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Els veïns i l’Ajuntament signen un conveni històric amb Aigües de Barcelona. Pàgina 3
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L’aigua potable arribarà a
Reixac, Vallençana i al Bosc
d’en Vilaró a final d’any

Esplendor a la Casa de les Aigües

L’alta participació
marca els actes
previs al dia
de Sant Jordi

P. 20

>>  Exposició dels punts de llibre

LAURA GRAU

Núm. 280
2a quinzena

abril 2006
Època III

p
u

b
li

ca
ci

ó
 g

ra
tu

ït
a

>> El Grundig es decideix
a l’última jornada jugar la
promoció d’ascens  P.26

Montcada va celebrar el Dia del Municipi amb una jornada de portes obertes P. 19

>> Una rotonda regularà
el trànsit a la plaça Lluís
Companys P.4

>>  L’IES La Ferreria amplia
l’oferta amb el cicle de
pròtesi dental P. 11

>> La Plataforma busca
el suport institucional
del Parlament P.5

PILAR ABIÁN

>> L’Escola bressol de
Terra Nostra no podrà
estrenar el nou curs  P.12

LAURA GRAU

>> Mas Rampinyo obre
el calendari de festes
majors P. 22

>> Els veïns votaran un
nom per al sector conegut
com a Gurugú P.7

PILAR ABIAN

>>  Andròmines rep
nous ajuts per fer la seva
tasca social P. 14

La segona fase de rehabilitació de la Casa de les Aigües es va presentar al públic el 19 d’abril amb
motiu del Dia del Municipi. Un elevat nombre de persones va poder contemplar la nova imatge
de l’emblemàtic equipament i reviure l’esplendor dels seus millors dies.

Des del passat 18 d’abril el mu-
nicipi viu immers en les cele-
bracions de Sant Jordi, una de
les festes més participatives. La
presentació del llibre Micro-
visionaris va obrir un programa
atapeït i atractiu com els premis
Vet aquí un gat i guanya’t un punt
que es culmina amb la Fira del
Llibre diumenge 23, que en-
guany estarà animada per nom-
broses activitats, com cercaviles,
tallers i representacions teatrals.
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Unes 300 famílies podran tenir aigua
corrent després de dècades de lluita

CONVENI HISTÒRIC

Aigües de Barcelona s’ha compromès que els hidrants contraincendis entrin en funcionament a l’estiu
FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

sílvia alquézar
vallençana

 >> Lourdes Ortigosa rega amb aigua pluvial l’hort de casa seva

CA N’ORTIGOSA FA MÉS D’UN SEGLE QUE RECULL LA PLUJA
aguditzar l’enginy

Ca n’Ortigosa és una masia de
final del segle XIX ubicada al cor
de Vallençana. Com la resta
d’habitatges de la Serralada de
Marina, no disposa d’aigua
corrent però els seus pro-
pietaris han aguditzat l’enginy
al llarg dels anys per disposar
d’aquest servei tan bàsic i
preuat. La finca té una mina
d’aigua potable que l’avi de les
actuals propietàries –Montse i
Lourdes Ortigosa– es va
encarregar de fer-la arribar fins
a la casa a través d’una xarxa
de canonades. La font, però,
s’asseca a l’estiu i, per tant, han
d’aprofitar les pluges de l’hivern
i la primavera per recollir l’aigua
en unes cisternes i basses
artificials que utilitzen per a tots
els usos excepte per al
consum humà. “L’aigua cor-
rent suposarà una norma-
lització de la vida, serà molt
benvinguda”, diu Antoni Álvarez,
de Can Ortigosa.

Problemes quotidians.La
Lourdes i la Montse expliquen
que, per fer una rentadora, han
d’omplir un petit dipòsit situat a
una alçada superior a l’electro-
mèstic perquè l’aigua tingui una
mica de pressió: “Triga el do-

Vallençana-Reixac i el Bosc d’en
Vilaró, a la Serralada de Marina,
tindran aigua corrent a final d’any.
Els representants veïnals d’ambdós
sectors van signar l’1 d’abril un
conveni històric amb Aigües de
Barcelona (AGBA) i les admi-
nistracions implicades –l’Ajun-
tament de Montcada i l’Entitat
Metropolitana del Medi Am-
bient (EMMA)– que els perme-
trà tenir subministrament domi-
ciliari d’aigua potable, una antiga
reivindicació dels prop de 300
propietaris dispersats entre la
zona propera a l’ermita de Rei-
xac i la part de la muntanya limít-
rofe amb Badalona. La signatu-
ra es va fer a Can Piqué i va aple-
gar més de 150 persones, amb la
il·lusió de veure complert aviat
un somni. “És un dia memora-
ble, sense la constància de tots
no hauria estat possible”, va dir
el president de l’AV Bosc d’en
Vilaró, Juan Manuel Santos,
durant l’acte de signatura. En
aquest sentit també es va mani-
festar el representant de l’AV
Vallençana, Joan Cartanyà, qui
va agrair a l’Ajuntament i la
companyia d’aigües “l’interès en
el projecte”.

