productos con unos
disolventes de toxicidad y
peligrosidad=cero. Por tanto, sin
necesidad de trasladarse, al
augmentar la producción, dobla-
rá la plantilla con parados de
Montcada”. 3ª carta: As d’oros.
“En el 2010 los montcadenses
gozarán de unas calles saludables
con pocos coches en movimien-
to y sin otros aparcados, gracias
a tres nuevas líneas de microbu-
ses con una frecuencia de 7 mi-
nutos y a unos amplios aparca-
mientos soterrados a precios
moderados”.
Jo estava satisfet amb la respos-
ta, però sorprès vaig preguntar-
li qui seria l’alcalde tan afortunat.
“Una joven alcaldesa que reci-
birá las 24 horas a cualquier ciu-
dadano con críticas a su gestión
y escuchará atentamente todas
las sugerencias y propuestas”.
Benvinguda gitana d’ulls blaus i
cabellera negra! Què magnífic si
l’encertessis!

Fe d’errates
En l’anterior número vam publicar una foto
que no corresponia a la comparsa Los que
saben que sí editem en aquesta ocasió.

La resposta multitudinària de la ciutadania a la primera concentració
convocada per la Plataforma Tracte Just Soterrament Total el passat
9 de març posa de manifest que la reivindicació és un clam unitari
que va més enllà dels veïns directament afectats pel pas de les vies.
Gent de tots els barris es va aplegar a una hora en què habitualment
els carrers estan més aviat deserts. El cert és que ni els mateixos
organitzadors s’esperaven una convocatòria tan participativa, d’aquí
que el dispositiu de seguretat previst es va quedar un pèl curt. Malgrat
moments de cert desordre, no va haver-hi incidents remarcables i
la protesta es va fer d’acord amb el previst, tallant les vies un quart
d’hora.
L’èxit de la crida, que ha rebut la felicitació de l’Ajuntament, reforça
la voluntat de la Plataforma de continuar fent accions reivindicatives
cada 15 dies. Tallar la via no és una opció que compti amb el
suport de la majoria del govern municipal però és, en opinió dels
organitzadors, una bona manera de fer pressió davant del Ministeri.
De moment no es coneix cap reacció oficial per part de Foment si
bé la notícia deu haver arribat a Madrid ja que ha estat difosa per
nombrosos mitjans de comunicació i els grups polítics amb
representació al Congrés dels Diputats estan manifestant el seu
suport a la proposta de l’Ajuntament amb preguntes directes a la
mateixa Cambra i visites al municipi.
En argot bel·licista podríem dir que s’ha guanyat la primera batalla
però no pas la guerra. És important que les convocatòries i accions
que es convoquin continuïn tenint el suport d’aquesta primera protesta
en reivindicació d’un projecte que la ciutat es mereix de totes totes.
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:: Quina és la seva funció?

:: Com s’organitza?

:: Quins sectors juvenils implica?

:: Com estan representats

els joves de Montcada i Reixac?

El Pla Local de Joventut

de Montcada i Reixac

es presenta

públicament el 24 de

març en una festa a

l’Espai Jove Can Tauler

Com notarem el Pla Local de Joventut?

Daniel
Fernández
Estudiant de

1r d’ESO

Abdellah
Tag
Estudiant de

3r d’ESO

� M’agrada el que es fa per
als joves, hi ha moltes activi-
tats a les tardes i els caps de
setmana. Estaria bé ampliar el
Casal, els divendres a la tarda
gairebé no hi cabem.

Steffi
Gómez
Estudiant

de Batxillerat

la veu dels veïns

Belén
García
Auxiliar de

laboratori

� El que li falta a Montcada
és un cinema, per la resta de
coses està bé. M’agrada molt
quan a l’estiu hi ha activitats
esportives al carrer.

� He sentit parlar del Pla Lo-
cal. S’haurien de millorar les
instal·lacions esportives a la
Ribera i fer més activitats per
a joves, que ara hi ha només
per als més petits.

� La joventut no té molts llocs
d’oci, a Montcada no hi ha
pràcticament res. Les adminis-
tracions haurien d’ajudar els
joves a buscar pis.

El fòrum. Joventut

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...
� Joveweb. www.montcada.org/joveweb. Espai jove de l’Ajuntament de Montcada i Reixac

� Paton, J.M. Joves adults i polítiques de Joventut a Europa. Generalitat de Catalun-

ya. Col·lecció Estudis, 15. Juliol 2005

� Pla Local de Joventut de Montcada i Reixac. Ajuntament de Montcada i Reixac

Montcada i Reixac
compta amb 7.379
habitants d’entre
15 i 30 anys, el
22,54% del total de
la població

�

“És una eina de gestió transversal i participativa”
El Pla Local de Joventut de Montcada i Reixac
significarà durant els propers dos anys un impuls a
les polítiques de joventut al municipi, partint sem-
pre de la base de la transversalitat, és a dir, de la
implicació i el treball d’altres departaments muni-
cipals, entitats, i també de la participació dels ma-
teixos joves. El Pla no vol quedar-se estancat, sinó
que, per la seva dinàmica, ha de ser un marc d’ac-
tuació global, obert i en contínua evolució, que

ens permeti arribar a les necessitats reals de la jo-
ventut de Montcada i Reixac. Amb aquest objectiu,
i per continuar canalitzant les seves inquietuds, es
crearà el Consell Municipal de Joves per fer-ne el
seguiment i implementar les actuacions pertinents.
Des de la Regidoria d’Infàcia i Joventut la proposta
és clara, el Pla Local és una eina de gestió real i
transversal dels programes i serveis destinats a tots
i totes les joves de la nostra ciutat.

David Ruíz
Cap Tècnic d’Infància i
Joventut de Montcada

“El Pla ha de contemplar totes les necessitats dels joves”
Definir les polítiques de joventut en un Pla Local és
concretar un model que, partint de l’anàlisi de la realitat
municipal juvenil, doni solucions globals a totes les
necessitats del jovent. Un Pla Local permet definir i
coordinar les polítiques de joventut en un territori i, a
més, estableix les formes de gestió, les àrees respon-
sables de l’execució, els indicadors d’avaluació i el
pressupost. Impulsar les polítiques de joventut signi-
fica definir les actuacions que es desenvoluparan en el

territori i definir els objectius no només de l’àrea de
joventut i altres departaments municipals sinó que
també ha de contemplar les actuacions que facin altres
administracions, entitats, associacions i teixit social ju-
venil. Perquè el pla funcioni cal comptar amb un/a
responsable polític/a, un marc de competències
definit i un pressupost propi, ha de gaudir de recur-
sos materials i humans suficients i s’ha d’establir una
metodologia de treball transversal.

Pilar Sanz
Tècnica de Joventut de la
Diputació de Barcelona

“Serà un espai de relació entre administració i entitats”
El Pla Local de Joventut era necessari perquè s’ha-
via de trobar un espai de relació entre l’administra-
ció i les entitats i els partits polítics que ens dedi-
quem als infants i als joves. Nosaltres som l’única
associació de Montcada i Reixac que treballa amb
aquestes dues franges d’edat, amb persones de 5 a
18 anys. Creiem que el Pla recull al 100% les nostres
sol·licituds. En primer lloc, volíem que es millorés
el tema de les subvencions perquè per fomentar el

lleure es necessita un fons de base. Una altra petició
era que s’ampliessin els espais on organitzar activi-
tats i no quedessin reduïts només a Can Tauler, vo-
lem que es facin servir més els carrers. I un tercer
aspecte destacat era que ens consultessin en la pro-
gramació d’activitats en actes com la Festa Major,
entre d’altres. Donarem suport al Consell de Joves
que es vol crear, perquè també volem fer el segui-
ment de les voluntats reflectides al Pla Local.

Ramon Vilar
Esplai SESAMilagros

López
Monitora de

menjador

� En estar molt a prop de Bar-
celona, tots els joves marxen a
locals d’oci i a comprar allà.
També hauria d’haver més ser-
veis, com escoles d’idiomes.
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La festa reuneix més d’un centenar de
genets i una trentena de carros

 >> El públic va sortir al carrer per gaudir de la festa i presenciar la desfilada de cavalls

lluís maldonado

montcada

FOTOS: LLUÍS MALDONADO
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 >> Participants vestits d’època  >> Els animals dels banderats beneïts per mossèn Cases

Cavalls, carros i genets van
omplir Montcada i Reixac el
12 de març en una nova edi-
ció de la festa dels Tres Tombs.
Un centenar de cavalls i una
trentena de carros van desfilar
pel centre del municipi en un
dia marcat pel bon temps que
va convidar la gent a sortir al
carrer i disfrutar de la festa dels
animals. “Feia molts anys
que no es veia una partici-
pació tan alta a la Festa dels
Tres Tombs, el bon temps
dels darrers dies i la previ-
sió de sol  han animat els
participants a apropar-s’hi
fins a Montcada i Reixac”,
explicava Joan Massagué, l’or-
ganitzador de la diada.

Canvis. L’edició d’aquest any
comptava amb alguns canvis
respecte les anteriors. El lloc de
concentració dels participants
va ser el Pla d’en Coll, en
comptes de la Ferreria,  des
d’on la comitiva va recórrer
Montcada Nova i el nucli urbà.
Una ubicació que l’organitza-
ció ha qualificat d’idònia. Com
sempre, al seu pas per davant
de l’Església de Santa Engràcia
els animals van rebre la bene-
dicció de mans de mossèn
Jaume Cases.
Massagué ha valorat de forma
molt positiva una de les edici-
ons més multitudinàries, tant
de participants, com de públic:
“Van venir entre un 15 i un
20% més de participants
que al darrer any”, ha desta-

cat posant l’èmfasi en la bona
resposata de la gent: “Em
quedo amb la satisfacció de
les felicitacions dels par-
ticipants i també del pú-
blic”.  Un gest que Massagué
reconeix amb un doble mèrit:
“amb molt poc pressupost
hem fet una festa molt
gran”.
Aquesta edició podria ser la
darrera que organitza Mas-
sagué, qui ha anunciat la seva
intenció de donar pas a altra
gent per continuar endavant
amb la tradició. Segons va dir,
“la continuïtat de la festa
passa per crear un grup es-
table de treball”.
L’impulsor de la festa va ex-
plicar a Montcada Ràdio que
convocarà una reunió amb la
gent que s’hi ha implicat en
la festa durant els darrers
anys per constituir una junta
en suport dels Tres Tombs
que garanteixi la seva conti-
nuïtat. “La idea pot sortir,
però és necessari un mo-
tivador, algú que ho tiri
endavant al costat d’un
grup i que  es determinin
funcions”, va afegir

Carrers agrícoles. En re-
cord a la tradició agrícola de
Montcada, la primera tinent
d’alcalde, M. Carmen Porro
(PSC), va confirmar durant
els parlaments  que els nous
carrers de la futura urba-
nització del Mas Duran tin-
dran nom d’oficis de la pa-
gesia, com passeig del Blat i
de la Cibada.

Homenatge d’honor
a Gabriel Tort

A la festa dels Tres Tombs d’en-
guany el carreter homenatjat va
ser el veí de Mas Rampinyo,
Gabriel Tort de 84 anys, que du-
rant molts anys va ser l’encarregat
de traslladar els morts. Tort –a la
foto amb la dona i Massagué – va
rebre el reconeixement amb
emoció, i va recordar els temps
en què “la majoria d’oficis es
feien a cavall que era l’honor de
les famílies”: LM

Els cavalls omplen
de tradició els

carrers del centre
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 >> Les excavacions de la campanya 2005 han donat molts resultats

cultura

Més revel·lacions de les formes
de vida al jaciment Les Maleses
Les anàlisis de sediments permeten treure a la llum detalls sobre l’alimentació del poblat

sílvia alquézar
montcada

La campanya d’excavacions del
Museu Municipal feta el juliol del
2005 al poblat Les Maleses ha
permès conèixer més dades so-
bre com vivien els habitants del
segle III aC a la Serralada de
Marina. Enguany s’han fet les
primeres anàlisis de restes de
sediments, que han determinat
el tipus de dieta alimentària. Els
ibers menjaven cereals –ordi
vestit i blat nu–, lleguminosos –
fava i guixa– i fruits silvestres
com els glans i les cireres d’ar-
boç. Pel que fa a les estructures
arquitectòniques, els treballs han
permès recuperar una part del
mur de tancament de l’assenta-
ment i descobrir dues cases no-
ves, a més de completar un
habitatge que ja es va trobar a la
campanya del 2004. Les conclu-
sions de la campanya arqueolò-
gica es van presentar el passat 2
de març a la Casa de la Vila.

