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L’alcalde assegura que a Madrid ja només es parla del soterrament total. Pàgina 5
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La Plataforma diu que no
aturarà les accions fins
que no se signi un acord

Dos nous regidors al govern

La Unió Escacs
es proclama
campiona de
Divisió d’Honor

P. 25

>>  L’equip brindant amb cava
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>> El Valentine d’EBA
torna a col·locar-se en
zona d’ascens P. 26

Josefina Manzano prenent possessió del càrrec de regidora d’Habitatge P. 3 i 4

>> El carrer Sant
Antoni esdevindrà un
passeig de vianants P.4

L’entrada dels dos regidors del PSC, Josefina Manzano i Ramon Rivas, que el 30 de març van
assumir el càrrec ha accelerat alguns canvis en el cartipàs municipal que el govern projectava per
al 2007. La novetat més significativa és la creació de la Regidoria d’Habitatge.

>>  Estudis i professions
amb sortida, a la Mostra
d’Ensenyament  P. 11

>> L’OAC augmenta un
30% el nombre de tràmits
fets en un any P.6

PILAR ABIÁN

>> La vaga de metges
deixa el CAP tres dies
amb serveis mínims   P. 8

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> 360 textos opten al
premi de  microrelats  de
Montcada Ràdio s  P. 21

>> Can Sant Joan i el
Pla d’en Coll reduiran la
contaminació lumínica P.12

PILAR ABIAN

>>  El futur Consell de
joves entrarà en marxa
abans de final d’any  P. 12

La Unió Escacs Montcada ha
fet història en proclamar-se al
mes de març campiona de
Catalunya de Divisió d’Honor
en la que ha estat la seva pri-
mera temporada a la màxima
categoria. El títol s’ha
aconseguit de manera brillant,
ja que el conjunt montcadenc
–un bloc compacte format per
jugadors de gran qualitat– no
ha perdut cap ronda. El pròxim
repte de l’entitat local és la fi-
nal de la Copa Catalana, que es
disputarà al Vendrell durant
aquest mes d’abril.
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El Ple ha acordat la cessió a
la Generalitat dels terrenys
on es farà l’escola pública al
nou sector de Mas Duran, a
Mas Rampinyo, on hi ha pre-
vista la construcció de 1.800
habitatges. A  la nova zona
residencial també hi ha pro-
jectada l’edificació d’una
nova escola bressol de titula-
ritat municipal. LR

3actualitat 1a quinzena
abril  2006

El govern fa canvis organitzatius
i crea la Regidoria d’Habitatge

PLE DE MARÇ

La modificació del cartipàs coincideix amb l’entrada al govern dels nous regidors socialistes
LLUÍS MALDONADO

pilar abián
montcada

 >> Manzano i Rivas abans del Ple

FINA MANZANO I RAMÓN RIVAS, NOUS
REGIDORS DEL GRUP SOCIALISTA

 PILAR ABIÁN

incorporacions

El Ple ha aprovat cedir a l’em-
presa municipal Montcada
Òptima dos terrenys de titu-
laritat pública, un situat al Pla
d’en Coll, al costat de la futura
comissaria dels Mossos d’Es-
quadra, i l’altre, el que ocupa
la torre na Joana, al polígon
de la Ferreria. Aquesta està
actualment en desús i força
deteriorada. L’objectiu de
l’Ajuntament és recuperar-la i
fer-la servir com a equipament
municipal. ERC va ser l’únic
grup que va votar en contra
d’aquestes cessions en consi-
derar que el govern hauria
d’haver decidit prèviament l’ús
que tindran.  LR

 PILAR ABIÁN

>> La torre és a la Ferreria

El Ple ha aprovat el concurs i
la convocatòria de licitació de
les obres de la futura escola
bressol de Terra Nostra que
s’ubicarà a les instal·lacions
del CEIP Mitja Costa. La pre-
visió municipal és que les
obres s’adjudiquin en el termini
d’un mes i que estiguin enlles-
tides en sis mesos. El projec-
te està pressupostat en
438.765 euros i el centre tindrà
capacitat per a una cinquan-
tena d’alumnes.LR

Josefina Manzano va
néixer a València l’any
1957 i viu a Montcada
i Reixac fa 25 anys.
Es va afiliar al PSC
l’any 1994. És mestra
d’educació especial.
Casada amb l’actual
alcalde, César Arriza-
balaga, té dos fills i viu
a Mas Rampinyo. La
regidora d’Habitatge
afronta la nova etapa
amb il·lusió, “no nega-
ré que em fa una mica
de respecte assumir aquesta
responsabilitat però compto
amb el suport i l’experiència
dels meus companys”, ha dit.
L’edil compaginarà la tasca a
l’Ajuntament amb la seva activitat
docent.
Ramón Rivas va néixer a Lugo
l’any 1955 i viu a Montcada i
Reixac des del 1975. És militant
del PSC des de l’any 1998. Viu

a la Font Pudenta, és cap de lo-
gística d’una multinacional japo-
nesa i té dos fills. “Em satisfà
molt ser regidor i espero fer
una bona tasca”, ha comentat.
Cap dels dos no comptava as-
sumir el càrrec durant l’actual
mandat, però la renúncia d’Al-
fons Romo i M. Flor López els
ha donat la possibilitat d’entrar
al govern. PA

Primer pas per
recuperar la

torre na Joana

Surten a licitació
les obres de

l’escola bressol

Cessió del solar
per fer un CEIP
a Mas Duran

El govern local (PSC, CiU i ICV-
EUiA) ha reestructurat parcial-
ment l’organigrama municipal
amb la creació de la Regidoria
d’Habitatge. Els canvis van ser
aprovats en el Ple del mes de
març, fet el dia 30 en què també
van prendre possessió del seu
càrrec els dos nous regidors del
PSC, Josefina Manzano i Ramón
Rivas. La nova Regidoria depen-
drà de la societat municipal
Montcada Òptima (MO), crea-
da l’any passat amb l’objectiu
d’impulsar la construcció d’habi-
tatges protegits i liderar projec-
tes urbanístics d’envergadura
com l’estadi de futbol de la Fer-
reria.
L’MO també inclourà a partir
d’ara el Servei de Promoció Ecò-
nomica (SPE) i les regidories de
Comerç i Indústria. Segons ha
manifestat l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), “els canvis
estaven previstos per més
endavant però hem aprofitat
l’entrada de dos nous regidors
per accelerar la seva aplica-
ció”. Justament la Regidoria
d’Habitatge serà responsabilitat
de Manzano, mentre que Rivas
ocuparà Llicències i Disciplina.

Novetats. L’organigrama
manté totes les àrees existents i
atorga noves funcions a dife-
rents regidors. La socialista Ana
Rivas és, a partir d’ara, adjunta a
la presidència de l’Àrea Social, a
més de presidenta de l’Àrea de
Presidència i regidora d’Educa-
ció. Juan Parra, també del PSC,
assumeix, juntament amb la pre-
sidència de l’IME, el departa-
ment de Projectes adscrit a
l’Àrea Territorial que presideix
el seu company de grup Sergio
Hermoso qui també farà les
funcions de regidor de Medi
Ambient.
Quant a les tinences d’Alcaldia,
el primer tinent d’alcalde és Joan
Maresma (CiU) en substitució
d’Alfons Romo i, per ordre cor-
relatiu, M. Carme Porro, Carles
Guijarro, Ana Rivas i Sergio
Hermoso, tots quatre socialistes.
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TERRITORI ECONÒMICA INTERNA SOCIAL PRESIDÈNCIA ORGANISMES
Sergio Hermoso Joan Maresma

Medi Ambient. Sergio Hermoso

Urbanisme. César Arrizabalaga

Serveis Municipals. Juan García

Llicències. Ramón Rivas

Serveis Públics. Ramón Sánchez

Projectes. Juan  Parra

Habitatge. Josefina Manzano

Hisenda. Joan Maresma

Promoció Econòmica.

Francisco Hierro

Comerç. Antònia Bofill

M.Carmen Porro

RRHH. M. Carmen Porro

Policia Local. M. Carmen Porro

Informàtica. Carles Tabernero

Educació. Ana Rivas

Infància i joventut. Eva Gonzalo

Cultura. Amèlia Morral

Esports. Juan Parra

Serveis Socials. Enriqueta Delgado

Salut Pública i Consum.

Eva Gonzalo

Participació ciutadana.
Carles Guijarro

C. Guijarro / A.Rivas Ana Rivas Empreses Municipals

Integració social i drets civils
Carles Tabernero

Planificació Estratègica.
César Arrizabalaga

Comunicació i Protocol. Ana

Rivas

Relacions Externes.
José F. Márquez
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M.Comunicació. Juan José Perona

IME Juan Parra

Montcada Societat Municipal.
César Arrizabalaga

Fundació Masoliver.
Amèlia Morral

Montcada Òptima SA
César Arrizabalaga
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ALCALDIA. César Arrizabalaga

El nou cartipàs municipal
àrees i regidories

En la votació del nou organigra-
ma tots els grups van votar a
favor excepte el PPC, que es va
abstenir. El mateix que va fer
ERC quan es van votar les noves
retribucions dels regidors amb
més dedicació.

Aprovació de comptes.

Després de la sessió plenària es
van fer les juntes generals de les
societats municipals Montcada
Òptima (MO) i Montcada
Societat Municipal (MSM). ERC
va votar en contra de l’aprovació
dels comptes generals d’amb-
dues empreses públiques corres-
ponents a l’exercici del 2005
al·legant no disposar de cap in-
formació sobre els mateixos. El
president de l’Àrea Econòmica,
Joan Maresma, es va compro-
metre a aportar la informació en
el Ple d’abril i va explicar que el
dèficit que presenta l’MSM
respon al fet que fins que no
acabin la construcció dels pisos
del carrer Ripoll no es podran
obtenir els guanys esperats.

z
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El carrer Sant Antoni deixarà
d’absorbir trànsit per ser de vianants
pilar abián
montcada

>> PLE DEL MES DE MARÇ La Zona 15 de
Terra Nostra,
a exposició

El Ple ha acordat sotmetre per
segona vegada a exposició
pública d’un mes la modifi-
cació puntual del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) i del Pla
de Millora Urbana (PMU) de
la zona 15 de Terra Nostra,
un cop fetes les esmenes dels
Serveis Tècnics Municipals i
recollides bona part de les
al·legacions presentades pels
veïns. La proposta municipal
inclou que les parcel·les afect-
ades al marge de la riera de
Sant Cugat passaran a ser
zona edificable i que la ces-
sió dels 20 metres per al futur
vial no s’hagi d’efectuar fins
que els propietaris no es po-
sin d’acord per edificar.  LR

El PP demana la
web en castellà

El grup del PPC ha demanat
que la web municipal presenti
els seus continguts també en
castellà. Els populars van acce-
dir a retirar una moció en
aquest sentit després que
l’alcalde es comprometés a in-
corporar  el castellà i l’anglès a
la web que s’estrenarà abans
de final d’any. LR

Un cop remodelat, el carrer Sant
Antoni, passarà a ser de vianants
i només hi podran circular vehi-
cles de residents o de càrrega i
descàrrega per al comerç del sec-
tor. L’actuació s’iniciarà des de
la cantonada dels carrers Major
i Bogatell. Això és el que recull
el projecte aprovat pel Ple i que
sortirà a licitació al preu de
199.980 euros.
L’obra podria començar després
de l’estiu i preveu pavimentar tot
el carrer amb llamborda i eli-
minar les voreres. Els accessos
actuals a habitatges que estan a
cota superior respecte el carrer
es refaran per tal de millorar el
seu aspecte. El projecte també in-
clou renovar la instal·lació de l’en-
llumenat públic i fer que la reco-
llida d’aigües sigui central.

Voreres estretes. El carrer
Sant Antoni, de 170 metres de llar-
gada, té una amplada màxima de
5,70 metres en el seu inici que va
disminuïnt progressivament a
mesura que avança cap a

Domingo Fins. La sinuositat i
l’estretor del vial dificulta la con-
vivència entre els vehicles i els vi-
anants. Les voreres, a més, tenen
una dimensió insuficient i inexis-
tent en alguns punts, el que su-
posa un perill per als transeünts,
que han d’ocupar la calçada.
“Creiem que amb la plaça del
carrer Bogatell, el passeig al

carrer Sant Antoni, les escales
mecàniques i la connexió de
Domingo Fins amb Mossèn
Castellví es dignificarà la zona
centre”, ha dit l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC).
La reforma prevista satisfà la
recent creada AV de Montcada
Centre, ja que recull les peticions
dels veïns. No obstant això, fonts

de l’entitat han manifestat la vo-
luntat de presentar dues al·-
legacions: instal·lar pivots electrò-
nics a la confluència entre els car-
rers Major i Bogatell per evitar que
circulin vehicles que no siguin
estrictament dels residents, i de-
manar que es col·loquin pals o
balises per evitar possibles atro-
pellaments.

>> L’estretor de les voreres del carrer Sant Antoni fa que els vianants hagin d’ocupar la calçada en algun punt

El projecte, que podria començar al setembre, incorpora propostes de l’AV de Montcada Centre
PILAR ABIÁN
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Al voltant de 2.000 montcadencs
tornen a tallar la circulació de trens

l’anunci

>>Reunió entre Ajuntament i

Plataforma

PREMSA AJUNTAMENT

L’ALCALDE ASSEGURA QUE MADRID
ACCEPTA EL SOTERRAMENT TOTAL

Proposició no
de llei de CiU
al Congrés

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

>> La capçalera de la manifestació portada pels representants de les entitats en el moment d’ocupar les vies

L’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga, s’ha mostrat op-
timista sobre el desenvolupa-
ment de les converses a Ma-
drid per aconseguir el soterra-
ment total de la línia de Fran-
ça. “Crec que l’hem aconse-
guit, no consta en cap do-
cument, però ara només es
parla de la proposta muni-
cipal”, ha dit el batlle, qui de-
mana paciència i prudència.
Segons Arrizabalaga, el debat
actual se centra en els termi-
nis d’execució de les obres. El
Consistori defensa la simulta-
neïtat dels treballs de l’arriba-
da del Tren d’Alta Velocitat i del
soterrament de les vies de
rodalies. En un primer mo-
ment, el Ministeri de Foment va
dir que les obres de la línia de

SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE FRANÇA

El Grup parlamentari de CiU
al Congrés dels Diputats ha
presentat una Proposició no
de Llei en què insta al govern
a soterrar totalment la línia
Barcelona-Portbou al seu pas
per Montcada aprofitant les
obres del TAV al municipi. El
document serà discutit en la
propera Comissió de Foment
en què el representant de CiU
Jordi Jané argumentarà la ne-
cessitat que es faci l’actuació
en resposta a “una antiga
reivindicació del munici-
pi”. Segons recull la Pro-
posició, “és inacceptable
que el Ministeri de Foment
s’oposi a un projecte, tèc-
nicament viable, que per-
meti l’alliberament de dos
quilòmetres del traçat ac-
tual per a convertir-los en
una gran avinguda de
vianants”. És la segona
Proposició que es fa en aques-
ta línia després de la que va
presentar Iniciativa Verds. LR

La Plataforma i l’Ajuntament preparen una trobada amb tots els diputats que han defensat el projecte
local

Montcada i Reixac va tornar a
sortir al carrer el 30 de març per
reclamar al Ministeri de Foment
el soterrament total de la línia
ferroviària de França al seu pas
pel nucli urbà. La manifestació
–la segona que convoca la Pla-
taforma Tracte Just Soterrament
Total– va comptar amb la par-
ticipació de prop de 1.500 per-
sones segons la Policia Local i
més de 2.000 segons fonts de
l’organització.
La capçalera de la protesta, amb
una pancarta amb el lema del
col·lectiu, va iniciar el seu recor-
regut a la plaça Lluís Companys.
A través del pas a nivell els mani-
festants van accedir a les vies
fins arribar a l’estació de Mont-
cada, on van aturar durant un
quart d’hora el tren de les 20.21h
en sentit Barcelona. La
manifestació va tenir una
vessant festiva amb la presència
dels gegants Guillem i Elisenda
de Montcada, acompanyats de
grallers i percussió.

Millor organització. La
mobilització es va desenvolupar
sense incidents i, segons la Plata-
forma, d’una manera molt més
ordenada que la primera. “Hem
corregit els errors del primer
tall i hem tornat a quedar gra-
tament sorpresos per la res-
posta ciutadana”, ha indicat el
portaveu del col·lectiu, Jaume
Relat, qui no descarta noves
mobilitzacions. “Confiem en
les gestions del Consistori,
però no descansarem fins que
tinguem el compromís de
Foment per escrit”. La mobi-
lització va comptar amb el
suport d’alguns dels associats de
Montcada Centre Comerç, que

França portarien un retard de
46 mesos respecte les del TAV,
un plantejament amb el qual
l’Ajuntament ha mostrat el seu
desacord. “Creiem que el
termini pot quedar reduït a
16 mesos”, ha manifestat
Arrizabalaga. SA

laura grau
sílvia alquézar
montcada

>> Guillem i Elisenda, pel

soterrament

amb un seguiment desigual van
tancar les botigues a les 20h per
assistir a la protesta.

Altres accions. La Platafor-
ma té en marxa altres accions
reivindicatives com la campanya
de recollida de signatures que,
segons les previsions del col·lec-
tiu, aviat arribaran a les 10.000.
La Plataforma ha demanat una
entrevista amb el conseller en
cap de la Generalitat, Josep Bar-
galló, per lliurar- les.
Pel que fa a contactes a nivell
institucional, la Plataforma s’ha
marcat com a objectiu trobar el
màxim de complicitats possibles
entre els estaments oficials. En
aquesta línia, el col·lectiu ha
avançat que intentarà organitzar
una xerrada conjunta al municipi
de tots els diputats de les forces
polítiques que han defensat el
projecte municipal al Congrés.

Precisament l’alcade, César Ar-
rizabalaga (PSC), es va compro-
metre el 27 de març en una reu-
nió amb els portaveus de la Pla-
taforma a fer el possible per
portar els parlamentaris a la ciu-
tat i a explicar les gestions muni-
cipals com a govern.
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laura grau
redacció

la dada

La nova llei
d’estrangeria
fa augmentar

els tràmits
PILAR ABIÁN

>> L’Oficina d’Atenció al Ciutadà es troba a la planta baixa de les dependències de l’Ajuntament

El nombre d’habitants a Montcada
i Reixac a data de l’1 de gener era
de 32.643, el que significa un
increment de 405 veïns respecte
el Padró de l’any anterior. En
comparació amb el 2005,
l’augment és inferior, ja que
aleshores va ser de 706 persones.
El Departament del Padró atribueix
aquest menor increment a la tasca
de depuració que s’ha dut a terme,
per exemple, en el cas de
descartar habitatges desocupats
on constaven persones empadro-
nades.
Les estadístiques sobre la població

s’obtenen a través del Padró
Municipal d’Habitants que gestio-
na la Secretaria General. Segons
aquestes dades, la zona més
poblada és la que engloba el
centre, Font Pudenta i la Ribera,
amb un total de 12.769 habitants.
En segon lloc, hi ha Mas Rampinyo
amb 8.617 veïns, seguit de Can
Sant Joan amb 5013, Can Cuiàs
amb 3266 i Terra Nostra amb
2.978. Per sexes, en global hi ha
més homes que dones, encara
que la diferència és només de 69
persones, 16.356 homes per
16.287 dones. PA

Els tràmits relacionats amb el Padró  Municipal són els que registren una major demanda

L’OAC atèn 35.000 tràmits al 2005,
prop d’un 30% més que l’any passat

Al llarg del 2005 l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) ha
atés 35.000 consultes, 10.000
més de les que va registrar l’any
anterior. Bona part d’aquestes
han estat presencials, encara que
més de 2.000 s’han fet a través
del telèfon d’atenció ciutadana
que va entrar en funcionament
el passat mes de maig. Des de
la seva creació, al 2003, el ser-
vei ha anat creixent quant a la
diversitat de tràmits que pot re-
soldre i també en nombre
d’usuaris. Això també ha supo-
sat un increment de l’equip hu-
mà que atén l’oficina que ha
passat de 6 a 8 persones.
Els tràmits que han experimen-
tat un increment més gran de
la demanda, amb 5.000 atenci-
ons més en relació al 2004, són
els relacionats amb el Padró
municipal d’habitants. Aquest
augment té a veure amb el pro-
cés de regularització d’immi-
grants que va tenir tenir lloc en-
tre els mesos de febrer i maig
de l’any passat i que va obligar
l’OAC a tramitar una gran nom-
bre de documentació relaciona-
da amb el padró.
La tramitació d’expedients de
llicències urbanístiques no ha
crescut tant però és també una
de les més freqüents. En ter-
cer lloc estarien les gestions
relacionades amb la domici-
liació bancària i el pagament
dels impostos. També cal des-
tacar que durant l’any passat
l’Ajuntament va ingressar a tra-
vés de l ’OAC un total de
2.633.000 euros, dels quals
1.700.000 corresponen a llicèn-
cies d’obres.

Novetats i reptes. L’OAC
disposarà en breu d’una bústia
de queixes i suggeriments per-
què els usuaris opinin sobre el
servei i facin propostes per mi-

llorar aquest servei o qualsevol
altre departament del Consis-
tori.També s’està estudiant
obrir una delegació de l’OAC a
Can Cuiàs per facilitar les ges-
tions que hagin de fer a
l’Ajuntament els veïns d’aquest
barri, força allunyat del nucli
urbà. La presidenta de l’Àrea In-
terna, M.Carmen Porro (PSC),
ha anunciat que això podria ser
realitat a final d’any o principi
del que ve. Però el repte més
important en què treballa el
consistori és donar als ciuta-
dans la possibilitat de fer bona
part dels tràmits a través d’In-
ternet. “Això suposarà un
canvi molt important que
afecta tots els departaments
de l’Ajuntament i per al qual
ens hem de dotar de nous
procediments interns i eines
informàtiques”, ha explicat la
regidora.