Recta final. El conveni culmi-
na un procés llarg i ple de pro-
blemes que va començar al 2000
amb el primer estudi tècnic. Al
2002 es van començar a ins-
tal·lar les primeres canonades i,
el juny de l’any passat, l’Ajunta-
ment va aprovar el Pla Especial
de dotació de la xarxa hidràulica
contraincendis a Vallençana,
unes infraestructures que s’apro-
fitaran per portar l’aigua corrent
als habitatges de la muntanya del
prelitoral. “El projecte era un
dels reptes més importants de
l’equip govern i estic content
perquè a final d’any ho podrem
celebrar”, va dir l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC). Per la
seva banda, el gerent de l’EM-
MA, Carles Cuní, va destacar
que “es posa fi al fet insòlit que
avui encara hi hagi llocs sense
aigua corrent”.

 >>  Els representants de les administracions, la companyia d’aigües i els veïns en el moment de la signatura

reaccions

Carmen Macía,
veïna del Bosc
d’en Vilaró. “Tinc
un pou amb aigua
potable, però sem-
pre vivim amb la
por que es con-

tamini. Estem molt contents que
arribi l’aigua corrent. Fa 27 anys
que visc aquí i és un somni fet
realitat”.

Felip Vinyals, veí
de Vallençana.
“Tinc pou, però
quan s’acaba he
de comprar cu-
bes. L’aigua no és

potable, la fem servir per
banyar-nos, rentar la roba... Fa
40 anys que l’esperem, fins
que no ho vegi no m’ho creuré”

Ramon Sánchez,
regidor de Rela-
cions amb Enti-
tats de Serveis
Públics (ICV-
EUiA). “És una

reivindicació històrica dels
veïns, que han de comprar
l’aigua o bé la treuen  de pous
naturals no tractats. L’Ajun-
tament ha treballat intensa-
ment aquest tema amb Aigües
de Barcelona i l’Entitat Metro-
politana del Medi Ambient”.

ble de temps que en una llar
amb aigua corrent”. La recollida
d’aigua de pluja també l’han feta
des de sempre a causa de l’apa-
rició del fantasma dels incendis
cada estiu. Ambdues recorden el
foc del 1984, que ho va destruir
tot menys la casa, on van quedar
atrapades amb els seus fills i els
seus pares. “Vam passar molta

por, esperem que amb la xar-
xa d’aigua es puguin pal·liar
una mica els efectes devasta-
dors de les flames”, comenta
la Montse i la Lourdes, que
aprofiten l’aigua de pluja reco-
llida a les cisternes cons-
truïdes pel seu avi per regar
l’hort que tenen a la part de
darrera de la casa. SA

Prop de 13
quilòmetres

de canonades
El projecte inclou la construc-
ció de dues centrals d’eleva-
ció, un grup de pressió, un
dipòsit de 300 m3, 12.725
metres de canonades i 275 es-
comeses, a més de 19 hidrants
contraincendis. El director
d’Aigües de Barcelona a Cata-
lunya, Leonard Carcolé, es va
comprometre durant l’acte
de signatura de l’acord “que
els hidrants entrin en fun-
cionament l’estiu vinent”.
El projecte té un pressupost
de prop de 3.294.454 euros,
dels quals els afectats n’hau-
ran de pagar 1.141.923. SA
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Una rotonda i més aparcaments
a Jaume I, Guadiana i Bogatell

can sant joan

>>Les obres acabaran enguany

PREMSA AJUNTAMENT

CANVIS DE SENTIT DE CIRCULACIÓ ARRAN
LES OBRES DE LA PLAÇA NICARAGUA

ORDENACIÓ VIÀRIA

L’actuació s’emmarca en el pla de remodelació del sector i està pressupostada en 140.000 euros

Una nova rotonda –actualment
en construcció– distribuirà el
trànsit entre els carrers Jaume
I, Bogatell i Clavell. Les obres
es van iniciar a mitjan d’abril i
acabaran en un mes, segons les
previsions municipals. La ro-
tonda tindrà entre 10 i 12 metres
de diàmetre i se situarà a la
mateixa distància dels carrers
esmentats. Per construir-la serà
necessari treure les actuals illetes
que hi ha a Jaume I i retirar els
fanals existents als tres carrers.
L’actuació, que duu a terme
Serveis Municipals, s’emmarca
en un ampli pla de remo-
delació del sector destinat a
reordenar el sentit dels carrers
i del trànsit, millorar-ne
l’asfaltat, definir i crear més
places d’aparcament i també
de zones càrrega i descàrrega.
En total el projecte està
pressupostat en 140.000 euros.