Més cases. La intervenció de
l’any passat es va centrar en la
zona nord del poblat Les
Maleses, amb un total de
superfície excavada de 142m2.
Els treballs han tret a la llum
dues cases noves, que segueixen
l’estructura típica dels habitatges
ibers, formats per dues habita-
cions i un únic accés que sempre
dóna al carrer principal. L’am-
plitud de les estances –hi ha una
habitació de 21m2– és un dels
fets que més ha sorprès els
arqueòlegs que dirigeixen la in-

vestigació. Durant les excavaci-
ons es van localitzar nombro-
ses restes ceràmiques, a més d’un
maó –una troballa insòlita
perquè està fet de materials poc
perdurables en el temps– 10 fu-
selloles per filar la llana, diverses
llars de focs i una pedra de molí
ben conservada que no s’ha
pogut recuperar perquè hores
després del seu descobriment va

desaparèixer muntanya avall
fruit d’un acte vandàlic.

Poblat de ferro. Pel que fa
als sediments trobats, s’han
localitzat restes de metall. Els
investigadors s’han aventurat a
concloure que el poblat podria
ser un lloc important de produc-
ció del ferro, l’ús del qual van
estendre els ibers. La directora

del Museu Municipal, Mercedes
Durán, s’ha mostrat optimista
després de les conclusions de
l’última campanya: “hem pogut
confirmar les línies en que
anaven les nostres teories i
ens anima a continuar treba-
llant per acabar de definir les
característiques urbanísti-
ques del poblat”.
L’acte va comptar amb la pre-
sència del director del Parc de
la Serralada de Marina, Luis
Velasco, i de la regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU).
Velasco va lloar el treball a Les
Maleses i va explicar que la
voluntat del Parc és seguir do-
nant suport a iniciatives com
aquesta per recuperar el patri-
moni cultural.
Per la seva banda, la regidora
de Cultura també va felicitar el
Museu Municipal per la rigoro-
sitat de la investigació.  Morral
va destacar la importància que
té per al municipi recuperar els
seus orígens.
El Museu Municipal durà a
terme el juliol d’aquest any una
nova campanya d’excavacions.
Els treballs se centraran en la
zona nord, per acabar de desco-
brir si al final d’aquest sector hi
ha una nova casa o una zona de
pas. Els arqueòlegs també tenen
previst seguir recuperant el mur
exterior i l’últim habitatge trobat,
el que té una estança de 21 m2.
Les excavacions s’emmarquen
en un Pla Director que té per
objectiu convertir el poblat iber
en un museu a l’aire lliure.

 >> D’esquerra a dreta, Velasco, Morral, Duran, Daniel López i Gemma Hidalgo

SÍLVIA ALQUÉZAR

MUSEU MUNICIPAL/ARXIU

David Calvano
deixa de
presidir la

Junta de l’ABI

Els Contes
d’en Sergi, nou

rècord de
participació

L’ABi ha convocat una assem-
blea general extraordinària per
al proper 31 de març. Els punts
més destacats de l’ordre del dia
és la dimissió del president de
l’entitat, David Calvano, qui
deixa el càrrec per motius per-
sonals, i la conseqüent convo-
catòria d’eleccions. La junta que
presideix Calvano va ser triada
a les eleccions del mes de març
de 2004. El president sortint ha
explicat que en aquests dos anys
“s’han posat les bases per
projectes importants per a
l’ABI que tindran resultats
durant molt de temps”. LR

Uns 550 escolars de Montcada
i Reixac han participat en l’edició
d’aquest any del concurs de
contes escrits per nens Els
Contes d’en Sergi, que organitza
l’associació juvenil La Ballesta.
Aquesta resposta suposa un nou
èxit de participació en una ini-
ciativa que ja està acostumada a
rebre una gran resposta per part
dels nens i nenes montcadencs.
Els organitzadors del premi
s’han mostrat molt satisfets per
la implicació de les escoles i els
professors que animen l’alumnat
a participar. El lliurament de
premis es farà el proper 21
d’abril a l’Auditori. LR
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Luis Barbosa mostra els seus
gossos llebrers a Montcada
L’escultor montcadenc reflexiona sobre la violència a la societat

Emotiu homenatge en record a la
desapareguda mestra Elvira Montes

sònia hernández
montcada nova

La comparsa EnDansa
present a la rua d’Águilas

sònia hernández
redacció

El grup guanya el primer premi de Mollet

sònia hernández
redacció

 >> Barbosa va portar la mostra dels gossos llebrers a Sants

L’IES Montserrat Miró reobre la biblioteca amb el nom de la docent

 >> Els qui van ser companys de Montes van recordar-la a l’homenatge

SÒNIA HERNÁNDEZ/ARXIU

Tornen les propostes
originals d’Art’n musik

Fins al proper 18 d’abril es pot
visitar a la Casa de la Vila la
mostra Del temps i de l’albor, on
l’escultor montcadenc Luis Bar-
bosa ha reunit una trentena de
peces elaborades en fusta i resi-
na. Totes les obres reprodueixen
gossos llebres, una idea que va
venir a l’artista com a conse-
qüència “d’un somni que vaig
tenir –explica– en què jo em tro-
bava a la Vall dels escultors,
on els artistes convivien
feliçment amb els gossos,
perquè aquests, quan estan
relaxats, ofereixen un nombre
il·limitat de moviments i
postures”.
Actualment aquests gossos “són
ensinistrats i maltractats a les
carreres”, un fet al qual es vol
rebel·lar i que per a ell, reflexa
la violència que hi ha a la socie-
tat actual. “També vull demos-

trar que res del que està
passant m’és indiferent, com
no m’ho resulta el cas de
l’Alba, perquè és molt trist
pensar que aquesta nena va
creure que el món era el que
ella veia, aquest és el món
que hem fabricat”, comenta.
La mostra de Barbosa ha estat

prop de 2 anys circulant per
diferents sales d’exposicions
d’arreu Catalunya, ara, a Mont-
cada i Reixac, l’escultor vol tan-
car el cicle.
En el moment de tancar aquesta
edició la inauguració de la
mostra era prevista per al dia 16
de març.

L’IES Montserrat Miró va
aplegar una seixantena de per-
sones per recordar la figura de
la desapareguda mestra Elvira
Montes el passat 8 de març.
Durant tota la jornada, Dia de
la Dona treballadora, es va re-
cordar la mestra, amb una pro-
jecció de fotografies sobre la
seva trajectòria i diverses expo-
sicions sobre el paper de la dona
a la ciència.

Espai d’estudi. Una part
destacada de l’homenatge era la
inauguració de la biblioteca de
l’institut, que porta el nom d’El-
vira Montes. Ramon Bacardit,
cap d’estudis de nocturn al cen-
tre, va explicar que “ja feia
temps que els mestres del
centre volien fer aquest re-

cord d’una persona tan em-
blemàtica al centre i a qui els
alumnes deuen tant”. A l’acte
institucional exalumnes i expro-
fessors del centre van recordar
la seva figura, qui va passar
bona part de la seva trajectòria
a l’IES Montserrat Miró com a
professora de Física i Química.

Filla del prestigiós periodista
Eugenio Montes i dona avan-
çada al seu temps, la mestra va
compartir les seves experiències
amb alumnes i companys. Des-
prés de jubilar-se va continuar
lligada a l’institut, dedicant els
seus esforços al manteniment de
la biblioteca.

Veu, arpa i veu a l’església de Reixac

L’associació cultural Art’n musik
organitza un concert a l’església
de Reixac el proper 25 de març,
que comptarà amb les actua-
cions de l’arpista Arianna Savall
i el cantant noruec Petter Udland
Johansen. Amb aquest, l’entitat
vol “oferir activitats culturals
d’alt nivell en escenaris parti-
culars per aconseguir autèn-
tiques vetllades de delica-
tessen cultural” , com ha
explicat un dels seus membres,
David Calvano. El concert
començarà a les 21.30h, i les

entrades costen 15 euros si és
anticipada i 18 si s’adquireix en
taquilla. Tant Savall com Johan-
sen compten amb una nodrida
trajectòria musical que els ha
portat a actuar arreu del món.
Savall ha actuat a destacades
òperes i al 2003 va publicar el
seu primer disc en solitari, la
Bella Terra, on musica poemes
catalans, castellans i àrabs. Per la
seva banda, Johansen ha parti-
cipat en l’enregistrament de
nombrosos discos i ha prota-
gonitzat exitosos musicals, com
ara Jesus Christ Superstar o Les
Miserables.

SÒNIA HERNÁNDEZ

AFMIR

Rectificació
Al número anterior de La

Veu de Montcada i Reixac,
a les pàgines monogràfi-
ques  dedicades a la Rua
de Carnaval que es va fer
el 25 de febrer, es va publi-
car una foto que no cor-
responia a la comparsa
Los K saben, de la qual ofe-
rim la imatge correcta. Els
membres del grup van titu-
lar la seva disfressa Érase
una vez, i reproduïen els
personatges d’alguns dels
contes clàssics més po-
pulars. LR

La comparsa de Carnaval de
l’escola de Dansa Eva Nieto –
EnDansa–, Encanteri, va partici-
par al Carnaval d’Águilas, el
passat 4 de març. Uns 70 balla-
rins i ballarines es van traslladar
des de Montcada per ser en
aquesta festa, declarada d’interès
turístic nacional l’any 1997.
Acompanyant els ballarins hi van
viatjar amics i familiars i una
delegació municipal encapçalada
pels regidors socialistes Carles
Guijarro i Ana Rivas. La respon-

 >> Membres de la comparsa de l’escola d’Eva Nieto

sable de la comparsa, Eva Nie-
to, ha manifestat la seva satis-
facció: “Estem molt contents,
perquè ens van rebre molt bé
i a tothom li va agradar molt
la nostra disfressa i la core-
ografia. Ens van rebre amb
els braços oberts i això ens
omple molt, perquè anar fins
allà suposa un gran esforç per
als ballarins, que corren amb
totes les seves despeses”.
La comparsa de l’escola de dan-
sa també va ser a la festa de Mo-
llet, on van guanyar el primer
premi.

AFMIR

Claqué diví a l’Auditori
El proper 26 de març (12h) l’Auditori Municipal acollirà
l’espectacle familiar Tapgea. Les responsables del muntatge són
Marta Móra, Carla Móra i la montcadenca Irene Ruiz. LR

sònia hernández
redacció
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Cessió de fotografies de la
família Matllo a l’Ajuntament

Joan Matllo fa lliurament a l’alcalde 200 fotografies i 3.000 negatius

sònia hernández

montcada

L’Arxiu Municipal de Mont-
cada i Reixac compta amb una
nova col·lecció d’imatges del
passat recent del municipi. Es
tracta d’un conjunt de 200 foto-
grafies i prop de 3.000 negatius
de la família Matllo, cedits al
consistori. Les fotografies sobre
paper corresponen a la col·lec-
ció que Agustí Matllo va reunir
al llarg de la seva vida, mentre
que els negatius van ser realitzats
per Joan Aguilar Ortega durant
la segona meitat del segle XX.

Traspàs. La signatura del
conveni de cessió es va fer el 8
de març, entre Joan Matllo,
nebot d’Agustí Matllo i Joan
Aguilar, i l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC). L’a-
cord inclou que es dipositi una
còpia de les imatges a l’Agru-

pació Fotogràfica de Montcada
i Reixac, que donarà el suport
tècnic en la digitalització de les
còpies i en el tractament del ma-
terial. Matllo va explicar que la
família ha cregut que tot aquest
material documental “farà mil-
lor servei i s’aprofitarà més a

l’Ajuntament perquè tots els
montcadencs puguin gaudir-
lo”. Per la seva banda, des de
l’Ajuntament s’ha rebut de bon
grat la iniciativa. El material es
posarà a disposició de l’Agru-
pació Fotogràfica perquè en
treguin el màxim profit.

en 2 minuts...