L’entrada en vigor de la nova llei
d’estrangeria l’any passat va su-
posar un increment important del
nombre de gestions al depar-
tament de Padró que, a més de
certificats d’empadronament, va
haver d’emetre informes de dis-
ponibilitat d’habitatge i d’ar-
relament per als casos de rea-
grupament familiar. Els immi-
grants no comunitaris que no te-
nen permís de residència perma-
nent han de renovar la seva ins-
cripció al padró cada dos anys.
Si no ho fan, se’ls dona de baixa
automàticament. Un altre tràmit
que realitza el departament de
Padró i que l’any passat va tenir
un important increment són els
expedients de baixa d’ofici que
consisteixen a comprovar que les
famílies que es canvien de muni-
cipi o habitatge es donin de bai-
xa del lloc on estaven per poder-
los donar d’alta a la seva nova
adreça. LG

1. Marroc (724) 2. Equador (640) 3. Paquistà (238) 4. Colòmbia (137) 5.Perú (136)

6. Argentina (129) 7. Nigèria (109) 8. Portugal (76) 9. Itàlia (70) 10. Xina (69)

10
primers

Habitants
immigrants
a Montcada
per origen

l‘apunt
UN SERVEI
CONTINUAT

EL PADRÓ MUNICIPAL AUGMENTA EN 405
HABITANTS RESPECTE L’ANY PASSAT

L’OAC està situada a la
planta baixa de l’edifici de
l’Ajuntament a l’av. de la
Unitat, 6. L’horari d’atenció
al públic és de 8 a 19h ininte-
rrompudament, de dilluns a
divendres. Al juliol i a l’agost,
l’horari és de 8 a 14h. Per a
les consultes telefòniques
es pot fer servir la línia di-
recta del 902 270 370. Pro-
perament disposarà d’una
bústia de queixes i
suggeriments perquè els
ciutadans opinin. LG
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L’Ajuntament participarà en
la gestió dels centres sanitaris

El Govern Territorial de Salut comptarà amb la participació d’entitats ciutadanes i dels professionals

pilar abián
sabadell

 >> El s alcaldes amb la consellera, a l’Ajuntament de Sabadell

PILAR ABIÁN

>> PACTE COMARCAL DE SALUT

Onze alcaldes del Vallès Occi-
dental est, entre ells el de Mont-
cada i Reixac, el socialista César
Arrizabalaga, ja han signat el
Pacte per a la Salut del Vallès
Occidental-Est, amb la conse-
llera de Salut de la Generalitat,
Marina Geli. L’acte es va fer a
l’Ajuntament de Sabadell el 17
de març i és el primer signat a
Catalunya en compliment del
Decret que ha fet la Generali-
tat amb la voluntat d’implicar
les administracions locals i la
ciutadania en la gestió de la sa-
nitat pública mitjançant el Go-
vern Territorial de Salut (GTS).

Incidència. El document
fixa que les administracions
treballaran conjuntament en la
planificació, l’ordenació, l’ava-
luació i la coordinació dels cen-
tres i serveis dins l’àmbit terri-
torial del seus municipis. “Per
primer cop els ajuntaments
podrem incidir directament
en la pressa de decisions”,
ha dit  l’alcalde montcadenc,
molt satisfet per la iniciativa del
govern autonòmic.
La consellera va explicar que
l’acord avança en la implicació
i corresponsabilitats de les
dues administracions per do-
nar resposta a les més de
400.000 persones que viuen en
aquesta zona del Vallès Occi-
dental amb l’objectiu d’acon-

seguir “govern, gestió i par-
ticipació”. A partir d’ara, i
amb la posada en marxa del
GTS, la Generalitat, els ajun-
taments i els representants
d’entitats i col·lectius del món
de la Salut es reuniran un mí-
nim de tres cops l’any per esta-
blir els objectius a complir en
el territori des d’un punt de
vista sanitari. Segons Geli, el
Vallès Occidental est  –al qual
pertany Montcada juntament
amb Ripollet, Cerdanyola,
Sabadell, Castellar, Sentmenat,
Polinyà, Palau-solità i Plega-
mans,  Santa Perpètua de
Mogoda, Barberà i Badia–
gestionarà un pressupost anu-
al de 176 milions d’euros.

 l’apunt

PILAR ABIÁN

GELI PARLA DE  L’HOSPITAL ERNEST LLUCH

“Està previst invertir fins al
2010 un total de 132 milions
d’euros, dels quals 70 es
destinaran a l’hospital mont-
cadenc Ernest Lluch”, va dir
Geli, donant per bo el nom que
han proposat els alcaldes per
al futur centre sanitari. La con-
sellera va confirmar que les
obres començaran al 2007 per
cobrir el dèficit que té el sec-
tor, avui dia amb el Parc Taulí
com a centre de referència, en-
cara que la població mont-
cadenca es decanti majorità-
riament per la Vall d’Hebron.
L’hospital donarà servei a

 >> Marina Geli

M o n t c a d a ,
Cerdanyola i
Ripollet, i es
podria estrenar
l’any 2010.
“Entenc la ne-
c e s s i t a t
d’aquest cen-
tre per atendre una població
que ha crescut en els darrers
anys”, va dir.  La consellera
va afegir que el govern català
vol avançar-se als problemes
i acabar amb la improvisació i
per això planificarà les
inversions en salut amb l’ho-
ritzó del 2025.  PA

Els alcaldes
reclamen un ens
únic metropolità
lluís maldonado
redacció

Agilitar la política metropolitana
a través d’un nou govern únic i
operatiu. Així descriuen els 34 al-
caldes de l’Àrea de Barcelona
l’objectiu de l’acord que van sig-
nar el 28 de març en què demanen
a la Generalitat que resolgui
definitivament la creació del nou
organisme de gestió únic, previst
al pacte del Tinell. El manifest
estableix que es dugui a terme una
reforma legislativa “urgent”
perquè es pugui aplicar en vistes
a les properes eleccions
municipals de 2007.

Imposar la lògica. Els edils
creuen que “la  proposta pre-
sentada no contradiu el debat
de la nova divisió territorial de
Catalunya  en vegueries”, se-
gons ha dit l’alcalde de Mont-
cada, César Arrizabalaga, qui ha
assegurat que la unificació de
l’Àrea Metropolitana (AMB),
l’Entitat Metropolitana del
Medi Ambient (EMMA) i
l’Entitat del Transport Metro-
polità (EMT) “permetria re-
cuperar les competència
urbanístiques que tenia
l’anterior Corporació Metro-
politana”, ja que en opinió de
l’alcalde “tot ha de passar
actualment per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona
(CUB)”. Ara la Generalitat
decidirà si eleva la proposta de
llei abans del 15 de juliol perquè
l’organisme es constitueixi al
2007. De no fer-ho, l’ens no se-
ria possible com a mínim fins
al 2011.
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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
reparar 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.

en 2 minuts...

laura grau
montcada

>> A la porta de l’entrada es va poder llegir l’anunci de la vaga

El CAP secunda la vaga de
metges feta a tot Catalunya

LAURA GRAU

La Regidoria de Serveis Municipals ha renovat el mobiliari urbà de
la Rambla dels Països Catalans amb la instal·lació de 16 nous bancs
i 8 papereres noves. Els bancs els ha cedit la Diputació. L’objectiu
dels treballs ha
estat renovar i
millorar la imatge i
l’ús d’aquesta via,
donat que algunes
de les peces del
mobiliari anterior
estava força dete-
riorat. Els bancs i
papereres antics
que es puguin re-
cuperar s’instal·la-
ran a altres espais
del municipi. LR

Renovació de mobiliari urbà�

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Detinguts per presumpte robatori�

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una banda de
presumptes lladres especialitzats en els robatoris de joieries pel
mètode de l’allunatge. Entre els 5 detinguts hi ha dos veïns de
Montcada: Antonio FS, de 31 anys, i Jaime RA, de 21. Al grup
se l’imputen un total de 10 atracaments a joieries i prop d’una
desena de robatoris de vehicles. LR

Els professionals sanitaris denuncien que el dèficit de personal és ‘insostenible’
JORDI FLORES

Incendi a un habitatge de Can Cuiàs�

Un curtcircuit, segons fonts policials, podria haver estat la causa de
l’incendi que el 26 de març a va cremar un primer pis del bloc
Jacinto, 19 de Can Cuiàs. L’immoble va quedar molt danyat per
les flames i tot l’edifici va haver de ser desallotjat durant més
d’una hora. El fum va provocar la mort per asfixia dels dos
animals domèstics –un gat i un lloro– que vivien al domicili
sinistrat ja que, en el moment dels fets, els propietaris no hi eren
a casa. LR

La vaga convocada pel sindicat
Metges de Catalunya (MC) els
dies 28, 29 i 30 de març va tenir
un seguiment majoritari al Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP) de
Montcada i Reixac. Els serveis
mínims van consistir el primer
dia en sis metges de capçalera i
dos pediatres que només ateni-
en els casos urgents. El segon i
el tercer dia els serveis es van
incrementar fins al 33% de la
plantilla. Sota el lema Sense els
metges no hi ha sanitat, que no ens
arraconin!, els convocants van
denunciar que el departament
de Salut “no ha fet res per
pal·liar el dèficit de faculta-
tius i ha permès la degrada-
ció de l’acte mèdic en un sis-
tema desbordat per l’aug-
ment demogràfic i l’enve-
lliment de la població”.
El sindicat exigeix una millora de
les condicions de treball dels
metges per poder exercir la seva
feina “amb garanties”.
Fonts del departament de Salut
es van mostrar sorpresos per
aquesta vaga en considerar que
les negociacions no s’havien

trencat i que s’havien aconse-
guit acostaments entre ambdu-
es parts.

Conveni propi. Les prin-
cipals reivindicacions dels met-
ges se centren en un conveni
laboral propi per al personal
mèdic que reconegui l’especi-
ficitat i la responsabilitat del fa-
cultatiu; un pla de recursos hu-
mans que adeqüi les plantilles
de metges a la demanda
assistencial; una jornada or-
dinària de 35 hores setmanals

per a tot el personal mèdic que
no superi les 48 hores a la set-
mana amb guàrdies incloses i
una programació del treball
respectuosa amb la Llei de con-
ciliació de la vida laboral i fa-
miliar. La vaga va agafar per
sorpresa alguns veïns que no
tenien coneixement de la pro-
testa, però l’escassa presència
d’usuaris a les hores punta del
dia demostra que la majoria
dels usuaris amb cita concer-
tada va optar per canviar la da-
ta de la visita.
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Vallençana i el
Bosc d’en Vilaró

tindran aigua
a final d’any

lluís maldonado
redacció

L’1 d’abril els veïns de les zones
de Vallençana i Bosc d’en Vilaró
de Montcada i Reixac signaran un
conveni amb Aigües de Barcelo-
na (Agbar) que els permetrà tenir
subministrament d’aigua potable
abans que finalitzi l’any 2006. El
regidor Ramón Sánchez, ha
recordat que “els veïns fins ara
utilitzen aigua no tractada de
pous naturals”.  Uns 258
propietaris de Vallençana i Bosc
d’en Vilaró podran beneficiar-se
d’aquest servei.

Fita històrica. L’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga, ha qualificat
l’acord definitiu com a “his-
tòric” ja que s’està en la recta fi-
nal del procés. El cost de les
obres és de 3.294.454 euros.  Els
propietaris de Vallençana i Bosc
d’en Vilaró, i usuaris del servei,
hauran d’abonar 1.141.923 euros,
que hauran de pagar en funció
de les tipologies de les seves
edificacions i els cabals d’aigua
sol·licitats. Agbar oferirà als pro-
pietaris la possibilitat de finançar
la totalitat o part de l’import.

Montcada reduirà a la nit
la contaminació lumínica

laura grau
redacció

 >>L’excessiva il·luminació dels carrers té efectes nocius sobre el medi

PILAR ABIÁN

L’enllumenament artificial du-
rant la nit és un dels requisits
imprescindibles per a l’habita-
bilitat de les zones urbanes
modernes i és també necessari
per a la realització d’un gran
nombre d’activitats lúdiques,
comercials o productives. No
obstant això, un disseny o un
ús inadequats de les instal·la-
cions d’il·luminació té conse-
qüències perjudicials per a la
biodiversitat i el medi ambient,
en la mesura que s’estiguin al-
terant, d’una manera desorde-
nada, les condicions naturals de
foscor que són pròpies de les
hores nocturnes. Aquestes són
dades que recull la llei autonò-
mica d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció
del medi nocturn, que des de
l’any passat obliga les adminis-
tracions a establir un pla per tal
d’adequar les infraestructures
lumíniques abans de l’any 2009.
La Regidoria de Serveis Muni-
cipals ha iniciat els treballs
d’adequació de les instal·lacions
d’enllumenat públic en compli-
ment d’aquesta llei. L’actuació

municipal consisteix a substituir
els punts més contaminants –
els que emeten la llum cap a
dalt– per d’altres més respectu-
osos amb el cel nocturn.

Actuació per fases. En la
primera fase hi ha previst
substituir 300 punts de llum de
tipus esfèric, amb una conta-
minació lumínica superior al
57% per d’altres, també esfè-
riques, que només emeten un
4,5% de contaminació. A més,
s’aconsegueix rebaixar la potèn-
cia de 150 a 100 wats en un 60%
de la intervenció. Aquesta me-
sura suposa una reducció del

A Can Sant Joan i el Pla d’en Coll es canviarà els suports i l’orientació de la llumInformar els comerciants dels
requisits mínims que han de
complir els seus establiments
en tot allò que afecta als drets
de les persones consumidores
i usuàries; conèixer el nivell de
compliment del comerç del
municipi i possibilitar que els
establiments que acreditin un
bon nivell de compliment tin-
guin un reconeixement públic.
Aquests són els objectius del
Pla d’autoavaluació d’estab-
liments comercials (PAEC) que
coordina la Regidoria de Salut
Pública i Consum amb la col·-
laboració de la Diputació.

Qualitat contrastada. La
regidora Eva Gonzalo (PSC)
ha demanat als responsables
dels establiment “que col·la-
borin en la campanya, per-
què amb les dades que faci-
litin i les que ja tenim, po-
drem elaborar un mapa de
situació i fer propostes de
millora”. Els comerços que
participin en aquest programa
tindran dret a exhibir un dis-
tintiu públic que ho acredita-
rà, el que significarà, segons
Gonzalo, “que estem davant
d’establiments de qualitat
contrastada”.

Els comerços
s’autoavaluen

consum de 43.500 wats a l’any
que, traduït en diners, represen-
ta un estalvi anual de 3.045
euros.
La primera fase afecta l’enllu-
menat dels carrers Masia, Bate-
ria, Molí i Font, a Can Sant Joan,
i la dels carrers Eivissa,
Mallorca, Barcelona, València,
Alacant i Girona, a Pla d’en
Coll. El regidor de Serveis Mu-
nicipal, Juan García (PSC), ha
indicat que “la reducció de la
contaminació lumínica no
implica una il·luminació
menor dels carrers sinó el
canvi de suports i d’orienta-
ció de la llum”.

la redacció
montcada
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ORIENTACIÓ PER A ESTUDIANTS

La nova Mostra d’Ensenyament
oferirà tallers i dos tastets d’oficis
laura grau
redacció

Entre el 20 d’abril i el 5 de maig Can Tauler acollirà una exposició per orientar els estudiants

1a quinzena
abril  2006

DAVID GONZÁLEZ MORATONA

Més diners per
a les beques
de menjador

Entre el 20 d’abril i el 5 de maig
l’Espai Jove Can Tauler (Balmes,
16) acollirà la sisena edició de la
Mostra d’Ensenyament, que un
any més organitza la Regidoria
d’Infància i Joventut. L’objectiu
de la Mostra és posar a l’abast
dels joves les diferents opcions
de formació que hi ha
actualment un cop finalitzat
l’ensenyament secundari
obligatori, per triar estudis o
professions.
La Mostra s’inaugurarà amb un
espectacle teatral a càrrec del
grup Re-Crea titulat Després de
l’ESO, què? i es complementarà
amb una exposició del mateix
títol i sessions informatives als
instituts.

Pràctiques  professionals.

L’equipament juvenil també
acollirà tallers de còmic i cari-
catures, automaquillatge i perru-
queria i fotografia, a càrrec de
l’Agrupació Fotogràfica de
Montcada i Reixac (AFMiR),
que es faran entre el 25 d’abril i
el 5 de maig.
El Servei de Promoció Ecòno-
mica (SPE) de l’Ajuntament tor-
narà a participar en la mostra
amb l’organització de dos tastets
d’oficis, un sobre hostaleria i un
sobre fusteria. Una altra pro-
posta interessant per als joves
que en el futur vulguin estudiar
a l’estranger és la taula rodona
que es farà el 4 de maig amb la
participació de montcadencs
que han pres part al programa
Erasmus i que explicaran la seva
experiència personal. L’acte de
cloenda tindrà lloc el 5 de maig
(18.30h) a Can Tauler amb un
espectacle-demostració de gim-
nàstica.

Els alumnes del col·legi Sagrat Cor de Jesus, situat al carrer Major, van celebrar el 24 de març els 150 anys
de la fundació de la Congregació de les Germanes Dominiques de l’Anunciata. L’acte va consistir en
l’elaboració d’un mosaic a càrrec dels alumnes al pati del centre i la lectura d’un manifest recordant la
figura del Pare Coll, fundador de la Congregació. Amb aquest acte, l’escola es va unir als cinquanta mil
alumnes dels centres  que la Congregació té arreu del món. LR

La Congregació de les Dominiques fa 150 anys

La Generalitat ha aprovat incre-
mentar en quatre milions la par-
tida de 14,22 milions d’euros per
als ajuts individuals de menjador
escolar. A Montcada hi ha 311
alumnes becats. Si fins ara la
Generalitat assumia 2,40 euros
de l’import de cada tíquet, a par-
tir de l’1 d’abril pagarà 3,10. Els
alumnes escolaritzats en centres
sostinguts amb fons públics po-
den sol·licitar un ajut individual
de menjador. Per a l’atorgament
de les beques es tenen en comp-
te les condicions socioeconòmi-
ques, geogràfiques i familiars de
l’alumne. LR

Acostament a
l’educació
de França

Una delegació montcadenca, en-
capçalada per la regidora d’Edu-
cació, Ana Rivas (PSC), va viatjar
a França del 14 al 18 de març
per visitar diferents municipis de
la perifèria de París i conèixer els
seus programes educatius. La
Diputació va organitzar la sor-
tida amb el títol Municipis i
Educació inclusiva: França, un camí

a valorar. Segons Rivas, ha estat
interessant conèixer els progra-
mes que han posat en marxa al-
guns centres francesos per atraure

els nens i joves en risc d’exclusió
social, des de l’escola bressol fins
als instituts, amb l’organització
d’activitats no acadèmiques. LG

laura grau
redacció

 >>Els membres de la delegació catalana desplaçada a França

DIPUTACIÓ

Més d’un centenar de professionals
del món de l’educació de Mont-
cada i municipis de l’entorn parti-
ciparan el proper 1 d’abril en un
seminari sobre el treball psico-
motor amb nens i nenes de 0 a 7
anys a càrrec del prestigiós pro-
fessor Bernard Aucouturier, crea-
dor de la Pràctica Psicomotriu
Educativa (PPA) i fundador de
l’Associació Europea d’Escoles de
Formació en la Pràctica Psico-
motriu Aucouturier (ASEFOP). La
PPA és “una eina de desenvolu-
pament global del jo individual
i social basada en una filosofia
del respecte a l’altre i unes
tècniques pròpies des del plaer
de ser, fer i pensar”, en paraules
de l’Associació per a l’Expressió i
la Comunicació (AEC), l’entitat
que organitza el seminari amb el
suport de la Regidoria d’Educació
i el Centre de Recursos Pedagògics
(CRP). El seminari, que es farà a
l’Auditori, s’inaugurarà amb una
conferència del titulada “L’acció
preventiva de la pràctica
psicomotriu a l’escola” i seguirà
amb la creació de diferents grups
de treball i, finalment, una taula
rodona. LG

Seminari sobre
psicomotricitat
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l’apunt

Un total de 170 joves dels
instituts de Montcada i Reixac
han visitat l’exposició sobre el
cànnabis que va acollir la
Casa de la Vila entre el 13 i el
24 de març, per iniciativa de
la Regidoria de Salut Pública i
Consum. A més de veure la
mostra, els joves van partici-
par en diverses xerrades infor-
matives sobre el cànnabis i les
drogues a càrrec de tècnics de

L’EXPOSICIÓ SOBRE EL CÀNNABIS
ARRIBA A PROP DE 200 JOVES

Promoció i Desenvolupament
Social (PDS), entitat promo-
tora de l’exposició. Per refor-
çar la campanya, que s’ha
dirigit especialment als joves,
Salut Pública ha distribuït 600
folletons sobre el consum de
cànnabis i els seus riscos en-
tre els locals d’oci nocturn que
col·laboren amb el Pla Local
sobre Drogodependències
(PLSD). LG

El Consell de joves es crearà
al tercer trimestre del 2006

 >>La festa de presentació va comptar amb l’actuació de malabars >>Arrizabalaga i Gonzalo

laura grau
montcada

Satisfer les necessitats del jo-
ves en l’oci, l’accés a l’habitat-
ge i al treball i potenciar l’auto-
nomia personal són els objec-
tius del nou Pla Local de Jo-
ventut que l’Ajuntament vol
que esdevingui un instrument
obert, dinàmic i participatiu.
Un cop aprovat i presentat, el
proper pas serà la constitució
d’una comissió de tècnics de
diferents departaments del
Consistori, la implementació
del pla d’actuació i la creació
del Consell Municipal de Jo-
ventut per al tercer trimestre
del 2006, segons ha avançat la
regidora d’Infància i Joventut,
Eva Gonzalo (PSC).

Festa participativa. El
pati de l’Espai Jove Can Tau-
ler es va omplir de gom a gom
el passat 24 de març en la fes-
ta de presentació del Pla Local
de Joventut, aprovat el passat
23 de febrer pel Ple de l’Ajun-
tament. Més d’un centenar de
joves va participar en els tallers
de grafittis, jocs de rol i mala-
bars que va organitzar la Regi-
doria d’Infància i Joventut per

donar a conèixer el document.
En principi estava prevista una
explicació detallada del Pla
mitjançant suport visual i
informàtic, però l’ambient fes-
tiu a l’exterior de l’equipament
va motivar que les autoritats
fessin només uns breus parla-
ments per no alterar el trans-
curs de la festa.
Gonzalo va felicitar els joves
més directament implicats en
l’elaboració del Pla “pel seu
esforç i dedicació” i l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC),
va destacar “la importància
de disposar d’un Pla per

abordar, un per un, els te-
mes que més preocupen els
joves”. L’acte va cloure amb
un refrigeri i l’actuació d’un
grup d’acròbates.