Arteria principal. Jaume I és
un dels vials que concentra
major circulació interna del mu-
nicipi. Està connectat al pont
que accedeix a la carretera de la
Roca, punt d’entrada i sortida
del municipi. També és el carrer
en què es troben el Centre d’As-
sistència Primària (CAP) i la pla-
ça Lluís Companys, i els dime-
cres acull una part del mercat
ambulant. Per aquest motiu el
Consistori ha volgut dotar-lo de
més places d’aparcament –22 en
total– que se situaran entre les
dues rotondes, en la part cen-
tral del tram més ample del vial,
i delimitades per 2 nous passos
a nivell en alçada. El regidor de
Serveis Municipals, Juan García
(PSC), assegura que “aquesta
remodelació suposarà una

pilar abián
montcada

millora substancial per a l’or-
denació del trànsit i el pas dels
vianants en un punt neuràlgic
del municipi”.
Pel que fa al carrer Guadiana,
el projecte inclou 6 noves places
d’aparcament que hi haurà a
l’inici del mateix en la confluèn-
cia amb Bogatell. Per efectuar
aquesta actuació es prohibirà
l’accés des d’aquest carrer i es
retirarà una petita illeta enjar-
dinada que hi ha en aquest
mateix espai.

Remodelació global. La
proposta d’actuació compta
amb la construcció de 3 passos
elevats per a vianants, així com
l’asfaltat de les tres vies.
La remodelació permetrà desen-
volupar posteriorment el
projecte de reordenació del sen-
tit dels carrers del sector Mont-
cada Centre Llevant.

Les obres de la plaça Nicara-
gua, a Can Sant Joan, obli-
garan a tallar el tram entre el
carrer Font i el carrer Molí i a
eliminar una part dels aparca-
ments del primer, que passarà
a ser de doble sentit de
circulació, ja que només es
podia estacionar a la banda
del CEIP El Viver.  Els con-
tenidors soterrats ubicats a
ambdós carrers s’anul·laran
temporalment mentre durin
les obres i seran substituïts
per altres de superfície.
El president de l’Àrea Terri-
torial, Sergio Hermoso (PSC),
ha demanat la comprensió
dels veïns mentre es faci la
remodelació de la plaça que,
segons ha dit, suposarà un
canvi important en la fesomia

del barri. El cost de l’actuació
és de 575.000 euros, que
sufraga l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, en el marc de la
Xarxa d’Obres Vertebradores
que promou l’organisme. La
previsió municipal és que les
obres estiguin finalitzades al
llarg d’aquest any. LR

Es redueix
la sinistralitat
al municipi

laura grau
montcada

L’índex de sinistralitat a les car-
reteres que passen per Montcada
i Reixac va registrar un descens
de gairebé 17% l’any passat en
relació al 2004 –de 353 accidents
a 294. També hi va haver un
descens important en el nombre
de víctimes, que ha passat de 148
a 98, amb només una persona
morta. Aquestes són algunes de
les dades de la memòria d’actua-
cions del 2005 que ha elaborat la
Policia Local. El cap del cos,
Antonio Franco, ha atribuït la
reducció del nombre d’ac-
cidents de trànsit a la política
de “tolerància zero” que està
impulsant el govern de la
Generalitat. “Els controls
d’alcoholèmia, les multes per
excès de velocitat o per
imprudències com no dur casc
o cinturó, estan fent que els
conductors es tornin més
prudents”, ha explicat Franco.
Durant el 2005, la Policia Local
va tramitar 7.690 expedients
sancionadors, un 20% més que
l’any anterior. D’aquests, la gran
majoria –més de 6.000–, són
multes de circulació. Aquest
augment és degut, en opinió de
Franco, “a l’aplicació de criteris
més estrictes per a la millora de
la seguretat viària i la regulació
dels espais públics”.

Activitat de la grua. L’ac-
tuació de la grua municipal tam-
bé es va incrementar en un 30%
i va passar de 859 serveis a 1.141.
Aquesta pujada està relacionada
amb la campanya per retirar els
vehicles abandonats de la via
pública i al notable increment de
vehicles recuperats, procedents
de robatoris.
Segons consta a la memòria
d’actuacions del cos de la Policia
Local al llarg de l’any 2005,
només el 35% dels serveis de
grua es van efectuar per infrac-
cions de trànsit.