�Lluís Maria Xirinacs, a Montcada
L’exsacerdot i exsenador Lluís Maria Xirinacs visita
Montcada el 17 de març, convidat pel Cercle Cultural, per
presentar el seu llibre Amnistia 77. Franco ha mort?, on
rememora la seva lluita a favor de l’amnistia política per als
presos polítics del franquisme. L’acte serà a partir de les 20h
a la sala modernista de la Torre Vila del carrer Major (Cafè
Montcada). LR

Nou premi per a Francesc Teixidó
El compositor montcadenc Francesc Teixidó –a la foto, durant
una actuació– ha rebut el segon premi del Memorial Fèlix
Martínez Comín, dotat amb 1.500 euros, amb la seva sardana
Un ram de 60 violetes. Com a part del reconeixement, l’obra es
va estrenar el passat 11 de març al Palau
de la Música Catalana per la cobla La Prin-
cipal de la Bisbal. El lliurament de premis
era previst per dijous 16 de març en el
moment de tancar aquesta edició, al saló
del Consell de Cent de l’Ajuntameant de
Barcelona. Francesc Cassú va guanyar el
primer premi, de 2.500 euros, amb l’obra
Aurora promesa. LR

De les ‘Homilies d’Organyà’ fins a la
situació actual de la llengua catalana
sònia hernández

montcada

Les Homilies d’Organyà és el pri-
mer document escrit en català
que es conserva, del segle XII.
Analitzant-lo es pot observar
com la llengua catalana va evo-
lucionar des del llatí, com moltes
altres llengües romàniques, fins
esdevenir un idioma amb carac-
terístiques pròpies i amb una li-
teratura pròpia. Aquest va ser el
fil conductor que va iniciar la

xerrada-col·loqui organitzada
per la Fundació Cultural Mont-
cada el passat 9 de març a la seva
seu. L’especialista Àngels Rabat
i Oliva va ser l’encarregada de
conduir la conversa, que partint
dels origens de la llengua catala-
na va anar debatent sobre les
circunstàncies històriques i
socials que han condicionat el
seu desenvolupament fins arri-
bar a la situació actual. La pre-
sidenta de l’entitat, Núria

Cervera, es va mostrar molt
satisfeta pels resultats de la jor-
nada: “el tema de la llengua i
la seva evolució és un dels
que més interessa la nostra
entitat, i estem molt contents
perquè va ser una xerrada
molt participativa, amb un
debat molt enriquidor en què
tots vam poder aprendre
molt”, puntualitza. D’altra ban-
da, l’entitat continua amb les
sortides setmanals a Barcelona.

�

�Premi de pintura de Festa Major
Fins al proper 31 de març és obert el termini per segellar les
teles amb què es vulgui participar al Premi de Pintura de
Festa Major. El segell s’imposarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) al seu horari habitual, de 8 a 19h. Les obres,
que han de ser sobre un dels barris de Montcada, s’han de
presentar entre el 3 i el 5 de maig al Departament de Cultu-
ra, a la Casa de la Vila. El premi consisteix en l’adquisició
per part de l’Ajuntament de les obres seleccionades pel preu
prèviament establert per l’artista. També fins al 31 de març
es poden presentar obres al concurs de cartells de Festa
Major. Les bases completes dels dos concursos es poden
consultar a la web municipal www.montcada.org. LR

Preparatius per Sant Jordi
Els interessats a participar a la Fira de Sant Jordi que se
celebrarà el proper 23 d’abril ja poden presentar la seva
sol·licitud a la Regidoria de Cultura abans del 31 de març.
La participació està destinada especialment a entitats, llibreries,
floristeries i forns de pa. Els interessats poden demanar la
seva sol·licitud a la Regidoria de Cultura, al carrer Domingo
fins, o bé a la pàgina web municipal www.montcada.org. LR

�

ARXIU/SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> Arrizabalaga –assegut a l’esquerra– i Matllo signen el conveni

SÒNIA HERNÁNDEZ

cultura
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Els Amics de
cinefòrum

recorden la II
República

cultura

sònia hernández
redacció

Els Amics del cinefòrum de Can
Sant Joan han programat el
proper 30 de març una nova
projecció, que, com és habitual,
anirà completada del posterior
debat. En aquesta ocasió s’ha
triat la pel·lícula La lengua de las
mariposas, del director espanyol
José Luis Cuerda a partir de
l’adaptació de l’obra de l’escrip-
tor gallec Manuel Rivas.
El film, protagonitzat per Fer-
nando Fernán Gómez, recrea els
moments previs a l’esclat de la
guerra civil espanyola i les
diferents actituds que van
prendre els habitants d’una
petita vila, centrant l’atenció en
un mestre republicà. Amb
aquesta proposta, l’entitat vol
commemorar el 75è aniversari
de la proclamació de la II Re-
pública, que enguany coincideix
amb el 70è de l’inici de la Gue-
rra Civil. A més de la projecció
hi haurà una xerrada a càrrec del
professor d’Història Jaume
Botey, que contextualitzarà els
elements que es tracten a la
pel·lícula i es desenvoluparan al
debat. La sessió serà, com és
habitual, al local del CEAV.

De carreter a gran constructor
el retro-visor

Després de  treballar de pagès i carreter, Gabriel Tort va fundar l’empresa Excavacions Tort

laura grau

ARXIU FAMÍLIA TORT

 >>  Festa de Sant Antoni als anys cinquanta en les quals Gabriel Tort acostumava a participar

Durant uns anys, Tort,

va fer el servei del

transport funeraris

Gabriel Tort va néixer l’any
1921 a la masia de Ca N’Albi-
nyana (Mas Rampinyo) on els
seus pares treballaven de maso-
vers. Des de ben jove va treba-
llar en la feina del camp que
compaginava amb la de carre-
ter, ja que disposava d’un carro
i un cavall,  que llavors era l’equi-
valent a tenir ara un camió.
Gabriel transportava sorra del
riu fins als vagons de l’estació
de Mas Rampinyo, carbó per a
les bòbiles i material per a la
construcció. Als 25 anys es va
casar amb Dolors Vinyals, filla
de Cal Siscu de Can Graula,
també de Mas Rampinyo. La
parella es va fer càrrec del ne-
goci familiar: transportar els di-
funts en carruatges funeraris fins
al cementiri. Tenien dos cavalls
negres molt elegants i dos car-
ruatges, un de més senzill i un
altre de més luxós, segons quin
fos pressupost del client. L’es-
lògan de la família era: “No
volem mal a ningú, però vo-
lem feina”, recorda Gabriel
amb una riallada.

La tapa traïdora.  Una de
les anècdotes que explica  del
transport funerari és l’ensurt que

es va endur el seu ajudant Genís
quan després de tancar un taüt
va notar que algú li tibava el
jersei. Pensant que era el mort
que se’l volia endur al més enllà,

va fer un salt i un crit d’esglai,
però aviat va comprovar que la
roba  havia quedat  enganxada
a la tapa. A finals dels anys
cinquanta, es van vendre el
negoci i en Gabriel va tornar a
fer de carreter. “Tenia un ca-
rro de trabuc i cada vegada
em sortia més feina”. Així que
a mitjan dels setanta es va po-
der comprar el primer tractor,
deixant enrera el món dels ca-

valls per adaptar-se als nous
temps. La fàbrica Asland el va
contractar i, a partir d’aquí, va
comprar un segon tractor, que
va anar seguit de més maquinà-
ria, més gent.., fins fundar l’em-
presa Excavacions Tort. Gabriel
es va jubilar als 63 anys deixant
el negoci a mans dels seus tres
fills. Ara, amb 83 anys, es mira
la vida a través dels ulls dels seus
10 néts i 8 besnéts.
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FUTBOL INDOOR

El glamour dels veterans del Barça
i el Madrid torna al Miquel Poblet

Montcada acollirà per segon any el derbi, que es disputarà el 31 de març i tindrà caràcter benèfic
SÍLVIA ALQUÉZAR

EL CAMPIONAT S’ADREÇA A LES CATEGORIES INFANTIL I ALEVÍ

La festa del Futbol Indoor co-
mençarà enguany un dia abans
que l’any passat, ja que el tor-
neig per als més petits s’ha
ampliat amb la incorporació de
la categoria infantil. El 29 de
març tindrà lloc la competició
per a jugadors infantils i el dia
30 serà el torn dels alevins. El
torneig s’adreça a qualsevol
jugador infantil o aleví amb fitxa
federativa i/o escolar, de totes
les modalitats esportives de
conjunt.El sistema de joc serà
de playoffs. Els vuitens, quarts i
la semifinal es disputaran de
17.30 a 22h, mentre que les
finals es jugaran el 31: a les 16h
el matx infantil i a les 17h l’aleví.
En total, prendran part més de
400 nens de Montcada i Reixac.
“Estic molt content perquè

torneig per als més petits

>>VENDA D’ENTRADES

La recaptació de les entrades
es lliurarà, com l’any passat, a
Unicef, organització de les
Nacions Unides que treballa
perquè es respectin els drets
de tots els nens i nenes. Les
persones que vulguin assistir
al partit poden comprar les
entrades anticipades al preu de
3 euros a les botigues Mundo
Amena i a l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME), al
carrer Tarragona, 32. El ma-
teix dia del matx es podran
adquirir al pavelló Miquel
Poblet. Els infants i en-
trenadors que participen al
torneig d’alevins i infantils
accediran gratuïtament. En
l’edició anterior es van recollir
uns 2.000 euros en una jorna-
da històrica al pavelló del Pla
d’en Coll, amb una assistència
de públic que va batre rè-
cords. SA

La recaptació
es lliurarà
a Unicef

Montcada i Reixac s’ha convertit
en la seu dels derbis entre el
Dream Team i la Quinta del Bui-
tre. Per segon any consecutiu, els
veterans d’ambdós conjunts es
veuran les cares al pavelló Mi-
quel Poblet. El matx es disputarà
el 31 de març i serà el preludi
del partit de Primera Divisió
entre l’equip de Frank Rijkaard
i de López Caro al Camp Nou
el pròxim 1 d’abril.   L’esdeveni-
ment s’emmarca en el circuit
Futbol Indoor 2006 Mundo
Amena, que organitza l’empresa
Futbol Indoor Events, que a
Montcada compta amb el su-
port de l’Ajuntament i l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure
(IME). El derbi es va presentar
públicament el 13 de març a la
Casa de la Vila. “Volem tornar a
gaudir d’un gran espectacle de
futbol. A més, no hem
d’oblidar el caràcter bènefic del
partit”, va dir l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), recordant que
la recaptació de l’enfrontament es
lliurarà a Unicef.

Les estrelles. El matx de
veterans començarà a les 19.30h.
Per part del Barça jugaran Bus-
quets, Juan Carlos, Eusebio, Mi-
lla, Amor, Goicoetxea, Barberà,
Quique Estebaranz i Sergi. Per
la seva banda, el conjunt blanc
estarà format per Buyo, Redon-
do, Michel, Martín Vázquez, Al-
fonso, Llorente, Aldana i possi-
blement Hierro. A les 18h tindrà
lloc el partit de personalitats
amb l’assistència del cantant
Miguel Ángel Muñoz, el gim-
nasta Gervasio Defer i l’exju-
gador d’handbol Enric Masip,
entre d’altres. El derbi es trans-
metrà per TV3 i Telemadrid.

sílvia alquézar
montcada

 >>  Els organitzadors, les autoritats municipals i el tècnic del Barça, Josep Fuster, en la presentació del partit

>> ESPERIT ESPORTIU

El tècnic del
Barça promet

espectacle
El tècnic de l’equip de vete-
rans del FC Barcelona, el mí-
tic Josep Fuster, va prometre
espectacle durant la presen-
tació oficial del derbi. L’en-
trenador va recordar l’àmplia
derrota encaixada pel con-
junt blaugrana l’any passat,
que va perdre per un con-
tundent 7-14. “El resultat
és el menys important,
però enguany oferirem
més resistència  perquè
tenim més experiència en
futbol indoor”, va dir Fus-
ter, qui va destacar que no
s’ha d’oblidar que la princi-
pal raó de ser del derbi és el
seu caràcter benèfic. SA

 >>  Els representants de l’IME amb les entitats que col·laboren en el torneig

hem aconseguit implicar més
jugadors que en l’edició ante-
rior”, ha dit l’edil d’Esports, Juan

Parra (PSC),qui espera que el
pavelló s’ompli per veure els
més petits. SA

IME
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 >>Els jugadors del Grundig fan la tanca defensiva en una falta perillosa de l’Andorra que no va acabar en gol

El Grundig dóna un pas enrera
en la lluita per jugar l’ascens

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

El CD Montcada ha confirmat
en les dues últimes jornades que
la recuperació és un fet. Els
montcadencs han exhibit un bon
joc i han aconseguit resultats
positius que l’han permès millo-
rar la seva situació al Grup Pri-
mer de Preferent. La dinàmica
ha canviat dins la plantilla i,
segons reconeix el mateix entre-
nador, Toni Carrillo, “hi ha
menys nervis i es juga amb
més tranquil·litat”. De fet, en
les dues últimes jornades, el
Montcada ha ofert una bona
imatge que també s’ha vist
reflectida en el marcador.