FOTOS: LAURA GRAU

 Mentrestant es constituirà una comissió de tècnics i s’executarà el pla d’acció
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El Consell fa un pas endavant més
per recuperar la memòria històrica

pilar abián
montcada

 >> Acte de presentació de ‘Les dones de Montcada als moviments

socials’

PILAR ABIÁN

 El projecte de fer una exposició retrospectiva sobre la dona montcadenca rep força aportacions ciutadanes

>> DIA INTERNACIONAL DE LES DONES L’Alba continua
greu, però ja
respira sense
ajut mecànic

la redacció
montcada

“Memòria és poder i per això
les dones encara no estem
majoritàriament als llocs de
decisió, perquè històricament
no hem tingut reconeixement
social”. Amb aquest argument
Isabel Segura, directora del Pla
d’Acció i Desenvolupament de
Polítiques de Dones de l’Institut
Català de les Dones, va iniciar a
Montcada i Reixac la seva
conferència titulada Recuperació de
la memòria històrica: Dones i
moviments socials que el 17 de març
va posar fi als actes convocats
amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dona.
Segura va repassar episodis his-
tòrics com el rebombori del pa,
del 1789, o l’acció popular “la
torna” que es va fer a Bellvitge
en la dècada dels 60. Ambdues
accions van ser liderades per do-
nes, la primera en protesta per
l’augment del preu del pa i la
segona en reivindicació de trans-
port públic.
La xerrada de Segura va ser el
pròleg a la presentació del pro-

jecte Les dones de Montcada als
moviments socials: franquisme i
transició que duu a terme el Con-
sell Municipal de la Dona i que
té com a objectiu recuperar el
paper que moltes ciutadanes han
tingut en l’avenç social i que ha
quedat sense reconeixement,
eclipsat pel protagonisme mas-
culí.

Moltes aportacions. Sara
Reñé, responsable del projecte,
va deixar constància que les do-
nes sempre han estat compro-
meses en els moviments socials
i han contribuït a la normalit-
zació democràtica. El treball
compta amb el suport d’un
grup assessor que està col·labo-
rant en la recerca de imatges i
testimonis que permetran fer al
mes de maig una exposició
fotogràfica sobre la dona mont-
cadenca des del final de la Gue-
rra Civil fins a la transició.
Moltes persones del municipi
han aportat retrats familiars i
personals que permeten
conèixer a què es dedicaven les
dones des d’un punt de vista la-

boral, polític, cultural i social,
entre d’altres.
“Aquesta exposició deixarà
constància que les dones
feian les mateixes tasques
que els homes, però sense
tenir el mateix reconeixe-
ment o grau de responsabi-
litat”, va explicar Rañé.
L’acte el va cloure la presidenta
del Consell Municipal de la Do-
na, la regidora del PSC Enrique-

ta Delgado, qui va agrair totes
les col·laboracions al projecte
“que el fan més ric i
interessant”.
L’edil va dir que cal seguir re-
clamant l’equiparació amb els
homes sense renunciar a la fe-
minitat: “Volem ser diferents
però tenir els mateixos drets,
quant a salaris i condicions
socials, que no se’ns discri-
mini per qüestió de sexe”.

L’Alba, la nena de cinc anys in-
gressada en estat greu a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron de
Barcelona des del passat dia 4
de març per presumptes mal-
tractaments, evoluciona favora-
blement dins la gravetat. Segons
els últims comunicats mèdics, la
petita ja no necessita respiració
assistida després d’haver estat
sotmesa a una traqueostomia el
passat dia 24, el que li permet
respirar a través d’un petit ori-
fici al coll. La menor no ha recu-
perat la consciència i els met-
ges encara no saben quines
seqüel·les neurològiques tindrà
en el futur, fruit del traumatis-
me craneoencefàlic amb què va
ser ingressada.
Tant la mare com el seu com-
pany sentimental, veí de Can
Sant Joan, continuen ingressats
a la presó com a principals im-
putats en el cas i presumptes
responsables dels maltracta-
ments. El cas ha creat gran con-
trovèrsia per la demora amb què
van actuar la policia, els jutges i
la Generalitat.
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Acer instal·la caixes-niu per a la
reproducció de mallerengues

 >>Una de les caixes niu amb una mallerenga i els pollets aquest estiu

ACER

>> Serralada de Marina

Després de cinc edicions de la
campanya de caixes-niu per
afavorir la reproducció de les
mallerengues amb uns resultats
excel·lents, l’Associació per a
la Conservació de l’Entorn i la
Recerca (Acer) ha introduït una
novetat en la campanya
d’aquest any amb la col·locació
d’una desena de caixes-niu de
tamany més grans destinades a
altres espècies d’ocells com el

laura grau
montcada

gamerús, el xot i el mussol –
rapinyaires nocturnes– i el pi-
cot. La biòloga d’Acer, Montse
López, ha confirmat que una
d’aquestes caixes-niu ja té in-
quilins: una parella jove de
gamerusos, “fet que ens il·-
lusiona molt perquè demos-
tra que aquesta prova pilot
pot donar bons resultats”.
Les caixes-niu són de gran uti-
litat per potenciar espècies
d’aus que, per culpa de la de-
gradació del seu hàbitat, tenen
dificultats per trobar llocs adi-
ents on nidificar. És el cas de
les mallerengues, que necessi-
ten esquerdes naturals o ar-
bres grossos i vells, amb fo-
rats, molts escassos a la Ser-
ralada de Marina. Aquests
ocells, que són insectívors,
contribueixen al control bio-
lògic de nombrosos insectes
que poden esdevenir plagues
per als boscos. “El bon resul-
tat de les campanyes que
hem fet fins ara  –explica
López–, amb un índex
d’ocupació de les caixes-
niu del 90%, ens ha animat
a provar amb altres espèci-

es”. López també ha destacat
la consolidació de l’equip de
col·laboradors montcadencs
que cada any participen en la
col·locació i seguiment de les
caixes-niu.

Seguiment. Els voluntaris,
una desena de persones, dedi-
quen un parell d’hores cada
deu dies a observar si s’han
ocupat o no les caixes niu i
quin és el comportament de
les aus. En total a la part
montcadenca de la Serralada
de Marina s’han ubicat un cen-
tenar de caixes-niu distribuï-
des a punts estratègics de la
vall de Reixac, Vallençana, el
camí de la Torre dels Frares i
la Font dels Caçadors.
Les persones interessades a col·-
laborar en el seguiment de les
caixes-niu es poden posar en
contacte amb Acer mitjançant el
telèfon 629 350 221 o l’adreça
electrònica acermj@hotmail.com.
El pròxim repte de l’entitat és
instal·lar caixes-niu per petits
mamífers com l’eriçó o els
ratpenats i ampliar les zones
d’actuació.

Enguany s’ha ampliat la campanya a altres espècies com el picot i el gamerús

L’estalvi d’aigua i la qualitat de les
aigües del riu Besós van centrar
les activitats de la setmana cultu-
ral que fer el CEIP El Viver del 13
al 17 de març i que van comptar
amb el suport de l’Equip Verd
del Servei de Medi Ambient. Els
Alumnes de 3r i 4t van participar
en una gimcana per trobar els
punts de l’escola on no
s’estalviava prou aigua per poder
així fer una valoració i proposar
solucions. Els alumnes de 5è i 6è
van qualificar la qualitat de l’aigua
del Besòs  amb un 3 en una es-

cala de l’1 al 5, després
d’analitzar-la en comparació amb
la qualitat de fa uns anys. Els
escolars van agafar les
referències a partir de l’índex que
s’utilitza en el Projecte Rius a par-
tir de la captura de diferents
espècies de macroinvertebrats.
“El Besòs ha passat de no tenir
vida a tenir una diversitat
d’espècies prou interessant”,
concloïa un estudi que afegia que
les aigües, tot i la qualitat dels
darrers anys, encara no són
aprofitables. LR

EL CEIP EL VIVER CENTRA LES ACTIVITATS EN
L’ESTALVI D’AIGUA I LA QUALITAT DEL RIU BESÓS

setmana cultural

EQUIP VERD
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El Centre Cívic l’Alzina ja té
la figura d’una dinamitzadora

L’Ajuntament renova el conveni de col·laboració amb Creu Roja

laura grau
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El Centre Cívic l’Alzina de Ter-
ra Nostra disposa d’una dina-
mitzadora totes les tardes de la
setmana que s’ocuparà de co-
ordinar les activitats de l’equi-
pament i donar resposta a les
necessitats de les entitats i ve-
ïns que tinguin interès en tre-
ballar per al barri. Aquesta és la
principal novetat del nou con-
veni de col·laboració que van
signar l’Ajuntament i l’Assem-
blea Comarcal de la Creu Roja
a Cerdanyola-Ripollet-Montca-
da el passat 24 de març. “L’ob-
jectiu és optimitzar l’ús tant
del Centre Cívic com El Ca-
sino, tots dos equipaments
municipals”, ha indicat el pre-
sident de l’Àrea Social, Carles
Guijarro (PSC). El president
de l’entitat, Francesc Roset, ha
agraït la confiança de l’Ajunta-
ment en Creu Roja i la seva tas-
ca.

Noves cares. La nova dina-
mitzadora, Ana M.García, se
suma a les dues que ja tenia el
Centre Cívic de Can Cuiàs i el
Casal de Gent Gran Casa de la
Mina. Les noves cares de Creu
Roja en aquests equipaments
són, respectivament, Sheila
Cecilia i Mercè Vega. García vol
que l’Alzina sigui “un referent
sociocultural” per als veïns i
les entitats de Terra Nostra. A
Can Cuiàs, les tasques de dina-
mització del Centre Cívic en els
darrers anys han consolidat una
àmplia oferta d’activitats que

Cecilia es planteja “mantenir i
potenciar, obrint la porta a
tothom que vulgui fer coses”.
Vega, responsable del curs de
suport a cuidadors que s’està
fent al Casal de Gent Gran de
Montcada, continuarà la línia de
treball que s’ha seguit fins ara
al Casal Casa de la Mina amb
nous reptes com “consolidar
la revista i engegar nous ta-
llers de manualitats i de ca-
talà”, ha afegit.
El gerent de Creu Roja a la co-
marca, César Martínez, ha des-

tacat que “a més de dina-
mitzar els centres, aquestes
persones faran d’ambaixa-
dores de Creu Roja en totes
les campanyes que duen a
terme anualment”.
El conveni destina una sub-
venció de 12.000 euros a Creu
Roja perquè dugui a terme tre-
balls comunitaris i serveis pre-
ventius durant aquest any. L’ong
té previst fer campanyes per
captar nous voluntaris i organit-
zar cursos de formació al mu-
nicipi.

 >>Les noves dinamitzadores de Creu Roja, Ana Maria, Mercè i Sheila

LAURA GRAU
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Curs per a cuidadors socials�

societat

L’Acaps podria deixar d’organitzar
les colònies sahrauís a l’estiu

�

Un grup de disset montcadencs participa en un curs adreçat a
cuidadors no professionals, persones que tenen al seu càrrec un
familiar malalt
amb qualsevol ti-
pus de depen-
dència. El curs el
coordinen la Re-
gidoria de Serveis
Socials i Creu
Roja, amb el su-
port de la Dipu-
tació, es fa al  Ca-
sal de Gent Gran de Montcada i Reixac i inclou formació teò-
rica i pràctica –amb nocions d’infermeria– i atenció psicològica
per als cuidadors. A l’acte d’inauguració del curs, fet el passat 17
de gener, hi va assistir la tècnica de Serveis Socials, Anna Oli-
ver, i el president de l’Assemblea local, Francesc Roset –a la
foto.LR

laura grau
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Adimir visita les escoles
 >>L’Acaps va fer una xerrada el 22 d’abril a l’ABI

La secció local de l’Associació
Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí (Acaps) ha iniciat la
recollida d’aliments per a la Cara-
vana d’ajut humanitari que viatjarà
als campaments de refugiats
d’Algèria el 12 d’abril juntament
amb les caravanes de la resta de
l’estat espanyol. L’Acaps-
Montcada va fer una xerrada in-
formativa el 22 de març sobre el
poble sahrauí i les accions de
suport que es duen a terme, entre
les quals hi ha les colònies d’estiu
amb nens procedents dels
campaments. Enguany es
preveuen canvis en l’organització
de les colònies ja que l’Acaps
podria quedar-ne al marge per
voluntat de la delegació catalana
del Front Polisario.

Desavinences. Encara no és
oficial però tot apunta que
l’Acaps deixarà d’organitzar les
colònies de nens i nenes sahrauís
després que s’hagin produït
certes desavinences entre la
delegació del Front Polisario a
Catalunya i l’entitat. De fet, el
Polisario ja ha fet una reunió in-
formativa per a les famílies

L’entitat inicia la recollida d’aliments per a la Caravana d’ajut humanitari

interessades a acollir nens sah-
rauís el 25 de març a les Cotxeres
de Sants de Barcelona. En els
darrers 17 anys ha estat l’Acaps
la responsable d’organitzar les
estades d’aquests nens a Cata-
lunya com una de les activitats
de suport al poble sahrauí,
refugiat al desert de la hamada
algeriana des de fa 30 anys. A
Montcada les colònies les or-
ganitza la secció local d’aquesta
entitat des de fa 12 anys.
El president de l’Acaps-
Montcada, Xavier Jané, no ha
volgut parlar de les causes
d’aquestes diferències amb el
Front Polisario a l’espera del

comunicat oficial a nivell nacio-
nal el 31 de març.

Recollida d’aliments. Inde-
pendentment que organitzi les
colònies o no, l’Acaps continua-
rà donant suport al poble sahrauí
i, de fet, ja ha començat la
campanya de recollida d’aliments
per a la tradicional caravana
humanitària prevista per a l’abril.
La recollida d’aliments, que s’ha
centrat en les escoles, ha d’estar
enllestida abans del 5 d’abril.
L’Ajuntament hi col·labora
anualment amb un ajut econòmic
que dona a través del Fons Català
de Cooperació.

LAURA GRAU
PILAR ABIÁN

Aprendre a tractar amb naturalitat una persona amb
discapacitats és un dels objectius de les visites que anual-
ment fa Adimir, l’Associació de Discapacitats de Montcada,
a les escoles
de primària
del municipi.
Dues repre-
sentants de
l’entitat, Maria
Jesús Aparicio
i Carme Soto,
expliquen als
estudiants de
4rt com han de tractar els seus companys discapacitats per
tal que no se sentin exclosos del grup. Ja han visitat els
CEIP Mitja Costa i Reixac i al mes d’abril aniran a les esco-
les Turó i Font Freda. PA

PILAR ABIÁN
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dia d’Águilas

en 2 minuts...

Gastronomia i cultura al dia d’Àguilas�
El Centro Aguileño, amb la col·laboració de l’Ajuntament, va
celebrar el 19 de març el tercer aniversari de la inauguració de la
plaça de Mas Rampinyo que porta el nom del municipi agermanat
amb Montcada des del 2002. Malgrat l’amenaça de pluja, la festa
va incloure les actuacions de la Coral del Centro Aguileño i de
l’Esbart Dansaire La Unió. L’entitat també va preparar una
degustació de productes típics murcians.  El president, Josep M.
Hernández, va convidar els assistents a conèixer les activitats que
fa el col·lectiu i l’alcalde, César Arrizabalaga, va lloar la tasca que
l’entitat duu a terme per mantenir els lligams entre els municipis
agermanats en estreta col·laboració amb l’Ajuntament. Un
exemple d’aquest intercanvi és l’exposició fotogràfica Construc-
ción Naval en Águilas que es podrà veure a partir del 2 d’abril a
l’Hotel d’entitats de Can Sant Joan, la seu del Centro Aguileño.
LG

L’Esplai Sesa fa 15 anys�

PILAR ABIÁN

Seduïts pel cuc del teatre
laura grau
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El grup, format per joves de l’IES la Ribera, assaja els divendres a l’ABI

Grup de teatre GAG

gent que es mou

més informació

Grup de teatre GAG
 Telf. 935 640 006

LAURA GRAU

 >> Arjona, en el centre de la foto, envoltat dels actors de la seva jove

companyia

El cuc del teatre no té edat ni
condició. Qui el porta a dins
sent unes ganes irrefrenables
de pujar-se a l’escenari i con-
vertir-se en una altra persona,
viatjar a altres èpoques i dei-
xar-se portar per la màgia de
la ficció. Aquest és el cas de
Jordi Arjona, un jove de 15
anys veí de Can Cuiàs, alumne
del Centre d’Estudis d’Inter-
pretació, Veu i Dansa Eòlia,
fundada per les companyies
Dagoll Dagom i Tricicle.
Arjona ha aconseguit enco-
manar la seva passió pel teatre
a una desena d’amics i com-
panys de classe –la majoria,
estudiants de l’IES La Ribera–
amb els quals vol formar un
grup de teatre. El membre més
jove, Killian Ramos, té 9 anys
i és l’admirador numero ú del
seu germà gran i director de la
incipient companyia.

Repte Mar i Cel. Ara per
ara, el grup es fa dir GAG i el
seu primer repte teatral és por-
tar a escena l’adaptació que

Dagoll Dagom va fer de l’obra
d’Àngel Guimerà, Mar i Cel.
Però per poder fer realitat
aquest ambiciós muntatge els
fan falta més actors. Per això
Arjona fa una crida als nens i
joves d’entre 9 i 18 anys que
estiguin interessats a participar
en un gr up de teatre. De
moment es reuneixen tots els
divendres a partir de les 18h a
la sala gran de l’ABI, dotada
d’un escenari i sistema de

llums i  so per poder fer
espectacles. El president de
l’entitat, Jordi Gràcia, està molt
satisfet que un grup de joves
montcadencs utilitzi l’equi-
pament i confia que aquest si-
gui un primer pas perquè altres
col·lectius aprofitin les insta-
l·lacions.

Entre el 31 de març i el 2 d’abril l’esplai SESA (Santa Engràcia
Som Amics), celebra el seu quinzè aniversari. El programa
inclou actes diversos i per a totes les edats, des de jocs de
pistes i grups d’animació a dinars de germanor i competicions
esportives diumenge al matí. SH
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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
Fa uns mesos es va anunciar el començament de les obres de

prolongació del carrer Domingo Fins fins a Mossèn Joaquim

Castellví, però no només no han començat si no que les han barrat

amb una paret i una porta de ferro reforçada. Quin és l’estat ac-

tual del projecte? Candi Cervera, Montcada.

La connexió definitiva del carrer Domingo Fins amb Mossèn
Joaquim Castellví s’iniciarà al llarg d’aquesta primavera. Les obres
d’enderrocament de l’edifici que permetrà l’obertura del pas s’han
hagut de retardar per qüestions jurídiques, ja resoltes, que vinculen
aquesta acció amb la cessió de l’edifici a la ciutat. D’altra banda,
hem instant l’empresa constructora a substituir les tanques metàl-
liques que hi havia per d’altres que milloressin la seguretat de la
ciutadania i embellissin l’entorn mentre durin les obres. César

Arrizabalaga, regidor d’Urbanisme (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

El cas Alba
Gabriel Miñarro

Font Pudenta

>> En primer lugar, quiero ex-
presar mi más profundo recha-
zo al maltrato del que ha sido
objeto Alba, esta pobre niña
desamparada judicialmente.
Con ello condeno enérgica-
mente el trato que ha recibido
por parte de su padrastro y
madre biológica. Estos hechos
dejan en evidencia que algo en
nuestro sistema judicial no fun-
ciona eficazmente. No pode-
mos por ello responsabilizar a
los Servicios Sociales de esta lo-
calidad, pues me consta que el
retraso en la actuación para la
protección de la menor ha sido
debido a la falta de sensibilidad
y apreciación de urgencia por
parte del juzgado nº 4 de Bar-
celona.
De manera lamentable, la perso-
na responsable de tramitar este ex-
pediente de malos tratos, consi-
deró que enviando una carta por
correo ordinario en vísperas de
Navidad se cursaría por urgencia
la actuación judicial. ¡Pues ha sido
que no!, ya que a la vista está que
se han dado todo tipo de facilida-
des para que esta niña haya sido
torturada una y otra vez, pese a
existir precedentes de lesiones fí-
sicas, documentadas por centros
hospitalarios. A esta persona de la
Institución Judicial, le recuerdo
que en estos tiempos existen me-
dios de comunicación instantá-
neos como pueden ser el fax, te-
léfono, email, y si me apuran, el
correo postal urgente. A parte de
que, para poder efectuar una pro-
tección de casos de malos tratos,
es imprescindible una orden judi-
cial, sin la cual, ni los Cuerpos de
Seguridad del Estado, ni los Ser-
vicios Sociales pueden actuar. Por
tanto, creo que a este funciona-
rio/a se le deben exigir todas las
responsabilidades derivadas del
caso que nos ocupa, puesto que
por ello es remunerado.
Espero que a partir de ahora, he-
chos como los acontecidos no se
vuelvan a repetir, ya que  en cuan-
to a mí respecta, me da vergüenza
residir en un país donde todavía
hay personas que consideran que
un caso de malos tratos no es de
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extrema gravedad y  responsabili-
dad. Luego todos nos lamentamos
de males mayores.
A ti, Alba, te deseo una vida plena
de felicidad y ojalá puedas recu-
perarte pronto del infierno que
has vivido.

*****
Montserrat Rodríguez

Montcada

>> Si es verdad lo que cuenta El
Periódico de Catalunya sobre la asis-
tenta social pienso que no está ca-
pacitada para ese puesto, no ha sa-
bido dar respuesta a este caso te-
niendo todos los mecanismos de
defensa para proteger a la menor
y no hacer nada, tanto ella como
los juzgados, ¡es de vergüenza!
Espero no necesitar los servicios
sociales nunca. ¡Por Dios!, era una
niña de 5 años. Alba, lo siento por
esta sociedad que no ha sabido
protegerte. ¡Ni un caso Alba más!