>> En aquest punt en què avui dia hi ha una illeta, al carrer Jaume I, es farà la nova rotonda

>> Estat actual de les obres

PILAR ABIÁN
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PLATAFORMA

>> Jaume Relat, Josep Parra i Josep Bacardit a la porta del Parlament

Representants dels partits catalans al Congrés seran el 24 d’abril a l’ABI

La Plataforma suma més
adhesions institucionals

>> SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE FRANÇA

sílvia alquézar
montcada

La Plataforma Tracte Just So-
terrament Total segueix enda-
vant en el seu propòsit d’im-
plicar el màxim nombre de per-
sones, entitats i institucions en
la reivindicació del soterrament
de la línia de França al seu pas
per Montcada amb motiu de
l’arribada del Tren d’Alta
Velocitat (TAV). Els portaveus
del col·lectiu es van entrevistar
el 6 d’abril amb membres del
tripartit de la Generalitat (PSC,
ERC i ICV-EUiA) i del grup
parlamentari del PPC.
Les formacions amb representa-
ció al Parlament de Catalunya
han acordat presentar una re-
solució on s’instarà al Ministeri
de Foment a acceptar la proposta
municipal del soterrament total,
que també planteja que les
obres de la línia de rodalies es
facin alhora que les del TAV.
La Plataforma va informar de
les desenvolupament de les reu-
nions amb els polítics en el de-
curs de l’última assemblea, feta
el 6 d’abril a l’ABI.

Altres trobades. En el mo-
ment de tancar aquesta edició,
era prevista el 20 d’abril l’assis-
tència de membres de l’equip
de govern municipal a una
assemblea del col·lectiu per
explicar als veïns les gestions a
Madrid sobre el soterrament.
En aquesta línia, l’ABI acollirà
el dia 24 una altra reunió in-
formativa a càrrec dels repre-
sentants dels grups parlamen-
taris al Congrés dels Diputats.
“Els demanarem que facin

una acció conjunta a favor
de la reivindicació” ,  ha
avançat el portaveu de la Pla-
taforma,  Jaume Relat, qui
també ha anunciat que el
col·lectiu ha rebut resposta a
la petició d’entrevista sol·li-
citada amb el conseller en cap,
Josep Bargalló, que serà l’11
de maig. Respecte a futures
mobilitzacions, la Plataforma
ha decidit ajornar les protes-
tes fins després de la trobada
amb els diputats de Madrid.

L’alcalde anuncia millores
al projecte de la C-17

L’Ajuntament consensuarà
amb el Departament de Políti-
ca Territorial millorar el
projecte de soterrament de la
C-17 al seu pas per la plaça
d’Espanya. El Consistori ha
sol·licitat incorporar una
connexió aèria entre el carrer
Sant Tomàs i la plaça d’Àgui-
las, col·locar sistemes d’aïlla-
ment acústic i instal·lar ele-
ments de disseny arquitectònic
per tapar les dues grans roton-
des que hi haurà en el tram dels
800m soterrats entre la via del
tren i el CEIP Elvira Cuyàs,
segons ha explicat l’alcalde i re-

gidor d’Urbanisme, César
Arrizabalaga (PSC).

Obres a l’estiu. La Gene-
ralitat està tramitant el projec-
te de forma urgent i ja ha
aprovat accelerar les expro-
piacions que es derivaran de
l’obra, que tindrà un pressu-
post de 48 milions d’euros. Els
treballs permetran millorar els
actuals encreuaments regulats
per semàfors amb l’objectiu
d’incrementar la seguretat vià-
ria i reduir la congestió del tràn-
sit que es produeix en aquest
punt. Es preveu que les obres
comencin l’estiu vinent i tinguin
una durada de 29 mesos.

El carrer Sant Tomàs connectarà amb la plaça

>> Imatge virtual del projecte de soterrament a la plaça d’Espanya

lluís maldonado
montcada

DPTOP
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Tabernero es vol querellar
contra la comissió local

EUiA acusa el regidor de trànsfuga en cartes adreçades a les entitats veïnals

>> TENSIONS INTERNES A EUiAERC commemora els 75
anys de la II República

pilar abián
montcada

El regidor d’Esquerra Unida
i Alternativa (EUiA) a l’Ajun-
tament, Carles Tabernero, ha
anunciat la intenció de quere-
llar-se contra la comissió polí-
tica local del seu partit per acu-
sar-lo de trànsfuga. Aquesta ha
estat la resposta de l’edil a la
carta que EUiA ha enviat a les
associacions de veïns del muni-
cipi i a la FAVMiR en què asse-
gura que Tabernero no repre-
senta al partit. El trencament de
relacions entre el regidor i la
comissió local d’EUiA es va
produir al desembre quan la

nova coordinadora de la for-
mació Alba de Lamo va anun-
ciar que Tabernero no represen-
tava el partit i ja no hi pertanyia.
L’edil sempre ha negat aquest
extrem i assegura continuar sent
militant. “Em volen forçar a
dimitir perquè entri de Lamo
en el meu lloc i es promocioni
cop a probable cap de llista per
a les properes eleccions”, ha
afirmat. L’edil ha agrait el suport
que ha rebut del govern muni-
cipal (PSC, CiU, ICV-EUiA)
així com que cap dels dos partits
de l’oposició (PPC i ERC) no
hagin utilitzat políticament la
polémica i ha afegit que, des-

prés d’aquest mandat, té in-
tenció seguir dedicant-se a la
política local des d’una for-
mació d’esquerres.