Els resultats. En el darrer
matx, l’equip local va vèncer el
San Cristóbal de Terrassa a do-
micili per 1-2, amb gols de
Sergio i Roque. D’altra banda,
el partit contra el Pomar al camp
municipal de la Font Freda del
passat 5 de març es va suspen-
dre al minut 60 a causa de la
pluja. El resultat era de 2 a 1
favorable als montcadencs. En

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada confirma la seva
reacció amb resultats positius

sílvia alquézar
redacció
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El Sant Joan Atlètic ha aban-
donat l’objectiu inicial de l’ascens
a Primera Regional, donat que
la diferència amb els tres pri-
mers classificats –Les Franque-
ses, Molletense i Vilanova del
Vallès– és prou considerable.
L’equip montcadenc ocupa la
cinquena posició amb 43 punts,
a 16 del líder i a 11 de la zona
de promoció. “Ara el que bus-
quem és quedar el més a dalt
possible”, ha dit l’entrenador,
Víctor Ortega.

Balanç. En l’últim partit de
lliga, el conjunt de Can Sant Joan
es va imposar al Vilamajor –a
la part mitjana de la taula– per
2-0, amb gols de Pablo i Jimé-
nez. El Sant Joan va fer un bon
partit i, segons el tècnic, la clau
del triomf va ser la seguretat en
defensa. D’altra banda, al darrer
matx fora de casa, disputat el 5
de març al camp del Vilanova
del Vallès, els homes d’Ortega
van perdre per un contudent 4-
0, “fruit de quatre errades
individuals en defensa”, ha

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan diu adéu
a l’objectiu de Primera

sílvia alquézar
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 >> El CD Montcada ha millorat molt a les últimes setmanes

MÉS FAVORABLE
QUE EL DEL MARFIL

el calendari

El Grundig Mobile jugarà el 18
de març a la pista del Caspe
de Saragossa el partit corres-
ponent a la vinticinquena jorna-
da del Grup B de la Divisió de
Plata. El conjunt local té un
calendari més favorable que
els seus rivals directes en la
lluita per classificar-se per al
playoff d’ascens a Divisió d’Ho-
nor. Tant Marfil com Pinseque –
tercer i quart respectivament–
s’han d’enfrontar amb els dos
primers classificats –València i
Barça– a més de jugar entre
ells l’1 d’abril a la pista del club
colomenc. Per contra, el Grun-
dig ja ha disputat tots els partits
contra els rivals implicats en la
lluita per al playoff. L’equip de
Marcello Magalhaes va encade-
nar una ratxa de 13 jornades
sense perdre, que va acabar el
26 de febrer amb la derrota con-
tra el Barça al pavelló per 1-2.
El conjunt montcadenc ha de vi-
sitar les pistes del Caspe, el
Canet i el Gavà –a la part baixa
de la taula– i ha de rebre
l’Universitat de València i el Ma-
nacor. SA

 >> Cupim davant Fran, del Barça

El Grundig Mobile s’ha com-
plicat una mica més la classifi-
cació per a la fase d’ascens a
Divisió d’Honor. Dels sis punts
en joc de les dues últimes jor-
nades, només n’ha guanyat un.
Els homes de Marcello Maga-
lhaes van perdre el 4 de març a
la pista del Marfil Santa Coloma
–rival directe– per 5-4 i el dia
11 van empatar a 3 gols a casa
contra l’Andorra. Aquestes en-
sopegades, juntament amb la
derrota davant del Barça en la
jornada anterior, han situat el
Montcada a la sisena posició del
Grup B de la Divisió de Plata
amb 43 punts, a 4 de la zona
d’ascens, que encapçala el Va-
lència amb 55, en segon lloc està
el Barça amb 54 i en tercer el
Marfil amb 47.

Sense errades. El Grundig
Mobile ja no es pot permetre el
luxe de perdre cap partit més.
L’equip ha de guanyar els sis
matxs que resten de la lliga re-
gular i esperar una ensopegada
dels clubs capdavanters per
obtenir una de les tres places que
donen accés a les eliminatòries
finals. “El mal començament
de lliga no ens dóna ara cap

marge d’error”, ha dit Maga-
lhaes, qui ha lamentat els punts
perduts als dos darrers  partits,
en què s’ha repetit un mateix
guió: el Grundig comença bé i
agafa un cert avantatge que, al
final, no sap mantenir. Contra
el conjunt colomenc, el Mont-
cada anava guanyant per 1-4 a
manca de 5 minuts per a
l’acabament però, en un tres i
no res, va veure com el rival

donava la volta a l’electrònic. Pel
que fa al darrer matx a casa, el
Grundig es va avançar en el
marcador amb un 2-0, però als
darrers instants va veure com el
rival neutralitzava la diferència.
El tècnic es va mostrar especial-
ment crític amb la plantilla des-
prés de la derrota davant el Mar-
fil perquè considera que “un
equip que aspira a pujar de
categoria no pot perdre par-

tits així”. Pel que fa a l’empat,
l’entrenador va lamentar les
nombroses ocasions desaprofi-
tades: “No vam saber senten-
ciar i després ho vam pagar
car”. El Grundig no ha pogut
comptar en els darrers dos
matxs amb el jugador brasiler
Silami, amb un trencament de
fibres en els quadríceps de la
cama dreta que es va fer en el
partit contra el Barça.

el moment de tancar aquesta
edició encara no hi havia una
data per disputar els 30 minuts
restants. La plantilla verdiblanca
ocupa l’onzena posició del
Grup Primer amb 30 punts i un
partit menys.
En el capítol de lesions, el més
destacat és la reaparició del mig-
campista Xavi Alonso en el dar-
rer matx a Terrassa després de
tres mesos de baixa a causa d’un
problema al genoll que l’ha fet

passar pel quiròfan. Un altre ju-
gador que s’incorporarà aviat a
l’activitat de la plantilla és el de-
fensa Belda, que també fa gai-
rebé tres mesos que està a la
infermeria. El jugador que en-
cara segueix de baixa és Raúl
Romero, amb un trencament
fibrilar. El Montcada jugarà el
19 de març contra el Vic, a la
part baixa de la classificació, al
camp municipal de la Font
Freda.

 >> El davanter Marc Moncada

remarcat l’entrenador. El Sant
Joan està notant l’absència del
seu golejador, el davanter Marc
Moncada, operat del menisc el
passat 10 de març. El pitxitxi de
Can Sant Joan feia ja unes cinc
jornades que estava de baixa a
causa d’aquest problema al
genoll que, finalment, ha acabat
amb intervenció quirúrgica.
Moncada, que marca les dife-
rències a la davantera, tindrà en-
cara per uns dos mesos de recu-
peració, un contratemps impor-
tant per a la plantilla local, que
no pot comptar amb el seu
home més efectiu de cara a gol.
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El Valentine encadena una
ratxa de 4 triomfs contundents

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

sílvia alquézar
redacció

El Valentine masculí ha aconse-
guit a les quatre últimes jornades
vèncer els seus rivals de manera
espectacular. L’equip de César
Saura ha exhibit un bon nivell
de joc, que s’ha reflectit en
àmplies diferències en el mar-
cador. Així, la plantilla montca-
denca va superar el Navàs a
domicili per 25 punts (63-88) en
l’últim matx de la Lliga EBA.
Pel que fa als partits anteriors,
el Montcada va guanyar l’Iguala-
da a casa per 99-74, es va impo-
sar a la pista del Sant Pere de
Terrassa per 53-77 i va aconse-
guir el triomf més abultat da-
vant el Montsó d’Osca al pa-
velló Miquel Poblet per un clar
81-62, 29 punts d’avantatge que
confirmen el bon estat de for-
ma dels jugadors locals.

Classificació. L’excel·lent
trajectòria ha permès al Valen-
tine pujar posicions al Grup C
de la competició i situar-se al
quart lloc amb 13 victòries i 10
derrotes, empatat amb l’Olesa.
El Prat i el Grupotel.com de
Mallorca són els líders amb16
triomfs, mentre que al tercer lloc
està el Granollers, amb 14
victòries. Els montcadencs es
troben a tan sols un triomf de
la zona que dóna accés a dispu-
tar el Campionat d’Espanya
però, donada la igualtat de la
categoria, tampoc es pot deixar
de mirar cap a la part baixa de
la taula, ja que el primer equip
en zona de descens –enguany

 >> El Valentine ha guanyat els últims 4 partits de forma espectacular

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Valentine femení ha trencat
la ratxa positiva de 4 victòries
consecutives amb 2 derrotes a
les dues últimes jornades. La pri-
mera, el 5 de març, entrava dins
dels pronòstics, ja que el Mont-
cada va caure derrotat a la pista
del SESE, el primer classificat
del Grup Segon de Primera
Catalana, per un contundent 73
a 41. “No vam estar bé, ens
va faltar més concentració i
tensió”, ha comentat el tècnic,
Marc Fabregat. D’altra banda,
en el darrer matx de lliga, el dia
11 a la pista coberta, les juga-
dores montcadenques van per-
dre per dos punts de diferència
(67-69) contra l’ASISA de
Girona, un rival directe en la

>> BÀSQUET FEMENÍ. Grup Segon de Primera

El Montcada perd
els dos darrers partits

sílvia alquézar
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 >> L’aler Marta Oliva és una de les peces claus del Valentine femení

LAURA GRAU

baixaran els cinc últims a causa
de la reestructuració de la Lliga
EBA– està a només dos triomfs
del quart classificat. Per aquest
motiu, l’entrenador, César Saura,
s’ha mostrat prudent perquè, ara
per ara, el principal objectiu del
club és la permanència. “No-
més ens preocupa el rival de
cada setmana. Volem assegu-
rar primer la categoria per
afrontar després la recta fi-
nal de la lliga amb tran-
quil·litat i sense pressió”, ha
dit el tècnic, qui reconeix que
l’equip està oferint una imatge
de joc molt sòlida durant els 40
minuts de partit.

Encara resten set jornades
perquè acabi la fase regular de
la Lliga EBA. El Valentine té un
calendari complicat, amb 3
matxs a casa i 4 a domicili. Ha
de rebre la visita de l’Esplu-
gues, el Prat i l’Alaior de Menor-
ca, mentre que s’ha de despla-
çar a la pista del Tarragona,
l’Eivissa, el Mataró i el Grano-
llers. Els rivals amb esperan-
ces de jugar la fase final esta-
tal també tenen enfronta-
ments difícils, el que fa preveu-
re que fins a l’últim partit no
quedaran definides les posi-
cions en la part alta i baixa de
la taula. SA

el calendari

lluita per la permanència a la ca-
tegoria. Segons l’entrenador, la
clau de la derrota va ser la baixa
intensitat defensiva, que va
afavorir el capítol ofensiu del
rival, amb la transformació de
7 triples.
El Valentine femení té a partir
d’ara els partits importants per
el·ludir el descens. Ha de jugar
contra el Roser, el Magrat, el Salt
i el BBC de Badalona. “Els po-
dem guanyar tots si estem al
100%”, opina Fabregat, qui
confia poder afrontar la recta
final de la lliga contra el rivals
capdavanters amb la permanèn-
cia assegurada. En el capítol de
baixes, la base Cristina Cebrián
ja comença a entrenar després
de la lesió al genoll que l’ha
apartat de les pistes.
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El balanç de La Salle masculí en
la fase pel títol de Primera Ca-
talana és negatiu, ja que l’equip
de Jaume Puig no ha aconseguit
cap victòria a la primera volta.
Als dos últims partits, el conjunt
montcadenc va perdre a casa
contra el Sant Cugat per 22 a
35 i davant del Banyoles a
domicili per 32 a 27. La Salle ha
notat en la segona fase de la
competició les lesions dels dos
centrals, Xavi Martín i Xavi
Benítez, que han disminuït el
poder ofensiu de la plantilla.

Dinàmica negativa. Les
dues primeres derrotes –a la pis-
ta del GEIEG de Girona i a ca-
sa contra el Palautordera als dar-
rers minuts– van fer mal a
l’equip, perquè no va obtenir cap
recompensa. A partir d’aquí, la
plantilla va entrar en una espiral
negativa de la qual encara no ha
pogut sortir-ne. “Estem
decebuts perquè pensàvem
que podríem fer-ho millor”,
ha indicat el jugador de La Salle,
Toni López.