******
Pilar Casajuana

Montcada

>>Arran dels fets de violència
que estan succeint últimament,
els maltractaments a nens petits,
a indigents, a mestres, a alumnes,
a pares... reflexiono i penso que
no hem de buscar responsables
fora de casa. M’explico, des del
primer moment en què conce-
bem un fill, tant el pare com la
mare tenim l’obligació, el deure i
la responsabilitat de mimar-lo,
protegir-lo, educar-lo i estimar-lo,
d’ensenyar-li uns valors, posar-li
uns límits i dialogar amb ell fins
que pugui prendre les seves prò-
pies decisions.
Crec que està molt bé que li do-
nem tot el que necessita (mai en
excés), que faci les activitats que
li agradin, però no ens hem
d’oblidar que és una persona i
té altres necessitats que no són
les estrictament materials. Té
sentiments, emocions i, com a
pares, hem d’estimular-los i iden-
tificar-los per educar-lo cap a
una intel·ligència emocional que
l’ajudi a canalitzar els que siguin
negatius: odi, ràbia, ira...
No oblidem que el respecte i la
responsabilitat envers els altres
comença a la família i repercu-
teix en tota la societat.
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Fe d’errates
En l’anterior número a la notícia dels Tres
Tombs vam identificar erròniament  la
regidora M. Carme Porro (PSC) com a
primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament.
L’edil va actuar en aquella jornada com a
alcaldessa accidental.
També en el número anterior, a la pàgina
16, van identificar erròniament el president
de Creu Roja Montcada-Cerdanyola-
Ripollet  . No és pas César Martínez
(gerent) si no Francesc Roset.

Mas Rampinyo
Fidel Casajuana

Mas Rampinyo

>> Amb motiu de la inauguració
de les obres realitzades a la plaça
Salvador Espriu del veïnat de Mas
Rampinyo, l’alcalde, el senyor Cé-
sar Arrizabalaga, es va adreçar al
públic assistent amb les paraules
de rigor entre les quals em quedo
amb les que es referia a que esta-
ven estudiant i valorant la pos-
sibilitat de realitzar canvis en el
nom d’algunes zones del veïnat
com són ara el Gurugú, Montcada
Nova i Pla d’en Coll citant com a
nous topònims Can Castells o Mas
Duran i la Carrerada. Sovint
busquem innovar, donar voltes
sense concretar, en certa manera
embolicar la troca, quan el més
fàcil és anomenar les coses pel seu
nom, per la història i per la
coherència territorial. No cal com-
plicar, sinó simplificar. S’hauria de
fer servir un de ben fàcil i lògic:
Mas Rampinyo.
Llegeixin el treball realitzat per
l’historiador Jaume Alcázar pu-
blicat com a annex al Llibre d’estil
de La Veu i trobaran el fragment
següent a la pàgina 70: “Les apari-
cions a mitjan del segle XX dels
nuclis de Carrerada i Can Poma-
da i, a final del segle, de Montcada
Nova, no poden trencar la unitat
històrica del barri. Qui pot negar,
per exemple, que l’Hostal de la
Fontfreda, que era emplaçat molt
a prop de l’actual col·legi La Salle
i, per tant, de la Carrerada i del Pla
d’en Coll, no formava part de Mas
Rampinyo? O la masia de les
Indianes (Can Coll) emplaçada al
mig del Pla d’en Coll, avui
Montcada Nova? O el Molí d’en
Bisbe, situat a tocar del Ripoll?”.
Prou de voler anar contra el que
és coherent i racional, prou de mal
anomenar les coses. Per cert, tam-
bé els hi proposo agafar la Gran
Enciclopèdia Catalana i buscar Mas
Rampinyo i veuran com, entre
d’altres paraules, diu “veïnat que
s’aixeca a l’esquerra del riu Ripoll”.
És clar que podem continuar bus-
cant, innovant, inventant i, sobre-
tot, confonent més però, per al-
guna vegada, siguin fidels i cohe-
rents amb la realitat.

Pardo
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En el Ple del mes de març s’ha aprovat el projecte de remodelació
del carrer Sant Antoni amb l’objectiu de transformar aquest eix
viari en un carrer de vianants. La iniciativa ha satisfet els veïns ja
que actualment el vial és força transitat en ser un dels principals
punts de sortida del nucli urbà. La densitat de vehicles que hi passen
a diari i la velocitat que alguns exhibeixen malgrat la limitació legal
fan que el carrer sigui singularment perillós per als transeünts, donat
que les voreres són molt estretes i, en alguns punts, inexistents.
Sens dubte, cal una intervenció que subsani aquests problemes i
d’altres no menys importants com ara la recollida d’aigües, l’accés a
alguns habitatges, fruit de la diferència de la cota d’alçada respecte
el carrer, i l’enllumenat públic.
Quan la remodelació projectada per l’Ajuntament estigui enllestida
el carrer Sant Antoni serà d’ús exclusiu per als veïns i estarà prohibit
l’accés des de la confluència del carrer Major amb Bogatell per als
qui no disposin del carnet de residents. Això implicarà que els
vehicles que vulguin accedir al nucli antic des de Bogatell o des del
carrer Major hauran de girar per la rotonda, anar per Carretera Vella,
seguir pels carrers Quarters, Mossén Castellví  i entrar, bé per l’abai-
xador de Santa Engràcia o bé pel carrer de Barcelona. Una volta
prou gran que evidencia els problemes endèmics de mobilitat que
presenta aquest sector del municipi. Òbviament els urbanistes que
van dissenyar el centre de la ciutat en el passat –si és que n’hi va
haver– no van preveure els problemes que en el futur tindrien els
ciutadans per circular-hi. Ara les solucions les han de trobar els
actuals governants i el cert és que no ho tenen gaire fàcil.

opinió
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Mai més

José F. Márquez
Portaveu d’ICV EUiA

Teodoro García
Portaveu del PPC

Un lamento por Alba

Aprovecho estas líneas para enviar un
fuerte abrazo y desear una pronta recu-
peración a Alba. Desgraciadamente este
caso no es el primero ni será el último.
Vivimos en una sociedad donde el mal
existe y tiene muchas miradas como, por
ejemplo, la feroz mirada de un adulto que
maltrata y pega a una niña hasta dejarla
en coma. Hay un debate sobre la natura-
leza del maltrato, sus orígenes, sus moti-
vos, pero no creo que éste sea ahora el
problema. Lo importante es averiguar qué
falló en la cantidad de controles que, teó-
ricamente, tenían que proteger a la pe-
queña. Óbviamente no somos culpables
del maltrato, pero sí de no haberlo impe-
dido. Estos días las administraciones im-
plicadas (empezando por el propio Ayun-
tamiento de Montcada) han reconocido

que fue un error masivo, un fallo en ca-
dena, desde los juzgados hasta los servi-
cios sociales pasando por la Dirección
General del Departamento de Bienestar...
pero creo que esta especie de culpa co-
lectiva, esta conjunta entonación del mea
culpa no es más que una especie de huida
que responde a la necesidad de salvar
cualquier responsabilidad ante una actua-
ción negligente. La Generalitat ha reco-
nocido también errores en la valoración
del riesgo que sufría Alba y considero que
es hora de asumir responsabilidades más
allá de vacíos lamentos porque si estos
errores de descoordinación no se hubie-
ran producido, no se habría llegado a esta
situación. Alba sigue grave y lo grave del
tema es que todos los que debían haberla
protegido están repartiéndose las culpas.

Els Serveis Socials van
actuar amb diligència

La primera actuació,
la protecció del menor

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

A principi de març el municipi es va commocionar amb la notícia de l’ingrés de
l’Alba, una nena de 5 anys, a la Vall d’Hebron en estat de coma per presumptes
maltractaments. La menor residia a Can Sant Joan amb la mare i el seu company
sentimental i ja havia estat ingressada amb anterioritat amb fractura de fèmur.

El problema és de fons
i cal implicació social

Com actuar davant dels
maltractaments a menors

Què n’opinen els grups municipals sobre el paper que ha
de tenir el Consistori en aquests casos? Hauria de disposar
de més competències i recursos en aquesta matèria?

En primer lloc, des de CiU volem
expressar el nostre reconeixement pú-
blic a tots els treballadors i treballado-
res del Departament de Serveis Socials
de l ’Ajuntament, amb la regidora
Enriqueta Delgado al capdavant, per la
seva professionalitat i dedicació en un
cas, dels molts que tenen a diari, que ha
colpit l’opinió pública i que ha traspas-
sat les fronteres de Montcada i Reixac.
El que ja no tenim tant clar és la manera
en què ha actuat la Conselleria de Ben-
estar i Família de la Generalitat de
Catalunya i, concretament, la Direcció
General d’Atenció a la Infància i a l’Ado-
lescència, ja que creiem que s’hauria
d’haver actuat amb no tants formulis-
mes i amb molta més contundència i ra-

pidesa, ja que les evidències de maltrac-
taments a l’Alba semblaven prou cla-
res.
Convergència i Unió demanarà en el
Parlament de Catalunya la reprovació, i
en tot cas, la dimissió de la directora
general per aquest afer.
Fins i tot CCOO té la intenció de de-
nunciar judicialment la modificació de
l’estructura del Departament de Be-
nestar i Família, que presideix Anna
Simó, d’ERC per, literalment, “la man-
ca de coordinació i informació entre els
serveis que participen en el tractament
de menors”. Sense comentaris.
Mai més, Alba.

Cal deixar clar que els Serveis Socials de
Montcada i Reixac han tingut una conduc-
ta exemplar en aquest cas. Des de la seva
arribada al municipi, a mitjans de desembre
passat, fins al moment dels fets, en sis
ocasions tècnics del departament s’han
entrevistat amb la mare i la nena per vetllar
per la seva integració total a l’entorn, des
de l’escolarització de la petita fins el
seguiment de l’assistència sanitària deriva-
da dels seus problemes cognitius i
d’aprenentatge; mai per maltractaments ja
que, en cas d’existir, en aquests poc més
de dos mesos no eren evidents. Tot i això,
es va considerar que la mare no vetllava
prou per la seguretat de la nena i es va se-
guir el protocol determinat en aquests ca-
sos, comunicar-ho a l’Equip d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (EAIA) de la co-

marca. És a dir, es va actuar amb
professionalitat i diligència.
Si cal actuar amb agilitat extrema en
qualsevol cas de maltractament, quan es
tracta d’infants ha de ser desorbitada. En
aquest cas ha fallat la velocitat d’aplicació
del protocol iniciat pels nostres Serveis
Socials. Potser caldria dotar les admi-
nistracions locals d’eines que ajudessin a
determinar i intervenir precoçment en
situacions com les de l’Alba. En aplicació
del nostre dret civil, és a la Generalitat a qui
correspon  tractar els maltractaments en
infants. Si apliquem el sentit comú, la
responsabilitat és de tota la societat: els ser-
veis públics, la ciutadania i especialment,
l’entorn familiar d’aquesta mainada. El que
està clar és que hi ha un abans i un després
del cas Alba.

Que això hagi passat al segle XXI no ens
ho podem permetre. Tots li hem fallat a
l’Alba. La primera reacció, quant es co-
mença a detectar al primer indici de mal-
tractament a una víctima, hauria de ser la
protecció immediata de la persona mal-
tractada i posar-la en mans d’experts dels
àmbits que pertoqui per impossibilitar
l’accessibilitat de l’agressor o agressora. En
segon terme, la justícia és la que ha d’actuar
d’acord amb les lleis que hi ha establertes i,
si cal, modificar-les per tal que siguin
efectives.
Des d’ICV-EUiA estem convençuts que
l’administració més propera al ciutadà
hauria de tenir les competències directes
sobre aquesta matèria i, per tant, als ajun-
taments els haurien de dotar de recursos,

tant d’estructures organitzatives com
financeres, perquè puguin crear meca-
nismes de detecció i d’actuació immediata.
No és la primera vegada que reivindiquem
que, degut a la proximitat de l’Ajuntament
envers els ciutadans i ciutadanes i
precisament pel coneixement dels
problemes quotidians i per la sensibilitat
del contacte personal i permanent, hau-
rien de tenir més competències. Confiem
que amb l’aprovació del nou Estatut de
Catalunya es puguin obrir portes amb la
línia que hem expressat i es reguli amb més
efectivitat aquesta matèria, perquè no es
repeteixi l’horror que ha passat l’Alba.
Aprofitem per desitjar-li que es recuperi al
mes aviat possible i que aquesta
recuperació sigui total.

Avui el cas de l’Alba està en mans del jutjat.
Des dels diferents departaments implicats
s’han fet comissions d’investigació per de-
tectar si hi ha hagut negligència. La res-
ponsabilitat de l’Administració és clara i la
protecció del menor és, davant de tot, una
prioritat. A 31 de desembre de 2005 hi havia
un total de 6.498 menors tutelats per la
DGAIA i un total de 398 ingressats en cen-
tres d’acolliment, 72 dels quals hi estaven per
maltractaments físics.
La tragèdia de l’Alba és un cas més entre
d’altres que ha tingut més transcendència
perquè va ser ingressada a la UCI de la Vall
d’Hebron per una commoció cerebral. El
seu historial, que fa posar la pell de gallina,
desgraciadament és comparable al d’altres
infants que conviuen com ella no només
amb les vexacions, els blaus i les fractures,

sinó amb la sol·litud, la indefensió, la por i
la impotència. L’Administració només pot
actuar quan ja hi ha indicis evidents de
desemparament i, sovint, els fets ja s’han
produït. En el cas de l’Alba, s’haguessin
pogut evitar aquestes darreres agressions si
l’haguessin tret abans de les mans dels seus
agressors, i s’ha d’esbrinar per què no es va
fer però, al mateix temps, hi ha qui
continuarà patint en silenci els
maltractaments per part del seu entorn més
immediat, perquè el problema és de fons.
Per eradicar-lo és imprescindible que
tothom s’hi impliqui i cal fugir del
“sensibilisme” i del “morbo”dels mitjans
de comunicació. És responsabilitat de
tothom protegir els més dèbils, perquè són
els que acaben pagant les frustracions de la
nostra societat.
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Divendres 31
hora del conte. Susana Navó

explicarà Draps, fils i martingales. Lloc: Bi-

blioteca de Cant Sant Joan. Hora: 18h.

presentació. JA Masoliver Ródenas

presenta La noche de la conspiración de la
pólvora. Lloc: Cafè Montcada. Hora: 20h.

Organitza: Cercle Cultural.

torneig. Futbol indoor veterans Barça-

Madrid. Hora: 19.30h. Lloc: Pavelló Miquel

Poblet. Org.: IME i Futbol Indoor.

aniversari. 15 anys d’esplai SESA.

Gimkana i grup d’animació per a adults.

LLoc: plaça de l’Església. Hora: 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 de King-
Kong. Lloc: ABI. Hora: 21.30h. Org.: ABI.

exposició. Mostra de graffitis. Lloc:

Espai Jove Can Tauler. Hora: 19h.

Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut.

Dissabte 1
excursió. Sortida per conèixer les flors

i plantes mediterrànies. Lloc: trobada a la

rotonda Can Ruti. Hora: 10h. Org.: ACER.

aniversari. 15 anys esplai SESA. 11h

jocs cucanya, 12.30h grup animació, 14.30h

presentació plats concurs cuina, 15.30h

dinar de germanor, 17h karaoke, 18.30

berenar,22h gimkana adults, 24h grup

animació adults. Lloc: plaça de l’Església.

Organitza: esplai SESA.

Diumenge 2
sortida. Montcada camina amb... va a

Collserola. Hora: 9h. Lloc: trobada al c.

Mossén Castellví. Organitza: Cim i l’IME.

aniversari. 15 anys esplai SESA.

Competició esportiva. Hora: a partir 10h.

Lloc: plaça de l’Església.

excursió. Matinal a la Serralada de

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

Teia Moner

Diumenge 2, 12h
TEATRE FAMILIAR

SOMNI D’UNA NIT
D’ESTIU

Preu: 3,10 euros

EXPOSICIONS

Dissabte 8, 22h
TEATRE

CLOCHARD

Preu: 5,50 euros

Grappa teatre

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

FORMACIÓ

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

VI MOSTRA
D’ENSENYAMENT
A MONTCADA

Inauguració dijous 20
Espai Jove Can Tauler
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut

VEREDICTE
DEL GUANYA’T
UN PUNT

PREMIS

Veure activitats al repàs dels dies

Dimecres 19, 18h, Auditori

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

Organitza: Regidoria de Cultura

GUANYA’T UN PUNT
Del 18 al 30 d’abril

PINTURES DE PILAR PERDICES
Premi Nacional de Pintura JR Masoliver

Del 20 d’abril al 28 de maig

Marina. Lloc: trobada al monestir de Sant

Jeroni de Murtra (Badalona). Hora: 10h.

Organitza: ACER.

teatre familiar. Representació

Somni d’una nit d’estiu, de Teia Moner.

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

exposició. Mostra Construcció naval a
Águilas. Hora: 13h. Lloc: Hotel d’entitats Can

Sant Joan. Organitza: Centro Aguileño.

Dimarts 4
xerrada. La farmacéutica Carme Par-

do parla sobre la menopausa. Lloc: Hotel

d’entitats Can Sant Joan. Hora: 18h.

Organitza: Amics de Montcada.

Dijous 6
teatre. Sortida per veure Aigües
encantades al TNC: Hora: Punt de trobada

19.30h. Lloc: Cafè Colon. Preu: socis 15

euros, no socis 20. Organitza: ABI

xerrada. El Martinet, una escola que
esdevé comunitat: Hora: 19.30. Lloc: Casa

de la Vila. Org.: El Cercle Cultural.

Divendres 7
processó de Divendres de Dolors.

Hora i lloc: 18.45h sortida carrer Masia,

53; 19.30h eucaristia a Sant Joan Baptista.

Org.: Cofradía Vírgen de los Dolores.

cinema. Projecció de cinema. Lloc:

Espai Jove Can Tauler. Hora: 19h.

Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut.

Dissabte 8
teatre. Grappa teatre, amb direcció de

Paco Mir, representa Clochard. Lloc:

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

Diumenge 9
esquí. Sortida de Setmana Santa a

l’estació d’esquí la Plagne. Fins al 16 d’abril.

Organitza: El Cim.

sortida. Montcada camina amb... a

Collserola. Hora: 8h. Lloc: Trobada

c.Mossén Castellví. Org.: El Cim i l’IME.

Dimarts 18
exposició. Mostra de tots els treballs

participants al concurs Guanya’t un punt.

Fins al 30 d’abril. Lloc: Casa de la Vila.

Organitza: Regidoria de Cultura.

llibres. Presentació del volum Micro-
visionaris i veredicte del II Premi de

Microrelats El Basar. Lloc: Auditori. Hora:

19.30h. Org.: Montcada Comunicació.

Dimecres 19
premis. Lectura del veredicte del XV

Concurs de punts de llibre Guanya’t un punt.

Lloc: Auditori. Hora: 18h. Organitza:

Regidoria de Cultura.

premis. Lliurament de premis del

concurs Vet aquí un gat i presentació llibre

2005. Lloc: Auditori. Hora: 20h. Organitza:

Regidoria de Cultura.

presentació. Revista Quaderns núm.
12.  Hora: 20h. Lloc: Fundació Cultural.

Dijous 20
ensenyament. Inauguració de la Mostra

d’Ensenyament. Fins al 5 de maig. Lloc: Espai

Jove Can Tauler i Auditori. Hora: durant tot el

matí. Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut.

exposició. Inauguració mostra de Pi-

lar Perdices. Lloc: Auditori. Hora: 19.30h.

Organitza: Regidoria de Cultura.

Divendres 21
premis. Veredicte del concurs Els

contes d’en Sergi. Lloc: Auditori. Hora:18h.

Organitza: Grup juvenil La Ballesta.

sant jordi. Tallers culturals i cinema.

Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. Hora: 17h.

Org.: Centre Cívic i Esplai Can Cuiàs.

festa. Ball popular a Terra Nostra. Lloc:

Gran Casino Terra Nostra. Hora: 21h.

Organitza: AV Terra Nostra.
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Microvisionaris recull els millors textos que han participat al premi literari ‘El Basar’

 >> Els autors que van formar part del ‘Microvisions’ editat l’any passat per Montcada Comunicació

sònia hernández

montcada

PUBLICACIÓ

Montcada Comunicació edita
el segon volum de microrelats

el jurat

Juan A. Masoliver

Escriptor i crític
La qualitat
d ’ a q u e s t a
segona con-
vocatòria és
més gran per
dues raons:
d’una banda,
s’hi han pre-
sentat mol-
tes més per-
sones i d’e-

dats i procedències molt dife-
rents; és a dir, hi ha hagut una
més gran possibilitat de se-
lecció. I la publicació de Micro-
visions, en què es recollien els
millors textos de la primera
convocatòria, ha permès que
els candidats tinguin una idea
molt més clara del que s’entén
per microrelat.
És sabut que les iniciatives
culturals formen part de la
imatge pública d’un municipi i
de la seva projecció més enllà
de les seves fronteres. L’origi-
nalitat del concurs de micro-
relats converteix el municipi de
Montcada i Reixac en un verita-
ble pioner.

Fernando Valls

Crític i professor
Crec que la
qualitat mitja
ha pujat res-
pecte l’any
passat, però
també és cert
que hauria de
pujar molt
més. Trobo a
faltar moltes

lectures en els autors, és a dir,
haurien de conèixer millor els
grans autors de microrelats, que
tant a la literatura hispànica com
a la llatinoamericana hi ha
importantíssims exemples. Jo
aconsellaria als aspirants a
aquesta edició i a la propera que
es familiaritzessin amb el
gènere. Amb aquest es produeix
un miratge peculiar, els autors
creuen que per ser un gèner curt
ha de ser més fàcil. Però fer un
bon microrelat és tan complicat
com fer un bon poema o un bon
aforime o una bona novel·la. Per
tot això em sembla molt original
i lloable aquesta convocatòria,
perquè promou un gènere que
encara és molt nou. A més, els
autors disposen d’un espai
perquè la seva feina sigui
comentada

Més de 350 treballs han con-
corregut a la segona edició del
Premi de Microrelats El Basar,
organitzat per l’Organisme
Autònom d’Informació Local
Montcada Comunicació (OAIL).
La convocatòria finalitza el 31
de març, després que comencés
el passat mes d’octubre. Des de
llavors s’ha rebut una mitjana de
60 textos per mes. La parti-
cipació suposa un 30% més que
l’edició anterior, en què van
concórrer 232 originals; xifres
que han estat valorades posi-
tivament per part dels organit-
zadors.
Un jurat format pels redactors
de l’ens municipal i el suport de
renombrats crítics literaris era
l’encarregat de triar el millor text
de cada remesa, que cada mes
s’ha dramatitzat al programa El
basar de la cultura de Montcada
Ràdio i publicat a La Veu de
Montcada i Reixac. A més de triar
el millor, el jurat ha reservat un
grup de textos que s’han recon-
siderat per incloure’ls al volum
Microvisionaris, que recull els tex-
tos seleccionats de cada mes. Els
microrelats s’acompanyen d’il-
lustracions de l’artista Roger Cas-
tillejo, de la mateixa manera que
Maese Pérez va il·lustrar el pri-
mer volum. El llibre es presenta-
rà el proper 18 d’abril (19.30h),
dintre del programa d’actes de
celebració de Sant Jordi.