Contrapunt. De Lamo, per
la seva banda, ha reiterat que
Tabernero no representa al
partit. “Fa mesos –ha dit– que
no assisteix a les reunions in-
ternes ni treballa amb no-
saltres”. La coordinadora lo-
cal d’EUiA ha afegit que les
cartes es van enviar a les AV
al desembre amb l’objectiu de
fer trobades informatives i
presentar-se com a nova res-
ponsable de la formació.

PILAR ABIÁN

>> Jordi Sánchez Escrigas, al centre, va fer una introducció històrica

Coincidint amb la data de la ce-
lebració, ara fa 75 anys de les
primeres eleccions democràti-
ques, ERC va organitzar el 12
d’abril una xerrada col·loqui per
tal d’homenatjar els homes i les
dones que van contribuir a re-
cuperar la sobirania popular
després de les dictadures dels
generals Primo de Rivera i Be-
renguer. El primer alcalde triat a
Montcada i Reixac va ser Josep
Espinasa (ERC), qui va procla-
mar la II República des del balcó
de la Casa de la Vila el 14 d’abril
de 1931. “Volem reivindicar el
paper del nostre partit en el

lideratge d’aquells esdeveni-
ments històrics i, alhora, con-
tribuir a recuperar la memò-
ria històrica del nostre po-
ble”, va dir el responsable local
de la formació Jordi Sánchez
Escrigas, davant més d’una vin-
tena de persones entre les quals
hi havia Rosita Pedrola, filla de
Lluís Pedrola i Briansó, elegit
regidor l’any 1931.
ERC ha lamentat que no s’hagi
fet cap acte institucional com-
memoratiu al municipi, tot i que
fa un any el Ple va aprovar una
moció d’ICV-EUiA en reconei-
xement a la II República. El
partit ha editat un butlletí espe-
cial sobre aquests fets històrics.

pilar abián
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>> Chaïb, al centre, amb Arrizabalaga i M. Carmen Porro

Xerrada del PSC
sobre la immigració

SÒNIA HERNÁNDEZ

El diputat socialista Mohamed Chaïb Akh-
dim va reivindicar el 5 d’abril a Montcada,
convidat pel PSC, la importància de la con-
tractació als països d’origen dels immigrants
que s’instal·len a Catalunya per treballar. Amb
aquest procediment s’evita la proliferació de
màfies i l’arribada descontrolada de treba-
lladors d’altres països. El diputat també va
parlar de la necessitat que la població
acollidora es relacioni amb els nouvinguts
per aconseguir una integració plena. SH
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L’AV convoca un referèndum
el  22 d’abril per escollir el nom

El Ple va aprovar nomenar Can Castells aquest sector de Mas Rampinyo

laura grau
mas rampinyo

PILAR ABIÁN

>> CANVI DE NOM DEL GURUGÚ

L’AV del Gurugú ha convocat
una consulta popular el proper
22 d’abril amb l’objectiu de sa-
ber quin nom prefereixen els
veïns per designar aquest sector
de Mas Rampinyo, situat a l’altra
banda de la línia de tren Vic-
Puigcerdà. Les propostes que
podran triar els veïns són tres:
el nom actual –que mai no ha
estat reconegut oficialment–
Mas Duran –que està a tocar del
Gurugú– o Can Castells –en
referència a una antiga masia
ubicada al sector. Caldrà veure
si el resultat d’aquest referèn-
dum coincideix o no amb el
nom oficial –Can Castells– que
va aprovar el ple municipal del
passat mes de març. Segons
fonts municipals, era urgent fer
l’aprovació perquè estava lligada
a la nova divisió territorial del
cens electoral.

Origen incert. L’origen del
nom del Gurugú és ben curiós.
Segons expliquen alguns veïns
d’edat avançada, en aquest sec-
tor de Mas Rampinyo vivia als

anys quaranta un exmilitar que
havia participat en una batalla
contra l’exèrcit del Marroc en
un massís de la costa anomenat
el Gurugú. Un dia que plovia
intensament i alguns barris de
Montcada havien patit inun-
dacions, l’home va dir tot, fent
broma, que l’aigua mai no arri-
baria al Gurugú, referint-se al
punt més elevat de Mas Ram-
pinyo. L’anècdota es va
estendre com la pòlvora i aviat
tots els veïns van començar a
utilitzar aquest nom per desig-

nar la zona. L’AV del Gurugú
entén que aquest nom no agradi
molts veïns “perquè ni és català
ni té res a veure amb la història
del barri”, diu el tresorer, Jeró-
nimo Padilla, i va acceptar la
proposta de l’Ajuntament de
buscar un topònim més ade-
quat. L’entitat vol que siguin
siguin els veïns els que expressin
les seves preferències. Padilla
apunta com a “opció més
lògica” la denominació de Mas
Duran, ja que no hi ha cap ba-
rrera física entre els dos sectors.