>> HANDBOL MASCULÍ. Fase pel títol de Primera Catalana

La Salle tanca sense triomfs la
primera volta de la fase pel títol
sílvia alquézar
redacció
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La Salle ISTE té durant les prò-
ximes setmanes uns partits claus
contra rivals directes per assegu-
rar la permanència a Primera Ca-
talana. El 17 de març rebrà la
visita de l’Arrahona de Sabadell
al pavelló Miquel Poblet
(21.45h), el dia 19 s’enfrontarà
amb el Vilamajor –el cuer– a
casa i encara resta pendent de
data el partit ajornat contra el
Sant Esteve de Sesrovires de la
primera volta. Precisament, la
Salle ISTE va aconseguir la pri-

>> HANDBOL FEMENÍ. Primera Catalana

La Salle ISTE es juga la
permanència en 3 partits
sílvia alquézar
redacció

 >> La Salle ha perdut tots els partits de la fase pel títol

 >> La Salle ISTE espera assegurar la categoria als pròxims partits

Salva Puig, operat
El montcadenc Salva Puig,
que juga al FC Barcelona, es-
tarà dos mesos i mig de baixa
a causa de la fractura del  dit
polze de la mà esquerra que
es va fer en el darrer matx.
Puig, que es perdrà el que res-
ta de temporada, va ser operat
el 13 de març: “Ho vaig assu-
mint, però al principi costa
perquè a ningú li agrada pas-
sar pel quiròfan”. SA

mera victòria després de 4 me-
sos de sequera contra el conjunt
del Vallès Oriental en el matx
disputat el 5 de març a l’equipa-
ment del Pla d’en Coll, corres-
ponent a la segona volta. El
resultat va ser de 25 a 18 favo-
rable a l’equip de Josep Quirós,
qui confia poder guanyar els tres
rivals directes per mantenir la
categoria. La Salle ISTE ocupa
la novena posició amb 7 punts,
a dos de diferència de
l’Arrahona, que és al vuitè lloc.
El següent rival, el Vilamajor, és
penúltim amb només 2 punts.

LAURA GRAU

SÍLVIA ALQUÉZAR

CB MONTCADA B. BÀSQUET> Primera
El tècnic del sot-21 dirigeix la plantilla
Isma Sistrach, entrenador del sot-21 del CB Montcada,
dirigirà també el sènior B fins a final de temporada. El
fins ara tècnic, Gregorio Fajardo, ha deixat el càrrec de
mutu acord amb la directiva per donar un revulsiu a
l’equip, que és l’últim del Grup Primer de Primera. Del
sènior B només han quedat a la plantilla quatre jugadors,
amb la qual cosa el conjunt sot-21 donarà un cop de
mà a l’equip de Primera Catalana. Els entrenaments es
faran conjunts i els jugadors disputaran els partits de la
lliga sot-21 i la del sènior B, que encara té opcions
d’abandonar el descens directe i jugar les fases. SA

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

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials
Els equips femenins segueixen a dalt
Els dos sèniors femenins del CB Elvira Cuyàs han
guanyat els partits de les últimes dues jornades. Ambdós
conjunts es troben a la quarta posició de les seves
respectives categories. Per la seva banda, l’equip masculí
no ha tingut la mateixa sort i ha caigut derrotat en els
darrers dos matxs que l’han fet baixar dues posicions al
Grup Cinquè del Campionat Territorial. SA

UE SANTA MARIA. FUTBOL> 3a Regional

Victòria contra La Planada
L’equip femení de l’EF Montcada va superar La
Planada per 2-1 a casa. A la jornada anterior, però, va
perdre contra el Vic per 3-0. SA

EF MONTCADA. FUTBOL> Segona

El conjunt de Terra Nostra no afluixa
La UE Santa Maria segueix li-
derant el Grup Dissetè de
Tercera Regional. Els homes
que entrena Miguel Argüelles
van vèncer els seus respectius
rivals a les dues últimes jor-
nades: al camp de l’Esquerra
de l’Eixample per 0-1 i a casa
contra el Catalunya per 3-2.
L’objectiu és aconseguir l’ascens a Segona Regional. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> Primera

Ensopegades als dos últims matxs
L’Associació Esportiva Can Cuiàs només ha aconsegut
un punt dels 6 en joc als darrers dos partits. Fa dues
setmanes va perdre a la pista del Català Atlètic, el líder
del Grup Segon de Primera Divisió, per un contundent
4-1. Pel que fa al darrer matx a casa, els jugadors
d’Alfonso Anés van empatar a tres gols contra l’Iniciativa
de la Llagosta. El Can Cuiàs es troba a la zona mitja-
baixa de la taula, amb l’objectiu d’evitar el descens. SA

CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Territorials

Sergio Berrio es fa càrrec de l’equip
El sènior B del Grundig Mobile
té nou entrenador. Es tracta de
Sergio Berrio, que fa dues
temporades havia entrenat el
conjunt prebenjamí del club. El
tècnic substitueix en el càrrec Ma-
nuel Rivas, que ha dimitit després
de la trajectòria negativa de la
plantilla des de principi de tem-
porada, que l’han portat a ocupar
la darrera posició al Grup Primer de Primera Nacional
B. Berrio també s’ha fet càrrec del juvenil, després de la
destitució de Sarabia, l’anterior tècnic, per diferències
de criteris amb els representants de l’entitat. SA

Antepenúltim de la classificació
L’equip sènior femení de l’EB Can Sant Joan va perdre
a la pista del Vedruna per un contundent 75-34 i, a la
jornada següent, va caure derrotat a casa contra el Tiana
per set punts (32-39). Les montcadenques ocupen
l’antepenúltima posició. SA

LA SALLE B.HANDBOL> Segona Catalana
Perilla la permanència a Segona
El sènior masculí B de La Salle està lluitant per mantenir
la categoria. A les dues últimes jornades va perdre els
seus respectius partits i segueix penúltim (13 punts).  SA
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resultats i classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 23 i 24
Marfil-Grundig 5-4
Grundig-Andorra 3-3
Equip Pj. Pt.
1 València 24 55
2 Barça 24 54
3 Marfil 24 47
6 Grundig 24 43

Primera B. Grup 1
Jornades 21 i 22
GrundigB-Mataró 2-7
Pineda-GrundigB 8-2
Equip Pj. Pt.
1 Figueres 21 49
2 Metacom 21 49
3 Manlleu 22 45
16 Grundig B 22 11

Primera Terr. Grup 2
Jornades 21 i 22
C. Cuyàs-Iniciativa 3-3
Català-C. Cuiàs 4-1
Equip Pj. Pt.
1 Xocola 22 47
2 Català 21 45
3 Llinars 22 40
10 Can Cuiàs 22 27

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 22 i 23
Valenti.-Igualada 99-74
Navàs-Valentine 63-88
Equip Pj. Pt.
1 Prat 23 39
2 Grupotel 23 39
3 Granollers 23 37
4 Valentine 23 36

1a Catalana. Grup 1
Jornades 21 i 22
St. Fruitós-MontB 76-61
Montpedrós-MontB70-65
Equip Pj. Pt.
1 La Garriga 22 38
2 Mollet 22 37
3 Terrassa 22 37
16 Montc. B 22 25

Ct. Territorial. Grup 5
Jornades 20 i 21
Elvira-St. Medir 79-72
St. Just-Elvira 85-84
Equip Pj. Pt.
1 Gràcia 21 38
2 St. Nicolau 21 38
3 St. Gabriel 21 37
6 Elvira 21 34

1a Catalana Fem. Grup 2
Jornades 20 i 21

SESE-Valentine 73-41
Valent.-Asisa 67-69
Equip Pj. Pt.
1 SESE 21 39
2 Banyoles 21 38
3 St. Adrià 21 37
10 Valentine 21 30

3a Catalana Fem. Grup 4
Jornades 20 i 21
Esparrag.-ElviraA 41-68
Elvira A-Vic 66-40
Equip Pj. Pt.
1 Disseny 20 40
2 St. Celoni 21 39
3 Elvira A 20 36
4 La Garriga 19 35

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 2o i 21
Vedruna-St. Joan 75-34
Gelida-ElviraB 43-58
Elvira B-Vedruna 74-57
S. Joan-Tiana 32-39
Equip Pj. Pt.
1 St. Ramon 20 38
2 CIC 19 37
3 El Social 20 37
4 Elvira 20 36
16 C.St. Joan 21 25

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 23 i 24
Montcada-Pomar 2-1sa
St Cristóbal-Montcada 1-2
Equip Pj. Pt.
1 Caprabo 24 48
2 Canovelles 24 46
3 Taradell 24 45
11 Montcada 23 30

2a Regional. Grup 9
Jornades 23 i 24
Vilanova-St. Joan 4-0
St. Joan-Vilamajor 2-0
Equip Pj. Pt.
1 Franqueses 24 59
2 Molletense 24 54
3 Vilanova 24 54
5 Sant Joan 24 43

3a Regional. Grup 17
Jornades 19 i 20
Sta Maria-Catalunya3-2
L’Eixample-Sta Maria0-1
Equip Pj. Pt.
1 Santa Maria 16 39
2 Pujadas 18 36
3 Sarrià 18 32
4 Càstic 17 31

2a Divisió Fem. Grup 2
Jornades 19 i 20

Vic-EF Montcada 3-0
Montcada-La Planada 2-1
Equip Pj. Pt.
1 Manresa 19 45
2 Vic 19 39
3 St. Andreu 18 38
6 EF Montca. 19 30

HANDBOL

1a Catal. Mas. Fase títol
Jornades 5 i 6
Banyoles-SalleA 32-27
SalleA-St. Cugat 22-35
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 5 10
2 GEIEG 5 9
3 Palautordera 5 7
6 Salle A 5 0

2a Catal. Mas. Grup B
Jornades 20 i 21
Esplais-Sal leB 32-30
SalleB-Pardinyes 20-29
Equip Pj. Pt.
1 Pardinyes 21 40
2 Sabadell 21 34
3 Sant Fost 21 32
12 La Salle B 20 13

1a Catalana Femení
Jornades 15 i 16
SalleA-St. Estve 25-18
Cornellà-SalleA 34-22
Equip Pj. Pt.
1 La Roca 16 30
2 Molins 14 26
3 Mataró 14 24
9 La Salle A 14 7

2a Catalana Femení
Jornades 17 i 18
St. Quirze-SalleB 27-10
SalleB-Cardedeu 12-22
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 17 34
2 Cardedeu 17 23
3 Porqueres 16 23
10 La Salle B 14 3

ESCACS

Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Mont.A-TerrassaA 8’5-1’5
Mont.A-Foment 7’5-2’5
-Preferent. Grup II
Mont.B-Colon B6’5-3’5
Mont.B-Castellar 6-4
-Primera. Grup IV
Mollet A-Mont.C6’5-1’5
Terrassa D-Mont.C 7-1
-Tercera. Grup X
Barberà D-Mont.D 1-3
Colon D-Mont.D3-0
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 >> Els jugadors dels diferents conjunts de la UE Montcada que participen al Campionat de Catalunya

La UE Montcada se situa líder
en solitari en vèncer el Foment

>> ESCACS. Divisió d’Honor del Campionat de Catalunya per equips

FOTOS: SÒNIA HERNÀNDEZ

DEBUT DELS DOS
GRANS MESTRES

reforços

La UE Montcada va poder
comptar en la darrera ronda
contra el Foment amb l’aporta-
ció del gran mestre txec Radek
Kalod que, per compromisos
amb la selecció del seu país,
fins al 12 març no va poder de-
fensar els colors locals. Kalod
va tenir un bon debut, en supe-
rar el també gran mestre Marc
Narciso, amb un ELO superior.
D’altra banda, a l’últim matx
també va jugar l’última in-
corporació: el gran mestre cubà
Juan Borges, que va fer taules
amb Manel Granados. “Tenim

un bloc molt compacte, tant

als primers com als darrers

taulers”, ha dit el president,
Jaume Izquierdo, qui ha afegit
que l’arribada dels dos grans
mestres és important per
arrodinar el torneig amb el
triomf final. SA

 >> Els GM Borges i Kalod

El CC Montcada –patrocinat
per Saunier Duval i Construc-
ciones Alcaraz– ha aconseguit el
primer triomf de la temporada
per equips. Va ser el 19 de febrer
al Trofeu Ciutat d’Amposta, on
el montcadenc Jordi Cervantes
va quedar en segon lloc en la
general individual. Pel que fa
d’altres competicions, el club lo-
cal va quedar tercer per conjunts
al Trofeu Vicenç Gabaldà i el
de la Canonja. A nivell indivi-
dual, Jordi Cervantes va acabar
el cinquè al Trofeu Gabaldà,
mentre que Aleix Fàbregas va

>> CICLISME. Balanç de les primeres curses de la temporada

El CC Montcada guanya per
equips al Trofeu d’Amposta

sílvia alquézar
redacció

CC MONTCADA

 >> El corredor Jordi Cervantes

La Unió d’Escacs Montcada ha
donat un pas de gegant per
aconseguir el títol del Campionat
de Catalunya per equips, des-
prés de vèncer el Foment per
7’5 a 2’5 en l’última ronda dis-
putada, el 12 de març al pavelló
Miquel Poblet. El resultat per-
met als montcadencs situar-se en
solitari al primer lloc de la classi-
ficació de la màxima categoria
amb 6 victòries en 6 rondes, se-
guit pel Foment, que només ha
perdut l’enfrontament a Mont-
cada i Reixac.