Repetir l’èxit. Microvisionaris
és el segon volum que publica
Montcada Comunicació després
de l’exitós Microvisions, que re-
collia els millors textos de la pri-
mera edició. El llibre es vendrà
durant la presentació i a la para-
da que l’OAIL tindrà a la Fira

del llibre el 23 d’abril. En l’ante-
rior edició es van rebre deman-
des del llibre des de diferents
punts de Catalunya. D’altra ban-
da, els textos seleccionats de les
dues edicions es poden consul-
tar a la web  montcadaradio.com/
microrelats.
Un cop es tanca la convocatòria
és moment de fer balanç, tot i
que en el moment de tancar
aquesta edició encara el termini
era obert. Segons el jurat, en-
guany s’ha observat una millor
adequació al gènere, un aspecte
que l’any passat va ser més con-
flictiu. Altres temes destacats han
estat la diversitat geogràfica en la
procedència dels textos, que
s’han rebut des de poblacions de
Girona, Lleida, Barcelona, Tar-
ragona, el País Valencià, les Illes
Balears, Granada o Albacete.

Jurat d’excepció. Els pres-
tigiosos crítics Juan Antonio
Masoliver Ródenas y Fernando
Valls han estat els encarregats de
triar els millors textos, com ja

van fer a la primera edició. Ma-
soliver és el crític de literatura
espanyola i llatinoamericana a
La Vanguardia, i ha escrit 5 lli-
bres de narrativa, en què es tro-
ben exemples de microrelats,
mentre que Valls és un dels prin-
cipals investigadors i promotors
del gènere a l’estat espanyol amb
diferents antologies. El director

de Montcada Ràdio, Lluís Mal-
donado ha remarcat “el luxe que
suposa per nosaltres tenir un
jurat com aquest”, a la vegada
que ha manifestat el compromís
de l’emissora en una iniciativa
“amb uns resultats tan bons i
tan novedosa, a més que enri-
queix els continguts radio-
fònics”, va afirmar.

 >> Exemplar del llibre editat amb motiu de la primera edició del premi El

Basar

ARXIU

LLUÍS MALDONADO

SÒNIA HERNÁNDEZ

ARXIU
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La creadora Pilar Perdices
exposa a l’Auditori Municipal

L’artista és la guanyadora del Premi Nacional de Pintura 2005

Lluís Maria Xirinacs insta el poble a
recuperar la sobirania i a moure’s

pilar abián
montcada

Crítica a la violència a
través dels gossos

sònia hernández
montcada

Barbosa exposa els seus llebrers a l’Auditori

sònia hernández
redacció

 >> Una de les obres que es veuran a l’Auditori a partir del 20 d’abril

L’exsenador presenta el seu llibre ‘Amnistia 77. Franco ha mort?’

 >> L’exsenador Lluís Maria Xirinacs durant la presentació del seu llibre

FOTOS: BENITO MARCOS

La conspiració de
Masoliver, a Montcada

PILAR ABIÁN

 >> Morral, Barbosa, Sala Vila i Arrizabalaga

L’exsenador per l’Assemblea de
Catalunya Lluís Maria Xirinachs
ha recapitulat al llibre Amnistia
77. Franco ha mort?, d’Abadia
Editors, la seva concentració
davant la presó Model de
Barcelona per reivindicar l’am-
nistia per als presos polítics,
durant prop de dos anys –des
del Nadal del 1975 fins a l’oc-
tubre del 1977– i durant dotze
hores diàries. Les accions de
suport que va rebre i l’anàlisi
política del moment en què es
va dur a terme la transició de la
dictadura a la democràcia for-
men part d’aquest assaig histò-
ric que l’autor va presentar el
17 de març a Montcada i Reixac
convidat pel Cercle Cultural.
“He escrit aquest llibre so-
bretot per als joves, perquè
convé que coneguin el pas-
sat per poder entendre la re-
alitat actual”, va dir Xirinachs
davant del nombrós públic as-
sistent.

Transició. En opinió de l’es-
criptor, si bé el dictador va mo-

rir l’any 1975, “encara hi ha
latent un franquisme socio-
lògic fruit del model de tran-
sició pel qual es va optar, que
no va implicar una ruptura,
sinó una reforma del siste-
ma”. Això explica, segons Xiri-
nachs, que avui dia l’Estatut no
pugui reconèixer Catalunya com
una nació o que, darrera de l’ús
d’un llenguatge políticament
correcte, s’amagi una manera de
fer censura. D’acord amb la
imatge “d’enfant terrible” que,

com va dir el seu editor Ramon
Guitó, continua tenint Xirinachs,
l’autor va instar els assistents a
no ser conformistes i va fer ser-
vir el terme “demòtic” per de-
finir-se: “Aquesta paraula sig-
nifica que la força la té el po-
ble i que no ens hem de dei-
xar dominar i tutelar pels po-
lítics (…) això no vol dir anar
en contra dels partits, els hem
d’alabar o criticar quan s’ho
mereixen; el que no podem
fer és estar passius”.

SÍLVIA ALQUÉZAR

Els montcadencs que aquests
dies, fins al proper 18 d’abril,
passin per l’Auditori Municipal
rebran la impactant visió d’una
vintena de gossos llebrers pen-
jats del coll. Són les obres que
l’escultor montcadenc Luis
Barbosa exposa a la sala muni-
cipal després d’una gira durant
més de dos anys que l’ha portat
arreu de Catalunya. La inau-
guració oficial va ser el passat
16 de març, amb l’assistència de
l’artista, que va estar acom-
panyat del també escultor Joan
Sala Vila –autor del text del
catàleg de la mostra–, la regi-
dora de Cultura, Amèlia Morral

(CiU) i l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC). Sala
Vila va destacar la coherència i
el compromís que hi ha a l’obra
de Barbosa, mentre que Morral
va remarcar el poder impactant
de les obres “jo crec que nin-
gú que visiti aquesta mostra
es quedarà indiferent al mis-
satge que Barbosa ens vol
proposar”, va comentar la re-
gidora.
Per la seva banda, l’alcalde va re-
marcar els lligams que existeixen
entre el municipi i l’escultor, que
dirigeix l’Escola Municipal de
Talla i Escultura i és l’autor
d’obres públiques significatives,
com La força de la terra, instal·lada
a la plaça de l’Església.

L’artista Pilar Perdices (Menorca,
1936) és  la darrera artista
reconeguda amb el Premi Nacio-
nal de Pintura Juan Ramón
Masoliver, que va rebre el passat
mes de novembre per l’obra Je mar-
che tout seule. Com a guanyadora,
exposarà les seves creacions a
l’Auditori entre el 20 d’abril i el 28
de maig.
Perdices ha estat catedràtica de
dibuix i compta amb el títol de
mestra artesana, atorgat per la
Generalitat de Catalunya. Inde-
pendentment d’això, la seva
activitat més reconeguda és la de
creadora, que du a terme ja des
de 1976, amb la qual ha rebut
nombrosos premis i reconeixe-
ments, a més d’estar present a
moltes galeries prestigioses de
Catalunya, l’estat espanyol i països
com Mèxic o França.

A la recerca del paisatge.

Des dels inicis de la seva pro-
ducció, Pilar Perdices s’ha
distingit per la recerca d’un
paisatge propi, les seves obres
parteixen de la natura exterior per
passar pel seu filtre personal, on
les imatges són manipulades,
deformades i transformades en
obres desgarrades, amb molta
presència del color i traços

agressius. Molts crítics van remar-
car als seus origens la influència
de la tradició fauvista en aquesta
pintura que es caracteritza per
una ruptura radical amb
qualsevol estructura, escola o
tendència predeterminada. La
seva voluntat és simplificar la
realitat, sintetitzar-la, però mai
banalitzar-la, per, a continuació,
donar-li forma segons els seus
propis paràmetres artístics.

L’escriptor Juan Antonio Maso-
liver Ródenas presenta el seu
darrer llibre de contes, La noche
de la conspiración de la pólvora
(Acantilado), el 31 de març a la
sala modernista de la Torre Vila
del carrer Major (Cafè Mont-
cada), convidat pel Cercle Cul-
tural. Masoliver Ródenas és ne-
bot del desaparegut Juan Ramón
Masoliver, l’escriptor afincat a
Vallençana des dels anys cin-
quanta i creador de la Fundació
municipal que porta el seu nom.
A més, Masoliver Ródenas és un
estret col·laborador de Mont-
cada Comunicació, ja que ha for-
mat part del jurat del premi de
microrelats El Basar.
El llibre que presenta és un re-
cull d’una vintena de contes on
l’autor viatja amb freqüència als
seus records d’infantesa, enmig
de la repressió cultural, religiosa
i lingüística que va suposar la
Guerra Civil Espanyola i la pos-
terior dictadura franquista.
Masoliver Ródenas va viure al-
guns anys de la seva joventut a
casa del seu oncle, a Vallençana,

 >> Pilar Perdices

ARXIU

 >> Portada del llibre de Masoliver

LLUÍS MALDONADO

Continuen les propostes del Cercle Cultural

laura grau
redacció

per la qual cosa Montcada és un
dels escenari que apareixen en
aquest tribut a la memòria que
és el volum.

Model d’ensenyament.

D’altra banda, el Cercle Cultu-
ral ha organitzat una xerrada que,
sota el títol El Martinet, una escola
que esdevé comunitat, se centrarà en
les peculiaritats d’un centre pú-
blic, a Ripollet, que ha aconse-
guit implementar un novedós
sistema educatiu, referència a la
comarca. Serà dijous 6 d’abril a
la Casa de la Vila.

cultura
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en 2 minuts...

�Assemblea extraordinària de l’ABI
L’ABI ha convocat una assemblea extraordinària per al 31 de
març, a les 20h en primera convocatòria, i a les 20.30h en segona.
El punt més destacat de la reunió serà la comunicació de la
dimissió de l’actual president, David Calvano, qui deixa el càrrec
per motius personals, després de dos anys encapçalant la junta
de l’entitat. LR

Exposició de Miquel Parreño
El fotògraf  de l’Agrupació Fotogràfica Montcada Miquel
Parreño inaugura el 3 d’abril l’exposició Mali, sentimiento africa-
no, a l’Agrupació fotogràfica de Catalunya. La mostra recull les
obres que Parreño va
realitzar al país pel qual
sent una passió especial
“per la calidesa i el
magnetisme de la seva
gent”, segons ell mateix
explica. L’exposició es
podrà visitar fins al 30 d’abril. LR

Els premis literaris i culturals tornen
a batre rècords de participació

�

�Comença el calendari sardanista
El proper 23 d’abril, dintre del programa d’actes de Sant Jordi
comença el calendari sardanista, organitzat per l’Agrupació
Sardanista de Montcada i la Regidoria de Cultura. Al carrer
Generalitat serà la cobla Bofills l’encarregada de posar la música.
Seguiran les audicions de l’1 i el 14 de maig, el 4, l’11 i 24 juny, l’1 de
juliol i els dies 2 de setembre i 8 de desembre. Les cobles que hi
participaran seran la Nova Vallès, la Canigó, la Maravella, els Lluïsos
de Taradell i la Jovenívola de Sabadell.LR

Titelles gegants i humor
L’Auditori Municipal ha programat l’espectacle familiar Somni d’una
nit d’estiu, de la companyia Teia Moner el proper 2 d’abril (12h). Teia
Moner ha aconseguit una rellevància especial al món del teatre infan-
til per les seves originals titelles gegants. En aquesta ocasió recrea per
als més petits la història en què Shakespeare va barrejar les fades amb
els animals i les nimfes. D’altra banda, per als adults s’ha programat
l’espectacle Clochard, de la companyia Grappa teatre, amb direcció de
Paco Mir, de la formació El Tricicle. L’espectacle que es basa
únicament en la mímica recrea en la trobada d’un executiu i un
rodamón. Serà el 8 d’abril (22h). També per al públic adult està destinat
el muntatge musical Llums de la ciutat, del pianista Carles Robert i el
clarinetista Miquel Àngel Marín, el 22 d’abril (22h). LR

�

 >>Arianna Savall i Petter Udland Johansen durant l’actuació

No és cap novetat que totes les
activitats relacionades amb Sant
Jordi tinguin una resposta multi-
tudinària. La més espectacular
acostuma a ser el concurs de
punts de llibre Guanya’t un punt,
en què enguany s’han tornat a
batre rècords. En total hi han pres
part 762 escolars de les diferents
categories establertes, segons els
nascuts entre els anys 1994 i
2002. Els treballs guanyadors
s’editaran com a punts de llibre
commemoratius de Sant Jordi, i
es donaran a conèixer el 19
d’abril, dintre del programa de
celebració del Dia del Llibre. Però
ja des del 18 d’abril i fins al 30, es
podran veure tots els punts

presentats a la convocatòria a la
Casa de la Vila. També el 19
d’abril es farà públic el veredicte
del concurs de contes per a nens
escrits per adults Vet aquí un gat
2006. Al mateix acte es presentarà
el llibre amb els guanyadors
d’aquesta convocatòria l’any
2006.

Sant Jordi, a punt. Amb
aquests dos actes, conjuntament
amb la presentació del llibre
Microvisionaris, la Regidoria de
Cultura obre un programa d’ac-
tes per a la Diada de Sant Jordi,
el proper 23 d’abril, que enguany
porta novetats destacades. El dia
21 es presentarà el llibre i els
guanyadors del concurs Els
contes d’en Sergi, organitzat per

l’Associació Juvenil la Ballesta.
En el marc de la XVI Fira del
llibre,durant tot el 23 d’abril, a
més de les habituals parades de
roses, llibres i pa de Sant Jordi,
enguany es faran diverses activi-
tats, com la cercavila dels Ge-
gants de Montcada, amb la Co-
lla Mitjana (11h), un taller de cò-
mic (11h) a la parada de la Regi-
doria d’Infància i Joventut, l’es-
pectacle La llegenda de Sant Jordi,
amb la companyia el Rovell de
l’Ou a la plaça de l’Església
(12h), un taller d’espases a la
parada de la Regidoria d’Infància
i Joventut (17h) i la ballada de
sardanes amb la cobla Bofills, al
carrer Generalitat (19h). Com és
habitual, també hi serà el racó
de la lectura.

LAURA GRAU

Savall porta el
mar Mediterrani

a Reixac
laura grau
reixac

L’església de Reixac va ser, el
passat 24 de març, l’escenari per-
fecte per a la darrera proposta
cultural de l’Associació Art’n
Musik: cants del Mediterrani i
del Nord amb música d’arpa a
càrrec de la soprano Arianna
Savall i el tenor noruec Petter
Udland Johansen. Amb el títol
Bella Terra, els dos virtuosos van
delectar el públic  amb un reci-
tal en què es combinaven can-
çons antigues i modernes al
voltant de temes tan universals
com l’amor místic i l’amor pas-
sional. El concert va començar
amb una peça religiosa del Llibre
Vermell de Montserrat del segle
XIV i una composició popular
sefardí sobre l’amor. Els dos
músics també van interpretar
poemes d’autors catalans com
Miquel Martí i Pol i Joan Salvat-
Papasseit i del poeta sevillà An-
tonio Machado.

MIQUEL PARREÑO

�Montcada Ràdio promou el jazz
CAMPS DE COTÓ

>>Sant Jordi

sònia hernández
redacció

El jove pianista Iñaki Sandoval està esdevenint un dels artistes
revelació del panorama jazzístic
espanyol, una consideració a
què ha contribuït el programa
Camps de Cotó de Montcada
Ràdio, dirigit per Andreu Fà-
bregas, on es va presentar el
primer disc de Sandoval,
Sausolito. El músic va agrair públicament el suport rebut per Fàbregas
a la presentació oficial del seu treball a Barcelona el 9 de març, al
costat del president de músics de jazz de Catalunya, Max Sunyer –
a la foto. LM

cultura
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JUANJO UCHA

Ca l’Elvira, fruites i verdures
el retro-visor

L’establiment fa funcionar durant cinquanta anys al número 8 del carrer Ma-
jor

laura grau

ARXIU FAMÍLIA BAYERRI

 >>  Amb davantals blancs, Elvira Borràs amb la seva filla, el març de 1949

Comestibles Verduras y Frutas Se-
lectas Elvira era el nom de la bo-
tiga de queviures oberta al nú-
mero 8 del carrer Major entre
els anys 30 i 70 del segle passat.
Estava situada entre la barberia
Mestres i la carnisseria Cal
Feliciano i tothom la coneixia
com Ca l’Elvira. La va posar en
marxa Elvira Borràs, una dona
amb empenta i esperit de negoci
que no en tenia prou amb la
feina de casa i la cura dels fills.
Abans de tenir botiga, ja havia
muntat una parada de fruita al
mercat diari que es feia a la plaça
de l’església als anys vint.
Des de ben petita la seva filla
Elvira Bayerri, que avui dia té 84
anys, l’ajudava a la botiga que
aviat va aconseguir una cliente-
la nombrosa i fidel. “Venia
molta gent a comprar els pro-
ductes frescos que portàvem
del Born i, a més, la meva
mare en sabia molt de vendre
i tractar amb el públic”, ex-
plica Bayerri.

Fruita de debó . L’Elvira va
heretar la botiga i l’instint co-
mercial de la seva mare que va
estar al peu del canó fins ben
entrada la vellesa. El negoci

anava vent en popa, amb l’ajuda
de les seves dues filles, M. Tere-
sa i M.Antònia, una dependenta
i el noi dels encàrrecs, que s’ocu-
pava de vigilar les prestatgeries
metàl·liques que tenien a
l’exterior amb fruites i verdures
i ajudava les dones a portar la
compra fins a casa seva a canvi
de propina. L’Elvira encara s’en-
recorda del goig que feia la
fruita, que arribava en caixes de

fusta disposada entre capes de
paper de manila i munts de pa-
lla.  “I, sobretot, enyoro la fra-
gància de la fruita, no com
ara que no té olor, ni color ni
sabor”, diu.
Ca l’Elvira va ser després una
botiga de roba de senyora,
d’electrodomèstics i de roba in-
fantil. Avui dia és un despatx
d’advocats on treballen dos dels
seus nou néts.

en 2 minuts...

�Tercer Mercat popular a Terra Nostra
La Comissió de festes de Terra Nostra, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, organitza el 23 d’abril la tercera edició del mercat
popular amb venda de productes de segona mà i també de
roses. Qui vulgui muntar la seva parada o bé oferir a la Comissió
objectes per vendre es pot informar al Centre Cívic l’Alzina
totes les tardes, de 15.30 a 20h. Els beneficis que els
organitzadors obtenen es destinen a sufragar les activitats
festives del barri. LR

Marín defensa la festa dels toros
El torero montcadenc Serafín Marín –a la fotografia– participarà
el 8 d’abril a la celebració organitzada per
la Plataforma en defensa de la festa per
reivindicar les curses de braus a Catalunya.
Marín sortirà al redol de la Monumental
amb altres grans noms del toreig, com ara
Luis Francisco Esplá, Finito de Córdoba,
Francisco Rivera Ordóñez, Morante de la
Puebla, El Juli i el vaquer Raúl Cuadrado,
també català. No és la primera vegada que
Marín pren part en una iniciativa així, ja que el passat mes d’abril
es va tancar amb sis toros a la Monumental en un acte que va
esdevenir una reivindicació del toreig. LR

�

Oferta de cursos a Can Cuiàs
El Centre Cívic Can Cuiàs ofereix un ampli programa de cur-
sos i tallers trimestrals a partir del mes d’abril. En total es tracta
d’una quinzena de propostes al voltant de quatre blocs bàsics:
salut i creixement personal, expressió, creació i informàtica.
Aquests, per la seva banda, inclouen tallers de ioga, aeròbic,
ball flamenc, modern, teatre, breakdance, balls de saló, dansa
oriental, pintura i ceràmica, entre altres. L’oferta s’adreça tant
als adults com als nens del barri. Els preus oscil·len entre els 11
i els 20 euros al mes, depenent de la duració dels cursos que es
triïn. Les preinscripcions per prendre-hi part es poden fer fins
al proper 28 d’abril, al Centre Cívic Can Cuiàs. LR

�
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CAMPIONAT DE CATALUNYA

La Unió Escacs Montcada es converteix
en el millor equip de Divisió d’Honor
El club s’ha proclamat campió del torneig català sense perdre cap partit en la seva primera temporada a la màxima categoria

SÒNIA HERNÀNDEZ

La Unió Escacs Montcada ha
escrit el seu nom en lletres d’or
al Campionat de Catalunya per
equips. En la seva primera tem-
porada a Divisió d’Honor, el
conjunt local s’ha convertit en
la revelació del torneig en pro-
clamar-se campió de la màxima
categoria d’una manera brillant:
sense perdre cap partit i a man-
ca d’una ronda perquè acabi la
competició. La UE Montcada va
aconseguir el triomf matemàtic
el passat 26 de març, després de
superar l’Andorra A per 7-3 al
pavelló Miquel Poblet. L’equip
és líder amb 9 punts.