Les obres de construcció de la
Comissaria dels Mossos d’Es-
quadra s’inicien aquest mes i
estaran enllestides en un termini
de 8 mesos. La presidenta de
l’Àrea Interna, M. Carmen
Porro (PSC), ha afirmat que
“aquesta és una notícia molt
esperada i que permetrà donar
més servei i seguretat als
ciutadans”. La previsió de la
Conselleria de l’Interior és que
la Comissaria dels Mossos
d’Esquadra funcioni a finals de
l’any 2006. La data coincidirà
amb el desplegament del cos
autonòmic al Vallès Occidental,
segons el calendari previst.

Col·laboració. Els agents de
la Policia Autonòmica treballa-
ran en col·laboració amb els de
la Policia Local amb l’objectiu
de millorar els recursos i oferir
un bon servei a la ciutadania.
Justament aquest mes mossos
en formació han fet pràctiques
d’ordenació de trànsit a la ciu-
tat. La Comissaria ubicada al Pla
d’en Coll dependrà directament
de l’Àrea Bàsica Policial que es
farà a Cerdanyola, a l’igual que
les de Ripollet i Barberà.

pilar abián
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>> Façana del local de l’AV del Gurugú

Inici d’obres
de la futura
Comissaria

l’opinió
“EL GURUGÚ ÉS UN

TOPÒNIM SENSE
TRADICIÓ HISTÒRICA”

Durant molts anys, Montcada
i Reixac ha patit una fragmen-
tació excessiva del territori
com a conseqüència de la se-
va evolució urbanística.
Aquest procés, que en un prin-
cipi es va desenvolupar sobre
criteris d’eixample, va evolu-
cionar des de mitjan segle XX
cap a la creació de noves zo-
nes urbanes, aïllades, sense
interrelació ni equipaments, i
que sovint, i d’una manera ar-
bitrària, s’han anomenat bar-
ris. Segons la tradició histò-
rica, a Montcada i Reixac hi
ha 8 barris, el més extens
dels quals és el de Mas Ram-
pinyo, ja que abraça les terres
agrícoles de l’antiga parrò-
quia de Sant Pere de Reixac,
tradicionalment cohesiona-
des per una xarxa de masies
i canals de rec.
En les terres d’aquestes ma-
sies (Can Pomada, Mas Du-
ran, Can Castells, etc) s’han
desenvolupat noves zones ur-
banes que en la seva majoria
han adoptat el nom d’aques-
tes antigues construccions.
El Gurugú és un topònim sen-
se cap mena de tradició his-
tòrica a Montcada, i defineix
un veïnat nascut en les terres
de l’antiga masia de Can
Castells, i per tant, vinculades
des d’antic al barri de Mas
Rampinyo.

Jaume Alcázar

Historiador
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Comerç destina ajuts als
establiments innovadors

PILAR ABIÁN

Valentine va generar unes vendes de 53,4 milions d’euros al
2005, un 2,4% més que
l’any anterior, mentre que
el nivell de benefici net de
la companyia es va situar
en 2,1 milions d’euros. La
fàbrica, de 35.000m2, es
traslladarà al poligon de Can Milans a finals de 2007. L’Ajun-
tament de la Llagosta, però, ha interposat un recurs contra la
decisió de la Generalitat d’autoritzar la requalificació de sòl
industrial de la zona verda límitrofa amb el seu terme muni-
cipal, en desacord amb què  la futura fàbrica estigui a 150m
del nucli urbà.  LR

Valentine creix a l’espera de la nova seu�

Inscripcions al programa ILO-SER 4�

La Regidoria fa una enquesta als botiguers per actualitzar la seva base de dades

L’SPE forma 122 persones en un any�

El Servei de Promoció Econòmica (SPE) ha finalitzat els cur-
sos gratuïts de formació contínua que ha impartit entre els mesos
de juliol de 2005 i març de
2006 i que han format 122
persones a través de vuit cur-
sos d’idiomes, informàtica i
gestió estratègica d’empreses
–imatge de la fotografia.
L’oferta de cursos “s’ade-
qua a les necessitats reals del mercat, elevant i diversificant la
qualificació professional com a forma de garantir un
desenvolupament equilibrat i sostenible”, ha explicat el regidor
de l’SPE, Francisco Hierro. LR

L’Ajuntament ofereix ajuts per
als nous comerços i restauradors
que obrin a la localitat al llarg
d’aquest any, des del gener fins
a l’octubre, així com per als
establiments que optin per la
modernització i la innovació en
qualsevol de les àrees comercials
del municipi. L’administració lo-
cal compta amb una partida de
12.000 euros per destinar a
aquestes col·laboracions.
La convocatòria d’aquests ajuts
forma part de les recomana-
cions incloses al POEC, el Pla
d’Ordenació d’Equipaments
Comercials de Montcada i Rei-
xac fet en la dècada dels 90.