Optimisme.“No volem can-
tar victòria abans d’hora,
però podem fer història”, ha
dit el president del club, Jaume
Izquierdo, qui ha lloat l’excel·lent
trajectòria del primer equip en
la seva primera temporada a
Divisió d’Honor. En la ronda

del 5 de març, la UE Montcada
es va imposar al Terrassa, un
altre dels rivals històrics de la ca-
tegoria, per un contundent 8’5
a 1’5. Encara resten 3 partits per-
què acabi la competició. L’equip

local s’ha d’enfrontar al Reus i
al Barcelona-Vulcà a domicili i
contra l’Andorra a casa. A priori,
aquests rivals són inferiors al
Montcada, que s’ha convertit en
la gran revelació de la tempora-

da. Respecte a la resta de
conjunts montcadencs, el
Preferent està al mig de la taula,
mentre que el Primera lluita per
evitar el descens i el Tercera es
troba entre els primers.

en 2 minuts...
�La JAM, a la Marató de Barcelona

�Montcada camina... a Collserola

Sis atletes de la Joventut Atlètica Montcada participaran el 26
de març a la Marató de Barcelona, que estrena un recorregut
més turístic que en edicions anteriors. El corredor més veterà,
amb 14 proves a les cames, és José Muñoz. També hi prendran
part Toni Ortiz, Ángel Fraile, Emilio Rodríguez, Enric Maya i
Jordi Flores. Per a tots, el més important és travessar la meta
després de gairebé 42 quilòmetres. D’altra banda, el
montcadenc Carles Cera no ha estat seleccionat per participar
amb l’equip català al Campionat d’Espanya de cros, que es
farà a Astúries el 19 de març. L’atleta de Can Cuiàs va ser el
vuitè del torneig català. SA

Dins del cicle de sortides Montcada camina, el Centre
Excursionista de Montcada, el Cim, i l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure organitzen el 2 i 9 d’abril dues excursi-
ons per Collserola. La primera serà matinal i la segona
serà durant tot el dia. D’altra banda, una cinquantena de
persones va participar el passat 12 de març a l’excursió al
Pou de Glaç, dins del terme municipal de Sant Fost de
Campsentelles limitant amb Montcada, a la dreta de la
carretera de La Roca.  LR

ser el quinzè al Gran Premi Inau-
guració de l’Hospitalet. “Són
uns bons resultats, tenint en
compte que estem a principi
de temporada”, ha manifestat

el director d’equip, Josep Maria
Tapias. El CC Montcada partici-
parà el 19 de març al Trofeu
Guerrita de Múrcia, puntuable
per a la Copa d’Espanya.

Nou espònsor. El Club Ci-
clista Montcada ha arribat a un
acord amb l’empresa alemanya
Fresh-02 per proporcionar-li to-
ta l’aigua que necessitarà l’equip
al llarg del 2006. Segons fonts
de l’entitat local, l’aigua de la
companyia germànica és espe-
cial perquè té més oxígen del
normal. “A banda de nosal-
tres també la farà servir el
Barça”, ha dit Tapias.
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 >> La gimnasta Astrid Oviedo, de La Unió
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>> ESCACS. Competició

Tres montcadencs
disputaran la Territorial

El benjamí David Escobar
i els alevins Jaume Teixidó
i Albert García són els tres
representants de la Unió
d’Escacs Montcada que
competiran a la final terri-
torial d’escacs escolars a
Mollet, que va començar
l’11 de març i consta de
dues jornades més, el 18 i
25. Tots tres són els que
més han puntuat del club a
la fase comarcal que s’ha
celebrat en quatre rondes
del 5 de febrer al 4 de març,
organitzades pel Consell

Esportiu del Vallès Occi-
dental Sud. La final comar-
cal va tenir lloc al collegi La
Salle de Montcada. Es-
cobar ha quedat tercer en
la classificació general, Tei-
xidó ha estat segon i Gar-
cía, setè. A les comarcals
han participat 18 jugadors
escolars locals, que s’han
enfrontat a d’altres de Cer-
danyola, Badia i Barberà.
L’acte de lliurament dels
premis es farà l’1 d’abril a
l’Auditori de Badia del
Vallès. SD

SILVIA DÍAZ

 >> Albert García és un dels classificats per Territorials

>> ACTIVITATS.  Nous cursos

Montcada Aqua
incrementa serveis

El complex Montcada
Aqua ha introduït recent-
ment noves classes de disci-
plines derivades del fitness:
Pilates, Reeducació corpo-
ral i Ars Corpore, que prete-
nen millorar la flexibilitat, en-
fortir les articulacions i coor-
dinar la relació entre cos i
ment. A més, amb l’objectiu
d’introduir noves ten-
dències, l’Aqua també ofe-
reix cursos de batukada. El
mètode Pilates proposa ad-
quirir una educació del cos
equilibrada que busca el

màxim control dels movi-
ments, combinant l’art cor-
poral amb tècniques com el
ioga i el taitxi. La Reeducació
busca que els usuaris trobin
les millors posicions del cos
per evitar males postures i
lesions. Aquestes activitats s’a-
fegeixen a les que Montca-
da Aqua ofereix des dels
seus inicis com natació,
aeròbic, balls llatins i treball
cardiovascular, entre d’altres.
Els interessats a fer algun dels
cursos s’han d’adreçar a a
l’equipament. SD

MONTCADA AQUA

 >> Fa dos anys que l’Aqua funciona a ple rendiment

>> BÀSQUET.  CB Montcada i IME

Tercera edició del
Campus de bàsquet

El CB Montcada dedicarà
la nova edició del tradicio-
nal Campus de bàsquet de
Setmana Santa al contraatac.
Les jornades tindran lloc els
dies 10, 11 i 12 d’abril, de
10 a 13.30h, a la Zona
Esportiva Centre (c/
Bonavista, s/n). El Cam-
pus, que compta amb la
col·laboració de l’Institut
Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME), s’adreça a infants
nascuts entre els anys 1992
i 2000.

Matrícula. Les inscrip-
cions finalitzaran el dia 29
de març, el preu és de 40
euros i la matrícula s’ha de
formalitzar a les oficines del
club (c/Bonavista, 10) els
dimecres, dijous i divendres
de 18.30 a 20.30h. L’objec-
tiu de l’activitat d’aquest any
és millorar els fonaments
tècnics del contraatac –
adaptant les explicacions a

l’edat i al nivell de l’espor-
tista-, resoldre les diferents
situacions de contraatac que
es plantegin en situacions
reals de joc i divertir-se
practicant el bàsquet en un
context diferent a l’habitual.
El gerent del club, César
Monfort, ha destacat que
“l’alt nivell de participa-
ció de cada any ens enco-
ratja a fer una tercera
edició i esperem que con-
tinuï en la mateixa línia.
A més, tenim un bon
equip tècnic perquè els
alumnes rebin la millor
formació, tot, en un
marc de lleure, perquè
els participants també
s’ho passin bé”. Les pla-
ces són limitades i per això
el club anima als interessats
a que s’hi inscriguin el més
aviat possible. Tots els
participants rebran una sa-
marreta de regal i un diplo-
ma acreditatiu. SD

>> KARATE. Campionat de Catalunya

Èxit del torneig català amb 400
karateques al pavelló Miquel Poblet

SILVIA DÍAZ

 >> La part final del Campionat celebrat a Montcada es va dedicar al combat

Dos membres del Club Shi Khan, en els entrenaments de la preselecció espanyola

El Campionat de Catalu-
nya de Karate, celebrat el
4 de març a Montcada i
organitzat per la Federació
Catalana de Karate, va reu-
nir 400 participants, que
van omplir de gom a gom
el pavelló Miquel Poblet
durant tot el matí.
La jornada va començar
amb l’apartat de tècnica (ka-
ta), van continuar amb
combat (kumite) i va fina-
litzar amb el lliurament de
premis i amb una exhibi-
ció de les preseleccions sè-
niors masculina i femenina.
El club local Shi Khan va
col·laborar en l’organitza-
ció i va competir amb gai-
rebé una vintena de kara-
teques.
El director tècnic de la
Federació Catalana de
Karate, Basilio Serrano, va
destacar “el gran nivell
dels competidors” i va
lloar el pavelló Miquel Po-
blet “per reunir les con-
dicions necessàries per
acollir aquest tipus d’es-
deveniment”. El pre-
sident de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure

silvia díaz

pla d’en coll

>> ACTIVITATS ESPORTIVES.  IME

Gimnastes de La Unió
passen a Territorials

Les gimnastes de La Unió
Astrid Oviedo, Andrea Ma-
yor, Patricia Jané i Helena
Bea, a més del conjunt in-
fantil, han passat a la fase Ter-
ritorial del Campionat de
gimnàstica rítmica després
de la seva participació al
comarcal que va tenir lloc a
Montcada i Reixac l’11 de
març. Oviedo va ser segona
en infantil Promoció B
(mans lliures). L’aleví An-
drea Mayor va quedar pri-
mera en cèrcol a Promoció
A i les infantils Jané i Bea
van competir en Promoció
A, en pilota, modalitat en
què també va participar el
conjunt infantil de La Unió.

La competició, organitzada
per l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure, La Unió i el
CEVOS, es va celebrar al
pavelló Miquel Poblet i va
reunir 160 gimnastes de
Montcada, Barberà i
Cerdanyola. L’entrenadora
de La Unió, Pilar Cañero,
ha valorat positivament la
classificació de les seves gim-
nastes i ha destacat que “al-
tres anys no hem passat
a Territorials amb tantes
noies”. La fase Territorial
individual tindrà lloc el 30
d’abril a Sant Feliu de Llo-
bregat i la de conjunt  es
realitzarà el 6 de maig a
Viladecans. SD

(IME) i regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), va agrair
a la Federació “per haver
comptat amb Montca-
da, això ens ajuda a do-
nar-nos a conèixer com
municipi compromès
amb l’esport”. Parra va
encapçalar l’acte de lliura-
ment de premis.

Dos preseleccionats.
Kevin André, en categoria
infantil de menys de 55 qui-

los, i Kevin Guerra, en in-
fantil de menys de 48 qui-
los, del Shi Khan, van par-
ticipar l’11 de març a l’en-
trenament de la preselecció
espanyola d’aquesta cate-
goria per anar al Campio-
nat d’Espanya d’Alcoben-
das (Madrid), el 22 i 23
d’abril, després dels bons
resultats del Campionat
celebrat a Montcada. El
president del club, José
Rodríguez, s’ha mostrat

satisfet per tenir opcions
d’anar a Madrid i ha lloat
la figura de l’entrenador
del Shi Khan, Miguel Fran-
co, que és alhora selec-
cionador infantil. La pro-
pera prova decisòria serà
el campionat amistós a
València, que disputaran to-
tes les seleccions catalanes
contra les valencianes. La
cita és el proper 9 d’abril i
d’aquí sortiran els com-
binats definitius.