Imbatuts. El torneig va co-
mençar el 5 de febrer amb el der-
bi vallesà contra el Cerdanyola a
casa, on el Montcada va vèncer
per 5’5 a 4’5. En la ronda següent,
els montcadencs van guanyar a
domicili l’UGA, el campió de les
tres últimes edicions, per un
ajustat 4’5 a 5’5. Després van se-
guir les victòries contra el Sant
Adrià (5’5-4’5) i    el Sant Boi (3-
7). En els primers partits,
l’aportació dels últims taulers va
ser clau, amb triomfs destacats
com el del mestre català Lluís
Luna al matx contra el Sant Adrià
i el de Jesús Carrasco –del conjunt
B de Preferent– que va jugar con-
tra l’UGA en substitució de Fer-
mín González, absent  per motius
laborals. A partir de la cinquena
ronda, el club va poder comptar
amb els grans mestres Radek
Kalod i Juan Borges que van
permetre reforçar el bloc en els
primers taulers i obtenir dos
triomfs claus contra rivals que
aspiraven al títol. Els
montcadencs van superar el

sílvia alquézar
montcada

 >>  El primer equip de la UE Montcada s’ha convertit en el conjunt revelació de Divisió d’Honor

Terrassa per un contundent 8’5 a
1’5 i, a la ronda següent, van su-
perar el Foment –fins llavors lí-
der empatat amb el Montcada–
per 7’5 a 2’5. El 19 de març
l’equip local va vèncer el Reus per
2’5 a 7’5. Només resta una ron-
da, la que disputarà el 2 d’abril
davant del Barcelona Vulcà a
domicili.
A banda dels dos grans mestres,
la resta de components del con-
junt montcadenc són els mestres
internacionals Arturo Vidarte,
Marcelo Panelo, José Maria Her-
nando, Alejandro Ríos i Fermín
González; el mestre federat Raúl
González; els mestres catalans
Antoni Garcia, Lluís Luna i
Narcís Bravo; i Juan José
Hernández, amb una norma. El
capità és Eugenio Romero, que
també fa les funcions de juga-
dor suplent.

Jaume Izquierdo. “Estem molt
contents, és un somni que s’ha
fet realitat. Ens ha sortit tot
rodó, no pensàvem que
podríem guanyar així, de for-
ma tan clara”.

les reaccions

Eugenio Romero. “És el mà-
xim. No sortíem com a favorits
perquè érem novells a la cate-
goria, però l’equip ha respost
molt bé, s’ha fet un bloc
compacte, preparat i motivat”.

EL PRESIDENT

EL CAPITÀ

Juan Parra. “Teníem moltes
esperances en el club, perquè
sabem que treballa bé. Per a
Montcada, l’èxit dels escacs
és un gran orgull, una bona
notícia per a l’esport”.

L’EDIL D’ESPORTS
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Una trajectòria exemplar

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2006. Campió de Divisió d’Honor

2005.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2003. Ascens a Primera Divisió Catala-
na

Campió absolut de Primera Divisió i ascens a Divisió d’Honor.
2n a la Copa Catalana i 10è al Campionat d’Espanya

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2000. Ascens a Segona Divisió Catalana

1999. L’Open Vila de Montcada, passa a torneig internacio-

nal

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1995.

1997. Ascens a Preferent Provincial

Neix la UE Montcada amb la unificació dels clubs de
Montcada i Can Sant Joan.  Ascens a Primera Provincial

Una trajectòria exemplar
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sílvia alquézar
pla d’en coll

 >>El torneig es va iniciar amb la categoria d’infantils

El pavelló Miquel Poblet
registrarà un altre ple històric

>> FUTBOL INDOOR. Partit de veterans Barça-Madrid

MARIO AZAÑEDO

El Sant Joan Atlètic va viure el
26 de març una jornada molt
especial. El club va retre
homenatge a l’exjugador Pedro
García, en cadira de rodes des
de fa 14 anys a causa d’un
accident laboral. L’entitat va re-
cordar la figura de l’esportista
montcadenc en un acte que va
tenir lloc abans del matx entre
el Sant Joan i les Franqueses, fins
llavors líder del Grup Novè de
Segona Regional, que va acabar
amb la victòria del conjunt local
per la mínima (1-0). El

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan homenatja
l’exjugador Pedro García

laura grau
pla d’en coll

LAURA GRAU

Les entrades anticipades per
veure el partit de futbol indoor
entre els veterans del Barça i el
Madrid al pavelló Miquel Poblet
van quedar exhaurides en pocs
dies. El matx es disputarà el 31
de març i, segons les previsions,
es tornarà a repetir un ple histò-
ric com en l’edició de l’any pas-
sat, amb prop de 1.500 perso-
nes a l’equipament del Pla d’en
Coll. El mateix dia del derbi
també es podran adquirir entra-
des a les taquilles de la instal·la-
ció. Només es vendrà una per
persona al mateix preu que les
anticipades: 3 euros. La recap-
tació també es lliurarà a Unicef.

El planter. Més de 400 nens
infantils i alevins de Montcada
participen en el moment de tan-
car aquesta edició al torneig de
futbol indoor al pavelló Miquel
Poblet, on el parquet del terreny
de joc ha deixat pas a la gespa
artificial. El 29 de març es van
disputar els vuitens, quarts i
semifinals de la categoria infan-
til i al dia següent era prevista la
dels alevins. Les finals es juga-
ran el 31 de març: a les 16h el
matx infantil i a les 17h l’aleví.

El CD Montcada va perdre a
l’Escala el darrer matx de lliga per
1-0, en un partit molt igualat on
el conjunt montcadenc tenia
moltes baixes importants: Sergio,
amb un virus intestinal; el porter
suplent Albert Roche, que ha dit
adéu a la temporada a causa d’un
trencament de lligaments; Bue-
no i Rafa, absents per motius
laborals; Pep, que segueix
lesionat, però que podria comen-
çar a córrer en els propers dies; i
Juanele, que ha abandonat la dis-
ciplina del club per motius de
treball. Per completar la planti-
lla, el tècnic, Toni Carrillo, va con-
vocar quatre jugadors del juvenil
de l’EF Montcada: Loren –l’in-
terior esquerre que va ser l’únic
que va debutar– Pedro, Jonny i
Rafa, a més del jugador Sergio,
del Sant Joan.

Classificació. El Montcada
va encadenar una ratxa de tres
victòries consecutives –a casa
davant del Pomar i el Vic i al
camp del Sant Cristóbal– que es
va veure trencada al camp de
l’Escala en un partit molt dur i
trabat on el conjunt montcadenc
no va tenir gaire sort de cara a
porteria. El gol de l’equip de

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada trenca a
l’Escala una ratxa positiva
sílvia alquézar
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> L’exjugador Pedro García amb la seva família, directius i autoritats

Una hora més tard tindrà lloc el
partit de personalitats entre les
quals hi haurà el cantant Miguel
Ángel Muñoz, el gimnasta
Gervasio Defer i l’exjugador
d’handbol Enric Masip, a més de
diversos regidors de l’Ajunta-
ment i l’escultor montcadenc
Luis Barbosa.
A les 19.30h començarà el gran

El Grundig s’ha col·locat a no-
més un punt de la zona del
playoff  d’ascens. En el darrer
partit va fer tota una exhibició
de joc ofensiu i li va endosar un
13 a 0 al Maristas de Valencia.
Un resultat positiu que se suma
a la derrota del Marfil Santa
Coloma.
El tècnic Marcello Magalhaes
destaca, per sobre de tot, que
l’equip s’ha situat a només 1
punt del Marfil, que és el tercer
del grup en zona de playoffs, i
creu que “si es guanya els
quatre partits que queden a
la lliga, el Grundig jugarà la
fase final.”
A partir d’ara, el tècnic conside-
ra que “els últims matxs són
autèntiques finals, aquesta és
la consigna del vestidor”, diu
Magalhaes, qui afegeix que “una
derrota significaria dir adéu
a les opcions d’estar en la pro-
moció d’ascens”.
Caldrà esperar el resultat del
calendari fins al final de lliga. El
Grundig té compromisos, a
priori, més assequibles que els

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

Magalhaes: “Tenim la consigna
que cada partit és una final”

lluís maldonado
pla d’en coll

ANTONIO ÚBEDA

 >> Esteller i Cupin celebren un del tretze gols contra Maristes

La victòria per 13 a 0 i la derrota del Marfil els situa a un punt de la promoció

rivals, però acomiada la tem-
porada contra un gran equip
com és el Perfiles Sintal de Na-
varra. Per contra, el Marfil ha
de visitar la difícil pista de
l’Eivissa i jugar contra el Barça.

Pluja de gols. El partit con-
tra el Maristes va convertir-se en
tot un festival de gols. La pri-
mera meitat ja va acabar amb un
contundent 7 a 0 que, fins i tot,
es va quedar curt per al bany
dels montcadencs. Des del

xiulet inicial, el Grundig va do-
minar l’esfèric i va imposar un
ritme trepidant davant del qual
el Maristes va sucumbir. Silami,
que va reaparèixer després d’una
lesió que l’ha apartat un parell
de partits, va fer un hat-trick,
Esteller, Bruno, Rafa Bufill i
José Rodríguez van marcar dos
gols cadascun, juntament als de
David Mora i Cupim. Els valen-
cians van marxar del pavelló
Miquel Poblet sense poder su-
mar el gol de l’honor.

reconeixement va consistir en el
lliurament d’una placa a Garcia
per part de les autoritats mu-
nicipals encapçalades per
l’alcade de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), i el regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC).
L’exjugador, molt emocionat, va
agrair el suport dels amics i va
remarcar que “el caliu de la
gent és necessari per sortir
d’una situació així, tot i que
el més important és la volun-
tat d’un mateix per seguir
endavant”. El Sant Joan ocupa
la cinquena posició amb 49
punts.

 >> Juanele ha deixat el club

l’Alt Empordà va arribar als
darrers cinc minuts, justament
després d’una jugada montca-
denca que es va estavellar en el
pal de la porteria de l’Escala.
L’equip ha exhibit en les
darreres jornades un bon joc i
s’ha mostrat més encertat de
cara a porteria. El Montcada s’ha
situat en una zona més còmoda
de la taula, lluny del fantasma del
descens, ja que és a la desena
posició amb 36 punts. L’objec-
tiu d’aquí a final de temporada
és acabar entre els 6 primers i
oblidar així el mal començament
de lliga, que el van portar a re-
nunciar a l’ascens a manca en-
cara de la segona volta.

duel entre les estrelles del Barça
i el Madrid amb la presència
d’Alfonso, Amor, Goicoetxea,
Busquets, Buyo, Michel o Mar-
tín Vázquez, entre d’altres. El
matx es transmetrà en diferit l’1
d’abril pel Canal 33 de la Televi-
sió de Catalunya a partir de les
16.30h. Telemadrid també ofe-
rirà el partit.
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El Valentine se situa en zona
d’ascens empatat amb 5 equips

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

sílvia alquézar
redacció

La igualtat continua sent el de-
nominador comú del Grup C de
la Lliga EBA. El Valentine mas-
culí es troba a la tercera posició
amb 14 triomfs i 11 derrotes,
empatat amb cinc equips: Sant
Pere de Terrassa, Igualada,
Olesa, Navàs i Granollers. Els
montcadencs van vèncer en el
darrer matx de la competició
l’Eivissa per 61-80 i, en la jorna-
da anterior, l’Esplugues va aca-
bar amb la ratxa de 4 victòries
consecutives i contundents en
superar l’equip de César Saura
per 77-80.

Visita del líder. El Prat, pri-
mer classificat juntament amb el
Grupotel de Mallorca, jugarà el
2 d’abril al pavelló Miquel Po-
blet. El matx no serà fàcil per al
Valentine, perquè l’equip del
Baix Llobregat té una plantilla de
gran qualitat. Malgrat això,
l’entrenador montcadenc confia
poder superar el rival i mantenir
vives les esperances de jugar la
fase final de la lliga, a la qual
només accedeixen els tres pri-
mers de cada grup. Quan enca-
ra queden 5 partits perquè acabi
la competició, el Montcada
també pensa a sumar un triomf
més i assegurar-se matemàti-
cament la permanència a la Lliga
EBA, ja que enguany poden
perdre la categoria els últims 5
classificats. “Crec que el tercer
lloc no es decidirà fins a l’úl-
tima jornada”, ha dit l’entre-
nador local.

 >> El base Lluís Curto va fer 11 punts a Eivissa

SÍLVIA ALQUÉZAR

La Salle masculí va aconseguir
per fi la primera victòria a la fase
pel títol de Primera Catalana, en
vèncer el GEIEG de Girona per
26-23 al pavelló Miquel Poblet
el passat 18 de març. L’equip de
Jaume Puig va obtenir el triomf
en el primer matx de la segona
volta. A la jornada següent, però,
el conjunt local va perdre per la
mínima (22-21) a la pista del
Palautordera, empatat amb el
bloc gironí a 11 punts al segon
lloc. Per la seva banda, el
Montcada ocupa l’última posició
amb només 2 punts.

Femení. La Salle ISTE es ju-
garà la permanència a Primera
Catalana en el matx ajornat a la
pista del Sant Esteve de Sesro-
vires que tindrà lloc el 4 d’abril.
El conjunt montcadenc és el
quart començant pel final de la
classificació amb 9 punts, men-

>> HANDBOL. Primera Catalana

La Salle guanya el primer
matx a la fase pel títol

sílvia alquézar
redacció

 >> La Salle ISTE es jugarà la permanència el 4 d’abril a Sant Esteve

LAURA GRAU

El Valentine femení va guanyar
el Salt per 64-53 en el darrer
matx de lliga, disputat a la pis-
ta coberta el 25 de març. Les
montcadenques es troben a la
novena posició del Grup Segon
de Primera Catalana amb 34
punts, empatades amb l’Asisa
i el Sagrada Família. En la jor-
nada anterior, l’equip que
dirigeix Marc Fabregat es va
imposar a la pista del Roser per
58-68. L’objectiu de la plantilla
és mantenir la categoria, una
fita cada vegada més a prop en
una temporada atípica des de
l’inici. SA

el femení

 >> El Valentine és novè a Primera

LAURA GRAU

esports

tre que l’equip del Vallès Orien-
tal és l’antepenúltim amb 6.
El Montcada podria haver
assegurat la categoria si hagués
guanyat el matx ajornat contra
l’Arrahona de Sabadell, el 17 de
març al pavelló Miquel Poblet.
L’equip de Josep Quirós va per-
dre per 17-21 en un partit amb
un arbitratge molt criticat per la
plantilla local. “Mai havia
viscut res semblant”, ha dit el
tècnic, qui també reconeix que
l’equip no va jugar al nivell
desitjat davant un rival directe
que també lluita per mantenir-
se a Primera Catalana. D’altra
banda, el conjunt montcadenc va
guanyar el 19 de març el partit
contra el Vilamajor, el cuer del
grup, per 24-18, un triomf  bàsic
que dóna oxigen a la Salle ISTE
de cara a aconseguir l’objectiu de
la permanència. Segons fonts de
la Federació Catalana
d’Handbol, baixaran els tres
últims classificats.
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 >> Els sis maratonians de la JAM amb el seu tècnic, Francisco Gómez (de negre), i alguns joves atletes del club

Sis atletes de Montcada i Reixac
–Àngel Fraile, Emilio Rodríguez,
Antonio Ortiz, José Muñoz,
Enric Maya i Jordi Flores– han
tornat a entrar en l’olimp de
Montjuïc, després de recórrer
42.195 metres i travessar la meta
de la Marató de Barcelona. El pri-
mer corredor de la Joventut
Atlètica Montcada que va enfilar
l’avinguda de Maria Cristina va
ser Fraile, amb un temps de 3
hores, 1 minut i 45 segons. Es va
trobar bé durant tota la prova, tot
i que assegura que va patir molt
als darrers 4 quilòmetres “És la
marató que he acabat en
millors condicions, però això
no significa que no hagi patit,
és molt dur”, explica Fraile, a qui
la dieta del potatge –com diuen
els seus companys entre
somriures– li ha funcionat millor
que l’alimentació en teoria més
equilibrada que ha seguit la resta
dels corredors.
Emilio Rodríguez –segon local–

>> ATLETISME. Marató de Barcelona

Els 6 atletes de la
JAM entren a l’olimp

de Montjuïc
sílvia alquézar
barcelona

SUSANA ÁLVAREZ

CB MONTCADA B. BÀSQUET> Primera
Un triomf que dóna esperances
El CB Montcada B va guanyar el Caldes per 68-70 en la
darrera jornada de lliga, un triomf  que li permet somiar
amb la salvació i, com a mínim, tenir possibilitats de jugar
la fase de promoció de descens i no perdre la categoria de
Primera Catalana de manera matemàtica. L’equip ha
experimentat un canvi radical en les últimes setmanes, amb
nou tècnic i jugadors. SA

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

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials
L’equip masculí és setè
El conjunt masculí del
CB Elvira Cuyàs es tro-
ba al setè lloc del Grup
Cinquè del Campionat
Territorial amb 34 punts
i un partit menys. A l’úl-
tim matx, jugat el 18 de
març, va vèncer el Bur-
ros per un contundent
66-38. D’altra banda, els
dos conjunts femenins
segueixen ben classificats,
ja que ocupen la quarta posició de les seves respectives com-
peticions. SA

EF MONTCADA. FUTBOL> Segona

Golejada d’escàndol
El Santa Maria va aconseguir el 18 de març una victòria
sorprenent en futbol, ja que va vèncer l’Olivella per 9-1. A
la jornada següent, l’equip va empatar a dos contra el Sarrià
a domicili i segueix líder del Grup 17.  SA

UE SANTA MARIA. FUTBOL> Tercera

Ensopegada a casa amb el St. Andreu
L’equip femení de l’EF
Montcada va perdre contra
el Sant Andreu al camp mu-
nicipal de Can Sant Joan per
1-2, en el darrer matx de lli-
ga disputat el 26 de març. El
conjunt local es troba a la
zona mitjana de la classifi-
cació del Grup Segon de Segona Divisió amb 30 punts
en 19 partits. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> Primera

En una situació còmoda
L’AE Can Cuiàs es troba al mig de la taula del Grup Segon
de Primera. Als dos últims matxs va perdre amb l’Andorra
per 6-3 i va vèncer el Frankfurt per 9-3.SA

CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Territorials

L’equip segueix sense guanyar
El Grundig B no
aconsegueix sortir del
pou que des de l’inici
de temporada l’ha
portat a ocupar les
últimes places del
Grup Primer de Prime-
ra Nacional B. Els
montcadencs van em-
patar a 3 gols a casa
contra la Unió Ortega
de Santa Coloma el passat 18 de març i, a l’última jorna-
da, van caure derrotats contra el Caldes per 7-5. SA

Nova derrota a la lliga
L’equip sènior femení
del CEB Can Sant Joan
va perdre a la pista del
Calella per 47-25, en una
nova derrota al Grup
Primer del Campionat
català B. A l’última jor-
nada, es va ajornar el
matx contra el
Castellbisbal que s’havia
de jugar a la pista del
CEIP El Viver el 19 de
març. Les montcadenques ocupen la setzena posició amb
26 punts. SA

LA SALLE B.HANDBOL> Segona Catalana

Victòria d’or del conjunt masculí
La Salle masculí B va aconseguir una victòria molt
important davant de les Franqueses per un ajustat 22-
21 en el darrer matx de lliga de Segona Catalana. El
triomf  permet als montcadencs sumar dos punts més i
mantenir vives les esperances de salvar la categoria, a la
qual van accedir enguany. Per la seva banda, la Salle
ISTE femení segueix a la part baixa de Segona Catalana
amb dues noves derrotes.   SA

LAURA GRAU

LAURA GRAU

resultats i classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 25 i 26
Caspe-Grundig 4-5
Grundig-U. València 13-0
Equip Pj. Pt.
1 València 26 58
2 Barça 26 57
3 Marfil 26 50
4 Grundig 26 49

Primera B. Grup 1
Jornades 23 i 24
GrundigB-Unión3-3
Caldes-GrundigB 7-5
Equip Pj. Pt.
1 Metacom 23 55
2 Figueres 23 53
3 Manlleu 24 49
16 Grundig B 24 12

Primera Terr. Grup 2
Jornades 23 i 24
C. Cuyàs-Frankfurt 9-3
Andorra-C. Cuiàs 6-3
Equip Pj. Pt.
1 Català 23 49
2 Xocola 24 48
3 Olímpic 23 45
9 Can Cuiàs 24 30

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 24 i 25
Valenti.-Esplugues77-80
Eivissa-Valentine61-80
Equip Pj. Pt.
1 Prat 25 43
2 Grupotel 25 43
3 Valentine 25 39
4 Sant Pere 25 39

1a Catalana. Grup 1
Jornades 23 i 24
MontB-Mollet 60-70
Caldes-MontB 68-70
Equip Pj. Pt.
1 Mollet 24 41
2 La Garriga 24 41
3 Terrassa 24 41
14 Montc. B 24 28

Ct. Territorial. Grup 5
Jornades 22 i 23
Elvira-Burros C.68-38
Descansa: Elvira
Equip Pj. Pt.
1 St. Nicolau 22 39
2 St. Gabriel 22 39
3 Gràcia 21 38
7 Elvira 21 34

1a Catalana Fem. Grup 2
Jornades 22 i 23

Roser-Valentine58-68
Valent.-Salt 64-53
Equip Pj. Pt.
1 SESE 23 42
2 Gramenet 23 40
3 Banyoles 22 39
9 Valentine 23 34

3a Catalana Fem. Grup 4
Jornades 22 i 23
Abrera-ElviraA a.
Elvira A-Navàs 59-49
Equip Pj. Pt.
1 Disseny 22 44
2 St. Celoni 23 41
3 La Garriga 21 38
4 Elvira A 21 38

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 22 i 23
Calella-St. Joan47-25
Tiana-ElviraB 24-60
Elvira B-Calella62-50
S. Joan-Castellbis. a.
Equip Pj. Pt.
1 CIC 22 43
2 St. Ramon 22 41
3 El Social 22 41
4 Elvira 22 40
16 C.St. Joan 22 26

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 25 i 26
Montcada-Vic 2-0
L’Escala-Montcada 1-0
Equip Pj. Pt.
1 Caprabo 26 54
2 Taradell 26 48
3 Canovelles 26 47
10 Montcada 26 36

2a Regional. Grup 9
Jornades 25 i 26
Sta. Eulàlia-St. Joan1-3
St. Joan-Franqueses 1-0
Equip Pj. Pt.
1 Molletense 26 60
2 Franqueses 26 59
3 Vilanova 26 55
5 Sant Joan 26 49

3a Regional. Grup 17
Jornades 21 i 22
Sta Maria-Olivella 9-1
Sarrià-Sta Maria2-2
Equip Pj. Pt.
1 Santa Maria 19 46
2 Pujadas 19 39
3 Sarrià 20 36
4 Càstic 19 35

2a Divisió Fem. Grup 2
Jornades 21 i 22

Bellavista-EFMont. a.
Montcada-St. Andreu1-2
Equip Pj. Pt.
1 Manresa 21 48
2 St. Andreu 20 44
3 Vic 21 43
6 EF Montca. 21 33

HANDBOL

1a Catal. Mas. Fase títol
Jornades 6 i 7
SalleA-GEIEG 26-23
Palautordera-SalleA22-21
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 7 14
2 GEIEG 7 11
3 Palautordera 7 11
6 Salle A 7 2

2a Catal. Mas. Grup B
Jornades 22 i 23
Calella-SalleB 32-23
SalleB-Franqueses 28-27
Equip Pj. Pt.
1 Pardinyes 23 44
2 Sabadell 23 38
3 Sant Fost 23 36
11 La Salle B 22 15

1a Catalana Femení
Jornades 19 i 20
SalleA-Arrahona17-21
SalleA-Vilamajor24-18
Equip Pj. Pt.
1 La Roca 17 30
2 Mataró 17 30
3 Molins 15 28
9 La Salle A 16 9

2a Catalana Femení
Jornades 19 i 20
Palautordera-SalleB34-16
SalleB-Canovelles 20-22
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 18 36
2 Cardedeu 19 27
3 Palautordera 17 26
10 La Salle B 16 3

ESCACS

Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Reus A-Mont.A 2’5-7’5
Mont.A-Andorra 7-3
-Preferent. Grup II
Terrassa C-Mont.B 3-7
Mont.B-Franqueses 8-2
-Primera. Grup IV
Mont.C-St. Pere Tor2’5-5’5
St. Boi A-Mont.C4’5-3’5
-Tercera. Grup X
Mont.D-Rubinenca 1-3
Badia B-Mont.D3-1

SÍLVIA ALQUÉZAR

L’emoció de travessar
la meta amb la filla
El corredor Jordi Flores va protagonitzar un
dels moments més emotius de la jornada
maratoniana del 26 de març. L’atleta va de-
cidir recórrer els últims metres portant en bra-
ços la seva filla Lucía, de 8 mesos. “Havia
vist com, en d’altres maratons, alguns pa-
res corrien amb els seus fills el tram fi-
nal. Em va semblar molt maco i ho vaig
voler provar. És un moment únic”, ha dit
Flores, qui va rebre el suport als darrers 12
quilòmetres d’un component del club, Anto-
nio Ortega –de vermell, a la foto– que el va
acompanyar per animar-lo i ajudar-lo en els
moments més crítics de la prova, quan les
forces comencen a flaquejar. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

reconeix que també va sofrir
bastant, amb unes temperatures
gairebé d’estiu i un recorregut
molt turístic que passava pels
punts més emblemàtics de Bar-
celona. Segons Rodríguez, “el
circuit no ha estat tan pla ni
tan fàcil com deia l’organit-
zació”, a càrrec de  l’Ajuntament
de Barcelona i les empreses RPM
i ASO.
El temut mur –el moment crític
on la idea d’abandonar pren més
força– sol aparèixer a partir del
quilòmetre 30. En el 33, l’atleta
Jordi Flores va començar a tenir
rampes i es va haver de parar de
manera intermitent però, al final,
va arribar a creuar  la meta entre
els crits d’ànims del públic, molt
nombrós al llarg de tot el
recorregut. “Trobar-te la famí-
lia en diferents punts et dóna
moral”, comenta Flores. A més
d’un se li va posar la pell de galli-
na quan els maratonians recorrien
els últims metres amb l’esforç
reflectit a la cara després de més
de tres hores de cursa.