Beneficiaris. Poden optar
als ajuts “tant els comerciants
que obrin portes enguany,
com aquells que decideixin
invertir en la millora o refor-
ma del seu negoci, així com

els que apostin en la seva em-
presa per l’ús de les noves
tecnologies”, ha explicat la
regidora de Comerç, Antònia
Bofill (CiU). També hi haurà
possibilitat de subvenció per
als qui decideixin entrar a for-
mar part de l’associació comer-
cial del seu àmbit territorial.
Bofill ha animat els botiguers a
sol·licitar els ajuts recordant que
el principal requisit és estar as-

Afavorir la inserció laboral de les persones participants en
el sector d’atenció com assistència domiciliària, geriàtrics,
centres educatius o centres de dia, i alhora, promoure la
creació d’empreses i autoocupació en el sector de serveis de
proximitat és l’objectiu del programa ILO-SER, del Servei
de Promoció Econòmica (SPE). Aquesta és la quarta edició
d’un programa on han participat fins ara 56 persones, de
les quals una trentena s’ha insertat en el mercat laboral.Els
interessats ja es poden inscriure a l’SPE, al carrer Alt de
Sant Pere, 73, o bé trucar al telèfon 935 648 505. LR

sociat. Les persones interessades
han de presentar les sol·licituds al
registre general de l’Ajuntament,
a l’avinguda de la Unitat, número
6 abans del 31 d’octubre.

Actualització. La Regidoria
de Comerç farà durant les pro-
peres setmanes una enquesta en-
tre els comerços del municipi
amb l’únic objectiu d’actualitzar
la seva base de dades.

Dotze persones en situació
d’atur han efectuat durant tres
setmanes al llarg del mes d’abril,
tasques d’adequació, manteni-
ment i neteja de zones forestals
i naturals, a més d’espais periur-
bans de Montcada, en el marc
d’un pla d’ocupació coordinat
per Parcs i Jardins del consistori.
“Es tracta d’un pla de for-
mació i integració social alho-
ra que serveix per posar al dia
el municipi”, ha dit la tècnica
de Parcs i Jardins, Júlia Vinent.

Tasques d’adequació d’espais verds

Col·laboració. Fa quatre anys
que l’Ajuntament col·labora
amb aquesta iniciativa. Alguns
dels participants ja hi han treba-

pilar abián
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Dotze persones en atur han arranjat franges d’espais degradats del municipi

>> Les subvencions se centren en la modernització dels establiments

>> Els participants han netejat zones forestals i espais periurbans

Can Sant Joan promou el comerç�

llat en edicions anteriors i d’altres
s’estrenen encara que tots actuen
sota la supervisió d’un encarregat
i d’un mestre jardiner.

PILAR ABIÁN

L’associació de Comerciants de Can Sant Joan distribueix
senyeres per què qui vulgui les faci lluir a la balconada. Els
interessats només l’han de demanar als comerços Marial i a
l’estanc Comabella amb el compromís de penjar-la per Sant
Jordi, Sant Joan i la Diada. També per celebrar la festa del
llibre i la rosa l’associació obsequiarà els clients amb punts
de llibre. D’altra banda, amb motiu del dia de la mare, el
primer diumenge de maig, l’entitat sortejarà tres viatges
de cap de setmana al balneari de Caldea, a Andorra. PA

PILAR ABIÁN

ARXIU/ LAURA GRAU

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Es lloga o es ven plaça de parquing. Per a
cotxe gran. Carrer Aragó. Tel. 620 99 24 10.
Se vende. Camión caja cerrada ford transet
turbo, año 1999. Precio 2.000 euros. Tel. 651
809 446.
AAlquilo en Sabadell. Dos habitaciones, una
doble. Piso juntto Rambla y FGC. Con derecho
a cocina y lavadora. 662 088 919.
Se ofrecen. Transportes y mudanzas a buen
precio. Tel. 651 809 446.
Oferta laboral. Es requereixen vigilants titulats
per empresa situada a Montcada per caps de
setmana i festius. De 8 a 20h. Ref.154. Interessats
trucar al 932 05 0 777.
Vendo. Ciclomotor Derbi-Atlantis en perfecto
estado. Poco uso. Tel. 935 753 909.
Vendo. Remolque de tienda camping Che-
rokee poco usado con avancé y cofre-cocina.
Buen precio. Tel. 935 753 909.
Se vende piso. En Font Pudenta. 65 m2. 2 ha-
bitaciones (antes 3), 2 terrazas (20 m2 cada una),
totalmente reformado, 221.000 euros. No agen-
cias. 687 938 095
Es ven. Piano samic 180. Meitat de preu ac-
tual. 686 403 766.
Oferta laboral. Autoescola Garcaz precisa ad-
ministrativa para Montcada. Tel. 937 182 205.
Gosseta, perduda. Té pinta gos caçador, al
voltant del coll clapejada blanc i negre. Negre

amb pel curt. Va desaparéixer el 13 d’abril a la
tarda a Terra Nostra. 696 980 149. Porta xip.
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.