SILVIA DÍAZ
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actualitatactualitatdels clubs
KORFBAL> Campionat del món

EF MONTCADA. FUTBOL SALA > Equips

Els dos equips, amb manca de jugadors
L’infantil i el juvenil de futbol sala de l’Escola de Futbol
Montcada compten aquesta temporada amb set
jugadors cadascun. Aquest fet, segons el coordinador
de futbol sala del club, Pepe Rodríguez, està provocant
que “no estem al 100% a aquestes alçades de tem-
porada”. El tècnic reconeix que “estic satisfet amb
el rendiment dels joves perquè ho donen tot
malgrat les dificultats”. El club necessita més
jugadors, segons Rodríguez, “per poder jugar amb
tranquil·litat i als entrenaments poder fer partits
entre nosaltres, ara, amb set jugadors per equip,
és impossible”. Tots dos equips estan situats a la part
mitja de la classificació de Segona Divisió. SD

SILVIA DÍAZ

Una montcadenca, a la selecció mini
La montcadenca Maria Ganella, de 12 anys, formarà
part de la Selecció de Catalunya Mini Femení que par-
ticiparà al Campionat d’Espanya que tindrà lloc a Sant
Fernando (Cadis). Ganella és una de les dotze noies
que han quedat finalistes de les proves selectives que la
Federació ha fet de gener a març per escollir el combinat
definitiu. Ara, els entrenaments de la Selecció, dirigits
per Lluís Vergés, continuaran cada diumenge al pavelló
Bac de Roda de Barcelona. Maria Ganella juga des de
fa tres anys a l’Escola de Bàsquet Sant Gabriel de
Ripollet, fa 1,74 d’alçada, i s’ha mostrat “molt con-
tenta” per poder formar part de la Selecció i ha afegit
que “estic molt il·lusionada amb representar
Catalunya i també amb el meu futur com a juga-
dora”. Ganella l’any que ve serà jugadora de l’UB FC
Barcelona de la categoria preinfantil femení i, de fet,
actualment compagina els entrenaments a Ripollet, els
dijous, amb els del Barça, dimarts a la tarda.
L’entrenador del Sant Gabriel, Albert Armadàs, està
molt satisfet perquè “l’elecció de la Maria demostra
que estem fent una bona feina a la base”. SD

BÀSQUET> Preselecció

 >> Partit a casa de La Salle (vermell) amb el Sant Fost

Benjamí i cadet, bons resultats
L’equip benjamí del Grundig Mobile és segon a la
classificació, a tres punts del primer classificat, Les Corts
Ubae. El conjunt està fent una molt bona temporada i
els seus tècnics estan molt satisfets del rendiment de
l’equip. L’objectiu és arribar al Campionat de Catalunya,
un lloc disputat perquè a benjamí només passa el pri-
mer classificat. D’altra banda, el cadet A també conti-
nua en la mateixa bona línia d’aquesta temporada i és
segon a la taula, a quatre punts del FS Garcia. SD

GRUNDIG MONTCADA. FUTBOL SALA

CH LA SALLE. HANDBOL> Juvenil B

Líder al final de la primera fase
El Juvenil B del CH La Salle Montcada (2a Catalana)
ha acabat la primera fase de la competició líder de grup.
L’equip que entrena Tesi Escobosa va finalitzar aquesta
etapa l’11 de març a la pista de l’Agramunt. Escobosa
s’ha mostrat molt satisfet per l’equip i ha recordat que
“a principi de temporada no esperàvem aquest fi-
nal, vam començar molt malament, perdent
partits. Hem evolucionat molt, estic molt satisfet”.
L’equip jugarà a partir d’ara la segona fase de la lliga
contra els altres cinc millor classificats dels tres grups
que conformen la seva categoria. A aquesta fase han
passat els dos millors de cada grup. SD

SILVIA DÍAZ

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

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Jor-
nades 17 i 18
Grundig-Collbató 11-1
Caldes-Grundig 2-4
Equip Partits Pt.
1 Les Corts 15 45
2 Grundig 15 42
3 CF Sagarra 15 31
4 FS Manresa 16 31

Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jorna-
des 19 i 20
Martorell-Grundig 2-3
Grundig-Vilassar Mar 6-2
Equip Partits Pt.
1 AVV Pomar 19 52
2 FC Barcelona 18 49
3 EF Raval 18 47
4 Grundig 18 44

Intantil. Primera Divisió. Grup 1.
Jornades 19 i 20
Rapid-Grundig 14-0
Grundig-Martorell 1-13
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 19 57
2 Les Corts Ubae 19 49
3 FS Garcia 19 43
11 Grundig 19 15

Cadet A. Primera Divisió. Grup 1.
Jornades 19 i 20
Iris Sol-Grundig 0-6
Grundig-FS Mollet 4-1
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 19 51
2 Grundig 19 47
3 FS Canet 19 39
4 Les Corts Ubae 17 36

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2.
Jornades 19 i 20
Grundig-Caldes 5-4
Vacarisses-Grundig 3-2
Equip Partits Pt.
1 CN Sabadell 18 45
2 Epic Casino 17 44
3 Grundig 16 39
4 Vall de Tenes 17 35

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 19 i 20
Grundig-Arqué Manresa 4-13
Grundig-Sant Julià 1-1
Equip Partits Pt.
1 FS Martorell 19 43
2 FC Barcelona 18 43
3 Sant Gervasi 18 41
8 Grundig 19 22

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornades 20 i 21
EF Montcada-Pomar 5-3
Salesians-EF Montcada 19-1

Equip Partits Pt.
1 FS Montsant 20 58
2 Sant Gervasi 20 50
3 M. Les Corts 20 46
12 EF Montcada 20 17

Juvenil. Segona Divisió B. Grup
2. Jornades 19 i 20
Castellar-EF Montcada 3-5
EF Montcada-Ripollet 3-4
Equip Partits Pt
1 E. Pia Mollet 17 38
2 FS Mollet 17 37
3 Vall de Tenes 16 36
10EF Montcada 17 21

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB Segona
Fase. Nivell B2. G 2. Jorn. 8 i 9
Torelló-CB Montcada 49-57
CB Montcada-Garriga 63-58
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 8 16
2 CB Sant Josep 8 15
3 La Garriga 8 13
4 CB Vic 8 13

Mini masculí A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Jorn.8 i 9
Pallejà-CB Montcada 82-53
B Montcada-Roser 69-40
Equip Partits Pt.
1 UE Mataró 9 18
2 EBCB Cornellà 9 16
3 JAC Sants 9 15
9 CB Montcada 9 11

Mini masculí B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Jorn. 8 i 9
Calella-CB Montcada 78-27
CB Montcada-Argentona 57-74
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 8 16
2 UE Mataró 8 15
3 EBCB Calella 8 14
9 CB Montcada 8 8

Preinfantil masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 1. Jorn. 8 i 9
Mollet-CB Montcada 36-43
CB Mont.-S. Gervasi s.r.
Equip Partits Pt.
1 AEB Mataró 8 15
2 CB Montcada 6 12
3 Vilassar de Mar 7 11
4 Sant Quirze 8 11

Infantil masculí. PB Segona Fase.
Nivell A2. G 3. Jornades 8 i 9
Manresa-CB Montcada 48-55
CB Mont.-Esparraguera 75-63
Equip Partits Pt.
1 AE L’Hospitalet 8 13
2 CB La Mercè 7 12
3 CB Montcada 8 12
4 Esparraguera 7 11

Infantil femení. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Jorn.8 i 9
Montgat-CB Montcada 42-59
CB Montcada-IPSI s.r.
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 8 15
2 Sant Andreu 9 15
3 Salle Comtal 9 15
4 Badalonès 8 14

Cadet masculí A. CC no sènior.
Pref. G12. 2a Fase. Jorn. 9 i 10
CB Montcada-Terrassa 92-88
CB Mont.- S. Gervasi 115-114
Equip Partits Pt.
1 Mataró Bàsquet 10 20
2 CB Montcada 10 18
3 Sant Gervasi 10 17
4 Santa Coloma 10 16

Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 23 i 24
CB Montcada-Lleida 84-63
CB Montcada-S. Josep 65-102
Equip Partits Pt.
1 W. Barcelona 16 32
2 S. Cornellà 17 32
3 Unió Gironina 17 31
15 CB Montcada 17 20

Júnior masculí A. CC no sènior.
Pref. G 12. F. Prèvia. Jorn. 9 i 10
CB Montcada-IPSI 82-57
CB Montcada-Tarragona 83-87
Equip Partits Pt.
1 Finques Olesa 10 18
2 Sant Fruitós 10 18
3 River Andorra 10 16
4 CB Montcada 10 16

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 23 i 24
CB Montcada-Lleida70-81
Montgat-CB Montcada 57-67
Equip Partits Pt.
1 CB Sant Josep 22 46
2 Jov. Badalona 20 40
3 S. Cornellà 22 39
15 CB Montcada 22 28

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Jornades 21 i 22
Cornellà-CB Montcada 57-68
Euroval-CB Montcada 44-68
1 CP Roser 22 40
2 CB Montcada 22 39
3 Sant Andreu 21 37
4 Sferic Terrassa 22 37

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jorn. 8 i 9
E. Cuyas-Sant Gervasi 80-30
S. Caterina-E. Cuyas- 74-100
Equip Partits Pt.
1 M. Les Corts 8 15
2 Lestonnac 8 13
3 Betsaida 7 12
4 Elvira Cuyàs 7 12

Cadet Femení. PB Segona Fase.
Nivell B. G 2. Jorn. 8 i 9
Elvira Cuyas-Vilassar 33-47
S. Andreu-Elvira Cuyas a.
Equip Partits Pt.
1 CB Ripollet 9 16
2 Baricentro 9 15
3 La Salle 9 15
4 Vilanova 8 14
9. Elvira Cuyàs 8 10

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 21 i 22
Elvira Cuyas-S. Climent 67-66
Guinardó-Elvira Cuyas a.
Equip Partits Pt.
1 AE Casp 20 40
2 Sant Adrià 21 38
3 S. Pere Terrassa 21 38
8 Elvira Cuyas 20 28

Sots 21 Masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jorn. 20 i 21
Elvira Cuyas-Fai 58-94
Manyanet-E. Cuyas 72-30
Equip Partits Pt.
1 M. Les Corts 18 35
2 Les Franqueses 17 32
3 ES Els Arcs 18 31
12 Elvira Cuyas 18 22

CEB CANT SANT JOAN

Infantil masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. G 5. Jornades 8 i 9
CB Vic-Can Sant Joan 50-47
CEB Can St Joan d.
Equip Partits Pt.
1 AE Teià 7 13
2 CB Torelló 7 12
3 Canovelles 8 12
8 Can Sant Joan 7 8

Cadet Masculí. PB Segona Fase.
Nivell B1. G 2. Jornades 8 i 9
CB Vic-Can Sant Joan 62-60
Can St Joan-Ronçana 47-41
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 9 17
2 CB Granollers 8 15
3 Santa Perpètua 8 13
8 Can Sant Joan 9 11

Sots 21 masculí. Territorial BCN.
Nivell A1. G 1. Jornades 21 i 22
CEB Can St Joan d.
Can St Joan-Ronda 81-23
Equip Partits Pt.
1 ABB Dosa 20 38
2 Pineda de Mar 21 38
3 CB Guinardó 20 37
4 Can Sant Joan 20 37

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jorn. 8 i 9
La Salle-Baricentro 4753
Vilassar-La Salle 56-50
(veure classificació Elvira Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 4. Jornades 8 i 9
La Salle-Torelló 60-9
Arenys Munt-La Salle 79-29
Equip Partits Pt.
1 Montmeló 7 14
2 Arenys de Munt 7 14
3 La Salle 8 12
4 Canovelles 8 12

Junior fem. CC no sènior. Preferent.
2a Fase. G 11. Jornades 9 i 10
La Salle-Nàstic 47-51
La Salle-Hisp. Basket 40-52
Equip Partits Pt.
1 Unipreus Lleida 10 19
2 Hispano Bàsket 10 18
3 Toyota Almeda 10 16
7 La Salle 10 14

FUTBOL

EF MONTCADA

Patufets. Lliga ADEFUBE.
Jornades 14 i 15
EF Montcada-Sabadell N. 8-2
EF Montcada d.