SILVIA DÍAZ
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Alberto Pereña guanya a València
la medalla de plata en combat

>> TAEKWONDO. Campionat d’Espanya Universitari

LEE YOUNG

El CC Montcada –patrocinat per
Saunier Duval i l’empresa local
Construcciones Alcaraz– ha aca-
bat al quart lloc per equips a dues
proves de Sabadell: el Trofeu Joan
Escolar i el campionat de la capi-
tal vallesana, disputats el 25 i 26
de març respectivament. A la clas-
sificació individual de la cursa de
dissabte, el primer montcadenc va
ser Ibon Zugasti, a la quarta posi-
ció. Cristian Ruiz va acabar al vin-
tè lloc. Respecte als resultats de
diumenge, Ruiz va quedar dissetè,
Sergio A. Idarraga vintè i Carlos
U. Rodríguez vintiunè.

Pròximes proves. El
Montcada té previst participar
en el moment de tancar aques-
ta edició a la cursa Cinturó de
Mallorca, de categoria UCI. La
competició va començar el 29
de març i acabarà el 2 d’abril.
D’altra banda, el club com-
petirà l’1 i el 2 d’abril a la pro-
va Valenciaga Aibar, puntuable
per a la Copa d’Espanya. El
director d’equip, Josep M.
Tapias, ha indicat que “les
dues curses serviran per
agafar experiència als cor-
redors locals, ja que són
molt joves”.

>> CICLISME

El Montcada
acaba quart
a Sabadell

sílvia alquézar
redacció

Alberto Pereña, del Club Lee
Young Montcada, ha guanyat la
medalla de plata a la categoria
súper lleuger al Campionat d’Es-
panya Universitari en la
modalitat de combat, que va
tenir lloc a València el 25 i 26 de
març.  “Estic molt content
perquè va fer un campionat
extraordinari, tot i que en la
final no va poder superar l’ac-
tual campió d’Europa”, ha dit
José Santiago, director del Lee
Young. Pereña, de 21 anys i a
punt d’acabar els estudis d’INEF
a la Universitat de Lleida, va
perdre la final per 3-5. En
semifinals, va vèncer el
sotscampió estatal sènior, en un
combat molt igualat i dur. L’es-
portista montcadenc s’ha quedat
a les portes de participar al Mun-
dial Universitari, que també es
farà a València pròximament.

Altres medalles. Alberto
Pereña també ha fet un excellent
paper al Campionat de Cata-

>> VIATGE AL PAÍS BASC

El regidor d’Esports i president

de l’Institut Municipal d’Esports

i Lleure, Juan Parra (PSC), va par-

ticipar entre el 23 i 24 de març a

un viatge organitzat per la Dipu-

tació de Barcelona per intercan-

viar experiències amb ajuntaments

del País Basc. La iniciativa s’adre-

çava a edils que gestionen els de-

partaments d’esports de l’adminis-

tració local. LR

 >> Alberto Pereña amb el director del Lee Young, José Santiago

La montcadenca Anna Maresma
ha participat als Jocs Paralímpics
d’Hivern, disputats a la ciutat ita-
liana de Torí entre el 10 i el 19
de març. L’esportista local ha fet
de guia d’Alba de Toro, una
esquiadora cega de 18 anys de
l’Atmella del Vallès.  La parella
ha competit en les modalitats de
supergegant, gegant i eslàlom
amb uns resultats força positius.
“L’objectiu era que l’Alba
agafés experiència de cara als

>> ESQUÍ. Jocs Paralímpics de Torí

Una montcadenca guia
una esquiadora cega

sílvia alquézar
redacció

FEDERACIÓ D’ESQUÍ

 >> Anna Maresma, esquerra, amb Alba de Toro, esquiadora cega

Jocs del 2010”, ha dit Anna Ma-
resma, qui porta dos anys sent
els ulls de la jove esquiadora va-
llesana. Durant aquest temps,
ambdues esportistes han pres
part en d’altres competicions
com els circuits de la Copa d’Eu-
ropa i del Món. Per a Maresma,
la seva relació amb l’esport per
a discapacitats l’ha permès
conèixer una altra vessant de
l’esquí, no tant individualista:
“És una experiència molt
enriquidora a tots els
nivells”. Malgrat això, l’Anna

no es podrà dedicar a aquesta
fe ina perquè no està
professionalitzada, “tot i que
amb el nou Pla ADO per a

esportistes d’elit s’obre una
llum d’esperança per a les
persones que tenen alguna
discapacitat física”.

Intercanvi
d’experiències

SANTIAGO DIRIGIRÀ
L’EQUIP ESTATAL

AL MUNDIAL

any clau

El montcadenc José Santiago
dirigirà un any més la selecció
estatal de taekwondo en la mo-
dalitat de tècnica i pumse,
segons ha fet públic la Fede-
ració Espanyola. La gran cita
d’enguany és el Mundial, que
es disputarà a Corea la prime-
ra setmana del mes de se-
tembre. “Per a mi és un gran
honor i un nou repte perso-
nal”, ha indicat el tècnic local,
qui ha recordat que l’equip es-
tatal estarà format pels primers
classificats de cada categoria al
Campionat d’Espanya, que en-
guany es farà el 6 de juny a
Pamplona (Navarra). Per arri-
bar al torneig estatal caldrà fer
primer una bona actuació al
Campionat de Catalunya, pre-
vist el 14 de maig a Barcelo-
na.  “És un any clau perquè
tenim la cita del mundial i
tothom es prepararà molt a
consciència per poder arri-
bar a Corea”, ha manifestat el
seleccionador estatal.  SA

lunya de taekwondo absolut. El
montcadenc va guanyar la me-
dalla de plata en la modalitat de
combat a la categoria de pes
lleuger (67 a 72 quilos). En
l’especialitat de tècnica i pumse,
el taekwondista local va acon-
seguir el guardó de bronze al

grup sènior A de 18 a 26 anys.
Pereña s’ha convertit en un dels
puntals del Club Lee Young,
sobretot en la modalitat de com-
bat. “Té un bon futur per
endavant, a més, físicament
està a un gran nivell”, ha
explicat Santiago.

Comerciant, si et vols

anunciar a

La Veu de Montcada
truca’ns i t’informarem
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 >> Ana Suárez, al carril 3, és una de les classificades de Montcada

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

>> NATACIÓ I ESCACS. Finals comarcal i territorial

Sis montcadencs passen
a la fase Territorial de natació

Clara Romero i Mireia Prats
(benjamí), l’aleví Lester Escrigas
i els infantils Jaume Jiménez,
Ana Suárez i Marta Sánchez se-
ran els representants de
Montcada i Reixac a la final ter-
ritorial de natació que tindrà lloc
el 22 d’abril a Igualada. Els ne-
dadors locals s’hi van classificar
a la final comarcal, organitzada
pel Consell Esportiu del Vallès
Occidental Sud (CEVOS), que
es va celebrar a Ripollet el 25 de
març. En aquesta ronda es van
nedar les quatre modalitats (lliu-
re, braça, esquena i papallona),
individual i relleus. Els nedadors
que han passat a la fase territo-
rial són aquells que han quedat
primers i segons de la seva cate-
goria, menys el conjunt, que no-
més passa el primer.

Escacs. Els tres jugadors de
la UE Montcada que han par-
ticipat al Campionat Territorial
de Mollet han fet un bon pa-
per, sobretot tenint en compte
que era el primer cop que dos
dels montcadencs, Albert
García i David Escobar, parti-
cipaven a una fase provincial. La
competició va tenir lloc els dies
11, 18 i 25 de març. El benjamí
Escobar ha quedat en posició

silvia díaz

ripollet

SILVIA DÍAZ

>> MONTCADA AQUA

Montcada Aqua presenta un pro-
grama d’activitats adreçat a mi-
llorar la qualitat de vida dels usu-
aris, amb modalitats diverses com
aquagym, Pilates, ioga, tai-txi,
indoor, fit boxe, aeròbic del ven-
tre, entre d’altres. Des de
Montcada Aqua destaquen que
l’exercici de llarga durada i de
baixa intensitat propicia una sè-
rie d’adaptacions a l’organisme
que acaben comportant un mi-
llor rendiment físic, psíquic i so-
cial.
Els beneficis de l’activitat aerò-
bica són diversos, com el control
de la tensió arterial, la disminució
de la freqüència cardíaca, l’aug-

>> JOCS ESCOLARS. Canvi d’esport

El multiesport de futbol sala
començarà abans del previst

El multiesport de futbol sala co-
mença el 31 de març, una setma-
na abans del tercer trimestre de
curs. Els equips escolars es divi-
deixen en dos grups. El grup A, el
formen Font Freda, La Salle A,
Elvira Cuyàs, Turó A, Sagrat Cor
A i Reixac. El grup B són Reixac
A, Reixac B, Turó B, Sagrat Cor
B, La Salle B i Mitja Costa. El
mecanisme d’aprenentatge
d’aquesta modalitat esportiva serà
el mateix que a bàsquet i handbol,
jocs d’iniciació i partits. La lliga fi-
nalitzarà el 6 de maig. La coordi-
nadora de l’esport escolar, Susana
Moreno, ha destacat el bon fun-
cionament del multiesport de bàs-
quet del segon trimestre, explicant
que “gairebé no hem hagut
d’ajornar partits i tot surt cada
vegada més rodat”. Moreno
també ha valorat positivament la
recent incorporació de nous àrbi-
tres a la lliga escolar.

silvia díaz

redacció

Bona experiència
a Holanda

Els tres montcadencs que van
participar al Campionat d’Euro-
pa de Korfbal Sots-16 que es va
celebrar a Holanda (18 i 19 de
març) han tornat satisfets de
l’experiència. Els jugadors que
han format part de la Selecció
Catalana són Dani Blanco, Cla-
ra García i París López, de
l’equip de korfbal de l’IES
Montserrat Miró. Tot i quedar
en la desena posició d’onze
seleccions, un dels integrants,
Dani Blanco, ha destacat que
“tot ha anat molt bé i hem ad-
quirit molts coneixements” i
afegit que “quedar a la part
baixa tampoc és tan impor-
tant, tenint en compte que era
el primer cop que anàvem a
un campionat europeu”. El
combinat català, format per
catorze joves (7 nois i 7 noies),
es va enfrontar a Holanda –que
es va alçar amb el Campionat–,
Sud-àfrica, Xina-Taipei, Hon-
gria, República Txeca i Armènia,
aquesta última, l’única selecció
a la qual van guanyar els dos
partits. SD

>> KORFBAL

SILVIA DÍAZ

Camí de les comar-

cals. La normalitat ha regit el
funcionament de les lligues anu-
als de bàsquet i futbol sala ben-
jamí, aleví i infantil que van fi-
nalitzar oficialment l’11 de març.
Tot i això, els equips han apro-
fitat els darrers dies de març per
jugar els partits ajornats. La no-
vetat d’aquest any era la lliga lo-
cal infantil, que acabarà el 7
d’abril.
La coordinadora escolar ha mani-
festat que “en aquesta lliga es
notava més rivalitat, normal
per l’edat dels participants”.
Tots els primers classificats de les
lligues locals s’estan preparant per
al campionat comarcal que tin-
drà lloc el 22 d’abril. Montcada
acollirà la fase de futbol sala. D’al-
tra banda, el 25 de març van aca-
bar els partits per a l’equip infan-
til del Club Handbol La Salle
Montcada, que competeix a la lli-
ga escolar de la comarca del Vallès
Oriental.  >> El Turó i el Sagrat Cor durant el trimestre dedicat al bàsquet

Activitats que busquen
el benestar físic i mental

ment de resistència pulmonar,
l’eliminació de greixos o la
reducció del colesterol. Els res-
ponsables de la instal·lació reco-
manen als usuaris que es posin
en contacte amb un professional
abans de començar amb una
pràctica esportiva, per tal que els
recomanin la millor opció, i
combinar l’exercici amb una di-
eta sana i equilibrada. Els inte-
ressats a practicar alguna de les
activitats al complex Montcada
Aqua poden informar-se amb
més detall a les oficines de
l’equipament (Tarragona, 32), o
bé trucant al telèfon 935 650
996. SD

29 d’un total de 107 partici-
pants, amb 4,5 punts. El coor-
dinador dels escacs escolars de
l’entitat, Gennaro de Lucia, ha
explicat que “és una bona po-
sició per  a un jugador no-
vell”. L’aleví Albert García ha
estat el 19è classificat de 95 ju-
gadors, amb 5 punts, i és el que
millor ha puntuat de tots els
representants del CEVOS. Se-
gons de Lucia, “es tracta d’un

bon lloc, sobretot perquè
participava per primer cop
en unes Territorials davant
jugadors veterans”. L’aleví
Carla Aguilera va obtenir 4
punts i va quedar en posició 48
sobre 95 jugadors. La jugadora
s’ha quedat a les portes de la
final catalana. L’acte de lliu-
rament de premis de la comar-
cal tindrà lloc l’1 d’abril a l’Au-
ditori de Badia (17h).  >> La piscina acull l’Aquagym, activitat recomanada per millorar la salut

MONTCADA AQUA
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Tot a punt per al nou Campus
40 infants, inscrits al tancament d’aquesta edició de
La Veu, participaran a la tercera edició del Campus de
Bàsquet que organitza el CB Montcada. L’activitat
tindrà lloc del 10 al 12 d’abril a la Zona Esportiva Cen-
tre. El Campus compta amb la col·laboració de l’IME
i s’adreça a infants nascus entre els anys 1992 i 2000,
que vulguin millorar la tècnica del contraatac i gaudir
del bàsquet d’una forma diferent durant les vacances
de Setmana Santa. El termini d’inscripció finalitza el
31 de març. Aquesta és la tercera edició del Campus,
una activitat que, segons el club, ja està plenament con-
solidada. SD

CB MONTCADA. BÀSQUET> Campus

 >> El juvenil A competeix a Primera Catalana

CH LA SALLE. HANDBOL> Juvenil

Comença la segona fase de competició
El juvenil A va acabar la primera fase de la Lliga Catala-
na (grup C) el 19 de març amb una derrota davant del
BM Granollers, per 22 a 30, i ara disputa la Primera
Catalana. L’equip ha quedat quart, un lloc que ha fet
que no pugui anar al Campionat d’Espanya. El president
del club, Josep Maresma, s’ha mostrat molt satisfet per
l’actuació del conjunt, ja que “era molt díficil superar
el Barça i el Granollers, que són dos dels millors
equips de Catalunya, però  hem plantat cara a La
Salle Bonanova i al Safa”. En aquesta nova fase, els
rivals de La Salle tornen a ser La Salle Bonanova, el
Safa, juntament amb Sarrià de Girona. L’objectiu ara és
“intentar quedar els primers, ja que ja no competim
contra els dos millors”. Per la seva banda, el juvenil B
va començar la fase final el 26 de març després de que-
dar líders a la prèvia. L’equip de Tesi Escobosa està ara
a un grup únic amb l’Esplugues, Canovelles, Coopera-
tiva, Les Franqueses i Parets. El primer partit va acabar
amb empat a 24 contra el Parets. D’altra banda, l’en-
trenador de l’infantil A, Joan Espona, ha deixat l’equip
i ara se’n fa càrrec la coordinadora de l’entitat, Esther
González. Les competicions infantils finalitzaran el 9
d’abril. SD

3x3 per la Festa Major
El CB Elvira Cuyàs organitza un torneig de 3x3 de bàs-
quet amb motiu de la Festa Major de Mas Rampinyo,
que comença a final d’abril. La cita esportiva és el di-
lluns 1 de maig, de 9.30 a 14h. Els equips han de ser de
cinc jugadors com a màxim, poden ser mixtos i de qual-
sevol edat. Les inscripcions s’han de formalitzar abans
del 21 d’abril a les instal·lacions del CEIP Elvira Cuyàs
(Baix de Sant Pere, 15), de dilluns a divendres, de 17 a
19h, excepte els dijous. El preu per equip és de 5 euros.
D’altra banda, el club celebra l’1 d’abril la primera
Trobada de Bàsquet a Montcada i Reixac. Les escoles
del club de Mas Rampinyo i del CB Sant Josep de Ba-
dalona jugaran diversos partits i faran activitats lúdiques,
a partir de les 11.30h, al CEIP Elvira Cuyàs. SD

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Campus

 >> Els participants del Campus de l’any passat

ARXIU/MIREIA SABARTÉS

Dues cites destacades a l’abril
El club de karate Shi Khan Montcada participarà el 2 d’abril
a Ripollet al Campionat de Catalunya individual de Karate
al KO, amb 10 competidors, de les categories cadet i sènior.
Els millors classificats tindran opció de participar en un
campionat internacional de la Federació Espanyola de
Karate. El 8 d’abril la cita del Shi Khan serà a Navàs (Bages),
al Campionat de Catalunya per equips per a infantils, juvenils,
cadets i sèniors. El Shi Khan Montcada hi participarà amb
20 karateques. Els tres primers equips classificats de cada
grup participaran en un estatal el 20 de maig a la ciutat de
Marbella (Màlaga). SD

SHI KHAN. KARATE> Campionats

CB LA SALLE. BÀSQUET> Junior Femení

Setmana Santa a Florència
El júnior femení de l’ECB La Salle Montcada participarà
del 12 a 17 d’abril a un torneig europeu de bàsquet que
tindrà lloc a Florència (Itàlia). El conjunt que dirigeix Beni
López s’enfrontarà a equips de països d’arreu d’Europa.
És el primer cop que les joves de La Salle disputen un
torneig fora de l’estat espanyol. La Setmana Santa passada,
l’equip va viatjar a Eivissa. SD

Grundig. FUTBOL SALA> Benjamí

Final de temporada, el 9 d’abril
El benjamí del Grundig Mobile de futbol sala està a
dues jornades de finalitzar la temporada i d’aspirar al
Campionat de Catalunya. L’equip que entrenen Fran-
cisco Salazar i Diego Márquez ha fet una excel·lent tem-
porada però ha estat tota la lliga pendent de Les Corts
Ubae, el primer classificat. SD

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

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Jor-
nades 19 i 20
Grundig d.
Martorell-Grundig 1-10
Equip Partits Pt.
1 Les Corts 17 51
2 Grundig 16 45
3 CF Sagarra 17 37
4 FS Manresa 18 37

Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jorna-
des 21 i 22
Marfil S. Coloma-Grundig 6-2
Grundig-Coloso A. Cult. 13-0
Equip Partits Pt.
1 AVV Pomar 20 56
2 FC Barcelona 20 55
3 EF Raval 20 53
5 Grundig 20 47

Intantil. Primera Divisió. Grup 1.
Jornades 21 i 22
Vilassar Mar-Grundig-3-1
Grundig-Marfil S. Coloma 1-14
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 21 63
2 Les Corts Ubae 21 55
3 FS Garcia 21 49
11 Grundig 21 15

Cadet A. Primera Divisió. Grup 1.
Jornades 21 i 22
Marfil S. Coloma-Grundig 1-3
Grundig-FS Ripollet 11-0
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 21 54
2 Grundig 21 53
3 FS Canet 21 51
4 Les Corts Ubae 20 39

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2.
Jornades 21 i 22
Grundig-Tordera 6-0
CN Sabadell-Grundig3-5
Equip Partits Pt.
1 Epic Casino 19 52
2 CN Sabadell 20 51
3 Grundig 18 42
4 Vall de Tenes 20 42

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 21 i 22
Martorell-Grundig 2-2
Grundig-Mataró s.
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 21 49
2 FS Martorell 21 47
3 Sant Gervasi 20 47
9 Grundig 21 24

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornades 21 i 22
EF Montcada-Montsant 3-6
Les Corts-EF Montcada s.
Equip Partits Pt.
1 FS Montsant 22 64
2 Sant Gervasi 22 53
3 M. Les Corts 22 52
13 EF Montcada 22 17

Juvenil. Segona Divisió B. Grup
2. Jornades 21 i 22
Sant Cugat-EF Montcada  2-7
EF Montcada s.
Equip Partits Pt

1 E. P. Granollers 19 54
2 Vall de Tenes 18 42
3 Santa Perpètua 18 41
10 EF Montcada 19 24

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini mas. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 2. Jorn. 10 i 11
CB Montcada-Granollers 56-46
Parets-CB Montcada 46-73
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 10 20
2 CB Sant Josep 10 19
3 La Garriga 10 17
4 CB Vic 10 17

Mini mas. A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Jorn.10 i 11
CB Montcada-Valldemia 89-66
JAC Sants-CB Montcada 95-56
Equip Partits Pt.
1 UE Mataró 11 22
2 EBCB Cornellà 11 19
3 JAC Sants 11 19
6 CB Montcada 11 14

Mini mas. B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Jorn. 10 i 11
CB Montcada-Granollers 44-59
Parets-CB Montcada s.r.
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 10 20
2 EBCB Calella 10 17
3 UE Mataró 9 16
8 CB Montcada 9 9

Preinfantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 1. Jorn.10 i 11
CB Mont.-Assumpció63-12
Vilassar Mar-CB Mont. 49-64
Equip Partits Pt.
1 AEB Mataró 9 17
2 CB Montcada 8 16
3 Sant Gervasi 8 13
4 Sant Quirze 10 13

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell A2. G 3. Jorn. 10 i 11
Terrassa-CB Montcada 68-46
CB Montcada-Terrassa 70-66
Equip Partits Pt.
1 CB La Mercè 9 15
2 AE L’Hospitalet 9 15
3 CB Montcada 10 15
4 Salle Manresa 8 12

Infantil fem. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Jorn.10 i 11
CB Montcada-Badalonès s.
At. Montserrat-CB Mont. 37-59
Equip Partits Pt.
1 Sant Andreu 11 18
2 Salle Comtal 11 18
3 CB Montcada 10 18
4 Sant Climent 11 17

Cadet masculí A. CC no sènior.
Pref. G12. 2a Fase. Jorn. 11 i 12
S. Coloma-CB Montcada 83-74
T. Sala-CB Montcada51-101
Equip Partits Pt.
1 Mataró Bàsquet 12 24
2 CB Montcada 12 21
3 Sant Gervasi 12 20
4 Santa Coloma 12 19
Cadet masculí B. CC no sènior.