Prebenjamí B. Lliga ADEFUBE.
Jornades 14 i 15
EF Montcada-Sabadell 4-1
Cerdanyola-EF Montcada 1-0

Prebenjamí A. G5. Jorn.19 i 20
Lliçà Vall-EF Montcada 0-9
EF Montcada-Lliçà Amunt 2-2
Equip Partits Pt
1 Lliçà d’Amunt 17 51
2 EF Montcada 17 43
3 EC Granollers 17 41
4 Rubí 16 33

Benjamí A. Grup 1. Jorn. 19 i 20
EF Montcada-Can Trias 2-1
Juan XXIII-EF Montcada 0-2
Equip Partits Pt.
1 Lliçà d’Amunt 17 51
2 EF Montcada 17 43
3 EC Granollers 17 41
4 UE Rubí 16 33

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 19 i 20
EF Montcada-Molletense 0-3
Mollet-EF Montcada 3-1
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 18 47
2 Martorelles 18 44
3 CE Sabadell 16 41
11 EF Montcada 18 17

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 21 i 22
Sistrells-EF Montcada 0-9
EF Montcada-St Gabriel 1-1
Equip Partits Pt.
1 PB Collblanc 20 50
2 Fundació Europa 20 47

3 Trajana 21 47
5 EF Montcada 21 45

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 19 i 20
EF Montcada-Lliçà’Amunt 4-1
Molletense-EF Montcada 2-2
Equip Partits Pt.
1 EF Montcada 19 48
2 EC Granollers 18 48
3 UD Lourdes 19 46
4 UD Molletense 19 41

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Jornades 21 i 22
EF Montcada-Concordia 1-2
Mollet-EF Montcada 1-5
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 21 51
2 F. Sánchez Llibre 21 46
3 Lliçà d’Amunt 21 44
8 EF Montcada 21 32

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 19 i 20
L’Hospitalet-EF Montcada 4-2
EF Montcada-Alzamora 1-3
Equip Partits Pt.
1 L’Hospitalet 16 39
2 Alzamora 15 38
3 Barceloneta 16 38
7 EF Montcada 14 21

Cadet A. Primera Divisió. Grup 5.
Jornades 21 i 22
EF Montcada-Sant Cugat 0-4
UD Marina-EF Montcada 8-1
Equip Partits Pt.
1 EF Sabadell 21 55
2 CE Sabadell 21 50
3 Mercantil 20 47
16 EF Montcada 21 4

Cadet B. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 19 i 20
Polinyà-EF Montcada 6-3
EF Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 Andalucía 17 44
2 EF Cerdanyola 17 42
3 La Románica 17 38
8 EF Montcada 18 19

Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 21 i 22
EF Montcada-Ganollers 3-1
S. Cristóbal-EF Montcada 2-1
Equip Partits Pt.
1 CP Sarrià 21 49
2 CF Cardedeu 20 48
3 UE Mollet 21 42
4 EF Montcada 21 40

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 19 i 20
La Torreta-EF Montcada 2-1
EF Montcada-Palau a.
Equip Partits Pt.
1 Lliçà d’Amunt 17 41
2 Sant Celoni 16 41
3 Vallès Atlètic 17 38
8 EF Montcada 15 19

12 UD Santa Maria 15 9

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 19 i 20
Sant Celoni-Santa Maria 3-0
Santa Maria-B. Milán 2-1
(Vegeu classificació a l’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infantil Femení. Lliga CEVO. Grup
2. 2a Fase. Jornades 3 i 4
Cardedeu-La Salle 30-9
La Salle-Roquerol a.
Equip Partits Pt.
1 Cardedeu 3 4
2 Palautordera 3 4
3 Roquerol 3 4
4 La Salle 3 0

Infantil Masculí A. Campionat In-
fantil. Grup A. Jornades 5 i 6
La Salle-Vic 19-32
La Salle-OAR Gràcia 21-32
Equip Partits Pt.
1 S. Corazonistas 6 12
2 CH Vic 6 8
3 Bordils 6 6
6 La Salle 6 0

Infantil Masculí B. Copa
Catalunya. Grup A. Jorn. 5 i 6
E.Granollers-La Salle 24-12
La Salle d.
Equip Partits Pt.
1 CP Manyanet 4 8
2 AFEMS Terrassa 3 6
3 E. P. Granollers 5 4
5 La Salle 4 0

Juvenil A. Lliga Catalana. Prime-
ra Fase. Grup C. Jorn. 8 i 9
La Salle-Safa Horta 34-33
Fornells-La Salle 36-25
Equip Partits Pt.
1 BM Granollers 9 14
2 FC Barcelona 8 14
3 ACE Fornells 9 12
4 La Salle 8 7

Juvenil B. Segona Catalana. Pri-
mera fase. Grup C. Jorn. 17 i 18
La Salle-Sant Fost 27-20
Agramunt-La Salle 22-31
Equip Partits Pt.
1 La Salle 16 24
2 Les Franqueses 16 22
3 Cardedeu 16 20
4 BM Granollers 16 19

NATACIÓ

CAMPIONAT COMARCAL. 3a
JORNADA. RESULTATS LOCALS

Prebenjamí Fem. 25 mts
Papallona
2. Clara Romero 0’23’’21
3. Mireia Prats 0’23’’38
6. Eva Coy 0’25"84

Aleví Fem. 50 mts Papallona
6. Elisabeth Prats 0’48"06
11. Carme Lafita 0’54"62

Aleví Mas. 50 mts Papallona
4. Lester Escrigas 0’47"82
15. Aleu Vera baixa

Infantil Fem. 100 mts Papallona
6. Ana Suárez 1’38"90
10. Sandra Mas 1’48"13

Infantil Mas. 100 mts Papallona
2. Jaume Jiménez 1’37"32

Prebenjamí Fem. 25 mts Lliures
4. Aliva Muñoz 0’26"31
7. Yadira Rodríguez 0’30"59
10. Michell Burgos baixa

Benjamí Fem. 25 mts Lliures
2. Mireia Prats 0’18"89
4. Clara Romero 0’21"32
7. Eva Coy 0’21"59
14.Sofía Santamaría0’26’’73

Benjamí Mas. 25 mts Lliures
5. Enric Pulido 0’26"29

Aleví Fem. 50 mts Lliures
5. Elisabeth Prats 0’39"37
8. Carme Lafita 0’42"61
9. Yaiza Rodríguez 0’44"03
17. Andrea Romero 0’49"53

Aleví Mas. 50 mts Lliures
6. Lester Escrigas 0’41"36
15. Aleu Vera baixa

Infantil Fem. 100 mts Lliures
1. Ana Suárez 1’14"57
2. Marta Sánchez 1’16"30
12. Sandra Mas 1’26"94
13. Claudia Fernández1’27"25
17. Julia Romero 1’36"44

Infantil Mas. 100 mts Lliures
2. Jaume Jiménez 1’18"54

Infantil Mas. 100 mts Lliures
7. Sira Romero 1’23"85

 >> L’infantil de l’EF Montcada (vermell) davant el Pomar

 >> La jugadora local Maria Ganella ha estat seleccionada

Participació local a Holanda
Clara García, Dani Blanco i Paris López, de l’equip
júnior de korfbal de l’IES Montserrat Miró, formaran
part de la Selecció Catalana Sots-16 que jugarà el Cam-
pionat del Món d’aquesta categoria a Holanda el cap
de setmana del 18 i 19 de març. Holanda és el bressol
d’aquesta modalitat i sempre acull els campionats oficials
mundials. Els tres jugadors, de 14 anys, van participar
en un partit d’entrenament disputat al complex Turó
de Guiera de Cerdanyola, el 8 de març.  SD

SILVIA DÍAZ
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‘In eternum’. El montcadenc Joan Navarra, nascut a Va-
llençana fa 88 anys, presideix un dels clubs ciclistes més antics de
Catalunya, el de Montcada i Reixac, del qual han sorgit i sorgei-
xen corredors de primera fila. L’entitat té un gran prestigi en el
món de la bicicleta, avalat pels èxits aconseguits sota la tutela de
l’únic president que ha tingut des de la seva fundació, ara fa 71
anys. Navarra ha rebut nombrosos reconeixements com la insíg-
nia d’or i brillants de la Federació Espanyola i Catalana de Ciclis-
me i la medalla de forjador de l’esport català que atorga la Gene-
ralitat. Com a bon ciclista, sap l’esforç que suposa travessar qual-
sevol meta de la vida. Amb gairebé 9 dècades d’experiència a
l’esquena, recorda especialment la tragèdia de la Guerra Civil i
els moments difícils de la postguerra. Va treballar de manobra,
després va ser encarregat i, finalment, va muntar la seva pròpia
empresa constructora, amb obres tan importants com la fàbrica
de pintures Valentine o les antigues oficines d’Aismalibar que
ara són un aparthotel. I sempre sense perdre de vista la bici.

“M’agradaria que hi hagués
un relleu generacional”

El més sonat que

hem fet va ser als

anys 50 quan vam

muntar un velòdrom

al camp de futbol

El club no té ara

corredors locals

perquè no tenim

mitjans econòmics

per fer una escola

de ciclisme

�

president del Club Ciclista Montcada

LLUÍS MALDONADO

� D’on li ve l’afició a la bici?

No ho sé, però m’ha agradat
des de ben jove, tot i que quan
jo era petit se’n veien ben po-
ques. Des de Vallençana anava a
tot arreu amb la bici. La prime-
ra que em vaig comprar em va
costar 70 pessetes, una fortuna
per a un jove d’aquell temps.
� I com era?

Un tros de ferro! Pesava uns 15
quilos, quan ara no arriben als 8,
i no tenia marxes. La segona que
en vaig tenir ja era una mica mi-
llor. Tenia una pa-
lanca amb què
s’afluixava la cadena
i, amb la mà i sense
posar els peus a
terra, la posava en
l’altra posició que
tenia.
� Com van ser

els inicis del club?

Durs, perquè als
pocs mesos de la se-
va fundació ja va
esclatar la Guerra
Civil. Després de la
tragèdia, vam tornar
a reprendre l’activi-
tat participant en
curses, sobretot de
caràcter popular.
�  Li va marcar

molt el conflicte

bèl·lic?

Entre la guerra, els
4 mesos a  un camp de
concentració i el servei militar
em van robar 6 anys de la meva
joventut. És una experiència que

Joan NavarraJoan Navarra

no s’oblida mai. Vaig estar al
front de l’Ebre i vaig veure mo-
rir molta gent.
� Què va fer quan va tornar

de la ‘mili’?

Vaig entrar a treballar de mano-
bra i després vaig estar uns anys
d’encarregat d’obres. Eren
temps difícils els de la postguerra
perquè hi havia molta fam i do-
lor.
� I, al final, va acabar creant

la seva empresa.

Sí, perquè coneixia el món de la
construcció des
dels fonaments. I
em va sortir bé.
Vaig fer obres im-
portants, com la
fàbrica de pintures
Valentine o les an-
tigues oficines
d’Aismalibar, que
ara són el que són
–riu. Vaig arribar a
tenir 40 treballa-
dors però, quan
em vaig jubilar,
l’empresa va desa-
parèixer perquè no
tenia successor.
� Com compa-

ginava la feina

amb la presidèn-

cia al club?

Com podia, però
no m’importava
anar de bòlit per-

què el ciclisme sempre ha estat
la meva gran passió. He anat
amb bici fins que vaig complir
els 70 anys, però a partir

d’aquesta edat em va començar
a fer por la carretera. Hi ha tants
cotxes!
� Quines són les fites més

importants de l’entitat?

Hem organitzat alguns finals
d’etapa de curses de renom.
Potser la més espectacular que
hem fet va ser quan als anys 50
vam muntar un velòdrom al
camp de futbol. Ara fem coses
més modestes, però no menys
destacades com la Volta al Va-
llès, adreçada a les joves pro-
meses del ciclisme.
� Però el club local no té

cap ciclista montcadenc. Per

què?

No tenim recursos per fer una
escola. El tema dels diners cada
dia està pitjor i només ens po-
dem dedicar a promocionar nois
en categories elit i sot-23. És una
llàstima, perquè de Montcada
han sortit corredors destacats
com Berzona i Yus, amb triomfs
a nivell català, estatal i interna-
cional.
� Quin futur té el Club Ci-

clista Montcada, després de

71 anys d’història?

Espero que pugui complir-ne
molts més. La pena és que quan
faltem nosaltres no hi hagi ningú
per continuar. M’agradaria que
hi hagués un relleu generacional,
perquè el sotspresident del club,
Joan Riera, també ocupa el
càrrec des que es va fundar el
club, a final de 1935.
� Està cansat de ser pre-

sident?

La veritat és que ja no tenim edat
per aquestes coses, però també
em serveix de distracció, ara que
estic jubilat i la meva dona, que
em pau descansi, ja no hi és. El

ciclisme és una filosofia de vida.
Sempre he dit que, quan em mo-
ri, m’agradaria que m’enterressin
amb una bici per anar a donar
una volta allà on sigui.