Grup 1. Jornades 25 i 26
CB Montcada-SESE 67-82
Jov. Badal.-CB Mont.108-60
Equip Partits Pt.
1 W. Barcelona 23 46
2 S. Cornellà 24 44
3 Jov. Badalona 22 42
15 CB Montcada 24 28

Júnior mas. A. CC no sènior. Pref. G
12. F. Prèvia. Jornades 11 i 12
Olesa-CB Montcada 45-68
CB Mont.-JAC Sants69-63
Equip Partits Pt.
1 Finques Olesa 12 21
2 River Andorra 12 20
3 Sant Fruitós 12 20
4 CB Montcada 12 20

Júnior masculí B. CC no sènior. Grup
1. Jornades 25 i 26
CB Mont.-Unió Gironina 49-82
Hospitalet-CB Montcada 74-54
Equip Partits Pt.
1 CB Sant Josep 24 47
2 S. Cornellà 24 43
3 Jov. Badalona 22 43
16 CB Montcada 24 30

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Jornades 23 i 24
CB Montcada-Alella 85-60
Sant Josep-CB Mont.81-74
Equip Partits Pt.
1 CP Roser 24 44
2 Sant Andreu 24 42
3 Cassanenc 24 42
4 CB Montcada 24 42

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jorn. 10 i 11
M. Les Corts-Elvira Cuyas a.
E. Cuyas-Lestonnac 70-41
Equip Partits Pt.
1 M. Les Corts 9 17
2 Lestonnac 10 16
3 Betsaida 9 16
5 Elvira Cuyàs 8 14

Cadet Femení. PB Segona Fase.
Nivell B. G 2. Jorn. 10 i 11
Vilanova-E. Cuyas a.
Elvira Cuyas-Jov. BBC 25-33
Equip Partits Pt.
1 CB Ripollet 10 18
2 Vilassar Mar 10 17
3 Baricentro 10 17
4 La Salle 10 17
9. Elvira Cuyàs 10 13

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 23 i 24
Elvira Cuyas-S. Cugat a.
Sant Adrià-E. Cuyas 56-66
Equip Partits Pt.
1 Sant Adrià 23 41
2 S. Pere Terrassa 23 41
3 AE Casp 20 40
8 Elvira Cuyas 21 30

Sots 21 Masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jorn. 22 i 23
Elvira Cuyas d.
Thau-Elvira Cuyas 86-37
Equip Partits Pt.
1 Manyanet Corts 20 39
2 Les Franqueses 19 35
3 Els Arcs 20 35
12 Elvira Cuyas 19 23

CEB CANT SANT JOAN

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C1. G 5. Jorn.10 i 11
Can St Joan-Canovelles 43-37
Torelló-Can Sant Joan 47-52
Equip Partits Pt.
1 AE Teià 9 15
2 BC Canovelles 10 15
3 CB Llinars 7 13
6 Can Sant Joan 9 12

Cadet mas. PB Segona Fase.
Nivell B1. G 2. Jorn. 10 i 11
Can St Joan-CB Roda
61-63
Torelló-Can Sant Joan 67-54
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 11 21
2 CB Granollers 10 18
3 Santa Perpètua 10 17
8 Can Sant Joan 11 13

Sots 21 mas. Territorial BCN. Nivell
A1. G 1. Jorn. 23 i 24
Les Corts-Can St Joan 57-74
Can St Joan-Sant Adrià 77-50
Equip Partits Pt.
1 CEB C St Joan 22 41
2 ABB Dosa 22 41
3 UER Pineda 23 41
4 CB Guinardó 22 40

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jorn. 10 i 11
Sagrat Cor-La Salle a.
La Salle-Sant Andreu67-24
(veure classificació al CB  Elvira
Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 4. Jornades 10 i 11
Canovelles-La Salle 72-55
La Salle-Sant Celoni75-58
Equip Partits Pt.
1 Montmeló 9 18
2 Arenys de Munt 9 17
3 Canovelles 10 16
4 La Salle 10 15

Junior fem. CC no sènior. Preferent.
2a Fase. G 11. Jorn. 11 i 12
Lleida-La Salle 84-56
CB Valls-La Salle 63-45
Equip Partits Pt.
1 Unipreus Lleida 12 22
2 Hispano Bàsket 12 22
3 CN Terrassa 12 19
9 La Salle 12 16

FUTBOL

EF MONTCADA

Patufets. Ll iga ADEFUBE.
Jornades 14 i 15
EF Montcada-Sant Cugat 2-8
CF Ripollet-EF Montcada 2-6

Prebenjamí B. Lliga ADEFUBE.
Jornades 14 i 15
EF Montcada-PB St Cugat 2-0
Sabadell Nord-EF Mont. 4-3

Prebenjamí A. G5. Jorn. 20 i 21
Matorelles-EF Montcada 1-1
EF Montcada d.

Equip Partits Pt
1 Lliçà d’Amunt 19 55
2 EF Montcada 19 45
3 EC Granollers 18 42
4 Rubí 17 36

Benjamí A. Grup 1. Jorn. 21 i 22
EF Montcada-M. Egara s.
S. Perpètua-EF Montcada 1-1
Equip Partits Pt.
1 Can Rull 20 53
2 Santa Perpètua 21 47
3 EF Montcada 20 43
4 Andalucía 19 43

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 21 i 22
EF Montcada-Caldes8-3
EF Montcada-Palau 0-3
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 20 53
2 CE Sabadell 18 47
3 Martorelles 19 47
9 EF Montcada 20 20

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 23 i 24
Catalònia-EF Montcada 1-2
Hospitalet-EF Montcada 1-1
Equip Partits Pt.
1 PB Collblanc 23 56
2 Fundació Europa 23 56
3 Trajana 23 53
4 EF Montcada 23 49

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 21 i 22
EF Montcada-Martorelles 7-0
Sentmenat-EF Montcada 2-3
Equip Partits Pt.
1 EF Montcada 21 52
2 EC Granollers 19 51
3 UD Lourdes 20 49
4 CF Parets 20 44

Infantil A. Primera Divisió Grup 10.
Jornades 23 i 24
EF Montcada-Martorelles 2-1
S. Celoni-EF Montcada 3-2
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 23 54
2 F. Sánchez Llibre 23 52
3 Lliçà d’Amunt 22 47
6 EF Montcada 23 38

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 21 i 22
S. Bonanova-EF Montcada 7-2
EF Montcada-C. Meridiana 4-2
Equip Partits Pt.
1 Alzamora 16 41
2 CF Barceloneta 17 41
3 UAT Horta 17 41
7 EF Montcada 16 21

Cadet A. Primera Divisió. Grup 5.
Jornades 23 i 24
EF Montcada-CN Terrassa 4-3
Can Rull-EF Montcada 3-0
Equip Partits Pt.
1 EF Sabadell 23 61
2 CE Sabadell 23 56
3 Mercantil 23 53
16 EF Montcada 23 7

Cadet B. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 21 i 22
La Románica-EF Montcada 8-0
EF Montcada-S. Perpètua 4-2
Equip Partits Pt.
1 Andalucía 19 50
2 EF Cerdanyola 18 45
3 La Románica 20 43
4 EF Montcada 18 40

Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 23 i 24
EF Montcada-S. Eulàlia 1-1
EF Montcada-Cardedeu 5-1
Equip Partits Pt.
1 CP Sarrià 22 52
2 CF Cardedeu 21 49
3 UE Vic 23 43
5 EF Montcada 23 41

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 21 i 22
Montornès-EF Montcada s.r.
Parets-EF Montcada 2-1
Equip Partits Pt.
1 Lliçà d’Amunt 18 44
2 Sant Celoni 17 44
3 Vallès C. At. 18 41
7 EF Montcada 16 22
12 UD Santa Maria 17 12

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 21 i 22
S. Perpètua-Santa Maria 4-1
Santa Maria d.
(Vegeu classif icació a l ’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infantil Femení. Lliga CEVO. Grup
2. 2a Fase. Jornades 6 i 7
Palautordera-La Salle25-17
La Salle-Cardedeu 7-28
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 5 8
2 Cardedeu 6 8
3 Palautordera 5 6
4 La Salle 6 0

Infantil Masculí A. Campionat In-
fantil. Grup A. Jorn. 6 i 7
Sant Martí-La Salle 51-17
La Salle-Bordils 25-26
Equip Partits Pt.
1 S. Corazonistas 7 14
2 OAR Gràcia 8 10
3 H Bordils 8 10
6 La Salle 8 0

Infanti l  Masculí B. Copa
Catalunya. Grup A. Jorn. 6 i 7
La Salle-Terrassa s.
La Salle-Manyanet 14-44
Equip Partits Pt.
1 APA Manyanet 6 12
2 AFEMS Terrassa 3 6
3 Sant Cugat 5 4
5 La Salle 5 0

Juvenil A. Lliga Catalana. Prime-
ra Fase. Grup C. Jorn. 10. 1a Ca-
talana (Jornada 1)
La Salle-Granollers 22-30
La Salle-Safa Horta 31-31
Equip Partits Pt.
1 Salle Bonanova 1 2
2 La Salle 1 1
3 Safa Horta 1 1
4 UE Sarrià 1 0

Juvenil B. Segona Catalana. Fase
Final Grup C. Jornada 1
La Salle-Parets 24-24
Equip Partits Pt.

1 H Cooperativa 1 2
2 Canovelles 1 2
3 H Parets 1 1
4 La Salle 1 1

NATACIÓ

CAMPIONAT COMARCAL. 4a
JORNADA. RESULTATS LOCALS

Prebenjamí Fem. 25 mts Esquena
5. Alina Muñoz 0’31"89
7.Michel Burgos 0’33"44
13.Yadira Rodríguez 0’35"95

Prebenjamí Mas. 25 mts Esquena
9. Enric Pulido 0’34’’54

Benjamí Fem. 25 mts Esquena
2. Clara Romero 0’22"38
9. Eva Coy 0’27"55
15.Sofía Santamaría0’31"32
18.Mireia Prats baixa

Aleví Fem. 50 mts Esquena
9. Elisabeth Prats 0’51"10
12. Carme Lafita 0’52"64
16. Andrea Romero 0’59"60
18. Yaiza Martínez desq.

Aleví Masculí. 50 mts Esquena
10. Lester Escrigas 0’52"82
12. Aleu Vera 0’56"08

Infantil Fem. 100 mts Esquena
1. Ana Suárez 1’22"91
14. Claudia Fernández1’42"83
15. Julia Romero 1’46"32
16. Sandra Mas baixa
17. Marta Sánchez desq.

Infantil Masculí. 100 mts Esquena
3. Jaume Jiménez 1’31’’77

Cadet Fem. 100 mts Esquena
6. Sira Romero 1’36"92

Prebenjamí Fem. 25 mts Braça
3. Alina Muñoz 0’32"37
20. Yadira Rodríguezdesq.

Benjamí Fem. 25 mts Esquena
2. Mireia Prats 0’22"37
3. Clara Romero 0’24"65
12. Sofía Santamaría0’29"75
15. Eva Coy  0’34"68

Benjamí Mas. 25 mts Braça
5. Enric Pulido 0’27"47

Aleví Fem. 50 mts Braça
5. Elisabeth Prats 0’48"36
7. Carme Lafita 0’52"66
9. Yaiza Rodríguez 0’57"33
10. Andrea Romero 0’52"72

Infantil Fem. 100 mts Braça
2. Marta Sánchez 1’33"66
11. Claudia Fernández 1’46"55
12. Ana Suárez 1’46"56
13. Julia Romero 1’48"32
16. Sandra Mas baixa

Cadet Fem. 100 mts Braça
3. Sira Romero 1’37"55

CAMPIONAT COMARCAL.
FASE FINAL

Prebenjamí Fem. 25 mts Papallona
1. Clara Romero 0’21"57
3. Eva Coy 0’23"65

Aleví Mas. 50 mts Papallona
2. Lester Escrigas 0’46’’17

Infantil Mas. 100 mts Papallona
1. Jaume Jiménez 1’40"58

Prebenjamí Fem. 25 mts Esquena
3. Alina Muñoz 0’30"03

Benjamí Fem. 25 mts Esquena
9. Sofía Santamaría 0’28"98

Aleví Fem. 50 mts Esquena
5. Yaiza Rodríguez 0’49"85

Aleví Masculí. 50 mts Esquena
5. Aleu Vera 0’50’’21

Infantil Fem. 100 mts Esquena
1. Ana Suárez 1’20"65
7.Claudia Fernández1’38"03

Prebenjamí Fem. 25 mts Braça
7. Yadira Rodríguez 0’33"57

Benjamí Fem. 25 mts Braça
1. Clara Romero 0’32"70
2. Mireia Prats 0’23"71
7. Sofía Santamaría 0’28"82

Benjamí Mas. 25 mts Braça
6. Enric Pulido 0’27"68

Aleví Fem. 50 mts Braça
4. Elisabeth Prats 0’47"38
5. Carme Lafita 0’47"46
7. Andrea Romero 0’57"46

Infantil Fem. 100 mts Braça
2. Marta Sánchez 1’32"40
7. Claudia Fernández1’42"29
9. Julia Romero baixa
10. Sandra Mas baixa

Cadet Fem. 100 mts Braça
3. Sira Romero 1’34"75

Prebenjamí Fem. 25 mts Lliure
3. Alina Muñoz 0’27"23
10.Yadira Rodríguez 0’33"63

Benjamí Fem. 25 mts Lliure
3. Mireia Prats 0’19"68
4. Eva Coy 0’20"60

Benjamí Mas. 25 mts Lliure
4. Enric Pulido 0’24"25

Aleví Fem. 50 mts Lliure
3. Elisabeth Prats 0’39"21
4. Carme Lafita 0’40"91
6. Yaiza Rodríguez 0’43"91
14. Andrea Romero 0’48"54

Aleví Mas. 50 mts Lliure
3. Lester Escrigas 0’39"38
10. Aleu Vera 0’44"85

Infantil Fem. 100 mts Lliure
1. Ana Suárez 1’14"56
3. Marta Sánchez 1’17"35
11. Sandra Mas baixa
12. Julia Romero baixa

Infantil Mas. 100 mts Lliure
1. Jaume Jiménez 1’18"22

Cadet Fem. 100 mts Lliure
6. Sira Romero 1’24"20

Relleus 4x25 mts Lliure
2. EN Montcada 1’13"55

SILVIA DÍAZ
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Inamovible. “No vull pensar en jubilar-me, si em quedo a casa
viuré poc”, confessa Maria Rosa Folch Capdevila, de 78 anys, la
pollera més antiga del mercat municipal que continua cotisant
com el primer dia sense intenció de penjar el davantal. Alguns la
coneixen encara com la Maria Rosa de can Xarrapa, tot i que ella
evita dir-ho, sempre que pot. Té el nas molt fi i coneix a la perfec-
ció les excel·lències d’un bon pollastre: el color, el tacte, l’olor, el
tall... Encara recorda amb enyorança com va començar ella amb
12 anys amb la mare, despatxant a sobre d’un taburet i l’esplen-
dor de les parades del mercat. D’aquell primer que es feia a la
plaça de l’Església als anys 30, després el trasllat al carrer Ripoll
fins als setanta, i finalment, l’actual del carrer Rocamora. Ara,
però, lamenta la situació actual de l’equipament. Ella confia veu-
re’s algun dia en el nou mercat amb la seva primera neta en bra-
ços. Qui sap si ella serà la persona que l’aconsegueixi jubilar.

“No hi ha res millor com
la carn acabada de tallar”

Somio poder

veure un nou

mercat municipal

viu i al centre

Al mercat s’ha de

despatxar amb

bata blanca, és

senyal de netedat

Els ajuntaments

han de defensar

més la compra

als mercats

�

pollera

LLUÍS MALDONADO

� Quin és el lligam que li
impedeix deixar la parada?
És la meva pròpia vida. Vaig
començar de ben petita, i després
el meu marit va morir l’any 1982 i
jo vaig haver de tirar endavant la
casa amb dos fiflls
� No creu que ara li toca
gaudir?
La meva vida és aquesta i aquí.
Si em quedo a casa viuré poc. Ja
li va passar a la meva mare. Ara
tinc el cap molt clar i, si em
tanco, s’enfosquirà.
�  I no li venen
ganes de plegar?
De vegades, però el
meu gestor no em
vol jubilar. Diu que
tinc massa vitalitat
encara. I aleshores
penso en la
construcció del nou
mercat i em torno a
animar
� Él nou mercat
és la seva mà-
xima il·lusió?
Somio poder veure
i treballar en un
mercat municipal
nou, viu i al centre.
� On el situaria?
On està ara la pisci-
na. Sense un de nou
els que tenim botiga
no ens ensortirem.
Cada cop som
menys els que aguantem.
� Per què és tant important
la tasca del mercat?
Perquè som especialistes. No

No hi ha res millor com la carn
fresca i acabada de tallar. A mi
que no em vinguin amb carn
envasada que quan l’obres tot és
aigua. Al mercat oferim
confiança i fidelitat. A mi que
em diguin missa!
�La venda ha baixat amb
l’alarma de la grip aviària?
No ens ha afectat molt. La gent
desconfia, però precisament és
ara quan hi ha més garanties de
la qualitat sanitària dels
pollastres.

�La fórmula
d’èxit és el pro-
ducte de qualitat i
l’atenció?
Nosaltres no po-
drem competir
amb el preu, però
sempre vetllem per
l’interès dels
clients. Aconsellem
i ensenyem, tot i que
de vegades   perdem
diners.
�Cal adaptar-se
als nous temps
Clar! Però sempre
amb bates blanques,
que és un color net,
a casa meva és una
norma.
�Vostè compra
als súpers?
Mai, jo vaig sempre
a botigues.

�Ara sembla que la gent va
més als supermercats
Ara tothom treballa i la gent hi
va perquè tenen molta flexibi-

litat horària. Tot i així crec que
els ajuntaments haurien de limi-
tar l’obertura de tants
supermercats i protegir més el
mercat per aconseguir donar
més vida. Només ens faltaria
que treguessin el mercat ambu-
lant, i ja podríem plegar.
�Com rep la clientela?
Amb un bon dia, o buenos días.
És curiós que els catalans ens
adrecem a la gent en castellà.
�Cada vegada van més
homes al mercat?
I tant! Sobretot, els divendres i
els dissabtes.
�I saben de pollastres?
Poquet, però es deixen acon-
sellar. Al principi volen la
comoditat de tot fet, però al fi-
nal se n’adonen que comprant
mig o un pollastre sencer poden
estalviar.
�Quines són les propietats
d’un bon pollastre?
La qualitat i, a més, per molt car
que vagi sempre serà més barat
que les altres carns. A més pots
fer pits, cuixes, arrebossats,
brous...
�Quin és la seva millor
recepta amb pollastre?
El pollastre amb llagostins i el
rostit. Als meus nebots els hi
encanta.
�I quina és l’especilitat de
la polleria Folch?
Els farcits de pernil, formatge i
bacó, el pollastre rostit i el po-
llastre de pagès que amb prunes
i pinyons estan deliciosos.
Aquest Nadal va ser una

M.Rosa FolchM.Rosa Folch

�

autèntica bogeria a la parada.
�I d’on li ve això de Can
Xarrapa?
És el sobrenom amb què es
coneixia el meu pare. De joves

van motejar-se als amics i així
els hi va quedar, com els de can
Carquinyoli, can Marxina. A mi
em fa molta ràbia i, si puc, no
hi dic.