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. 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. 649 347 779.
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).

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491
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La Cambra de la Propietat
dóna suport al Pla de barris

pilar abián
redacció

 >>La reunió va comptar amb l’assistència de representants de comunitats

SÓNIA HERNÁNDEZ

Un nou mediador comunitari s’incorpora a l’equip de treball de la Ribera

en 2 minuts...

Problemes per rebre el senyal de TDT�

La web municipal ja té el .cat�

L’Ajuntament i la Cambra de la
Propietat signaran en breu un
conveni de col·laboració em-
marcat en el Pla de barris de la
Ribera per donar assessorament
jurídic, tècnic i formatiu a les 40
comunitats de propietaris que hi
ha al sector. Aquest és un dels
objectius fixats després de la
trobada que es va fer el 29 de
març entre els responsables del
Pla i els presidents de les comu-
nitats de propietaris de la Ribe-
ra. A la reunió, a la qual va assistir
un 80% dels representants dels
blocs que hi ha al barri, també
van ser presents membres de la
Cambra que van explicar quines
funcions desenvolupa aquesta
entitat en suport a les juntes
veïnals. El seu secretari, Jaume
Torres,  va facilitar als presidents
una guia pràctica sobre comu-
nitats i va posar exemples pràc-
tics sobre els casos més habituals
de conflicte que se solen plan-
tejar entre veïns.

Actuacions. Una de les in-
tervencions previstes al Pla de
barris és la rehabilitació dels

edificis de la Ribera que es farà
amb aportació pública i també
dels veïns. “Els informes tèc-
nics avaluaran quines són les
actuacions més urgents a fer
i aquestes seran, sens dubte,
consensuades amb els
propietaris”, ha explicat el di-
rector executiu del Pla, Juan
Cañete. També el regidor
comissionat i president de l’Àrea
Social, Carles Guijarro (PSC), es
va referir a la necessitat de reha-
bilitar els blocs tot recordant als

assistents que cal tenir una co-
munitat de propietaris ben es-
tructurada per poder actuar a les
finques. “És cert que es farà una
gran inversió al barri, però els
veïns s’hauran d’organitzar bé
per mantenir-lo i conservar-lo
en bon estat”, va dir.
Amb l’objectiu de millorar la
convivència, el Pla de barris
ha incorporat aquest mes
d’abril la figura d’un nou me-
diador comunitari que s’afegeix
a l’equip ja existent.

El Síndic demana dades de l’Ecoparc�
L’Ajuntament ha aportat al síndic de Greuges de Catalunya,
Rafael Ribó, la informació requerida sobre al funcionament de
l’Ecoparc 2. La petició s’ha fet arran la queixa presentada per la
Plataforma Vallès Net respecte la
contaminació ambiental i acústica
que, en opinió del col·lectiu, pro-
voca la planta de tractament de
residus de l’Entitat Metropolitana
del Medi Ambient (EMMA). Ribó
ha acceptat intervenir davant les
administracions competents per sol-
ventar els problemes que pugui causar l’Ecoparc 2 reclamant
que avaluin l’impacte de l’intens trànsit de camions cap a la plan-
ta així com les olors. PA

Des de principi d’abril ja es pot accedir a la web municipal de
Montcada i Reixac a través de l’adreça www.montcada.cat. D’aquesta
manera, l’Ajuntament s’afegeix a la iniciativa promoguda per
l’Associació puntCAT i aprovada pel Ple Municipal, per a la
creació d’un domini propi per a la comunitat lingüística i cultural
catalana a Internet. De moment, el portal del Consistori manté el
domini .org i des d’aquí es redireccionarà fins a la nova adreça. A
més, en breu també es podrà accedir al portal del consistori a
través de les adreces www.montcadaireixac.cat i www.mir.cat. LR

La Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió
Audiovisuals de la Generalitat estudiarà els problemes de
recepció del senyal de Televisió Digital Terrestre (TDT) que
es produeixen a Montcada i Reixac amb el repetidor del Turó
de Mòia. El director general de l’organisme, Santiago Ramentol,
ha respost d’aquesta manera la carta de queixa que l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), li va adreçar el 31 de gener passat.
Els problemes de recepció del senyal de televisió al municipi
no es limiten a la TDT, sinó que també hi ha dificultats des de
fa alguns mesos per sintonitzar en bones condicions el canal 3/
24 de la Televisió de Catalunya. LR

ARXIU/ JORDI FLORES
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IES LA FERRERIA

El centre serà pioner en impartir
un cicle formatiu de pròtesi dental
laura grau
redacció

La Generalitat haurà d’assumir la inversió per habilitar un nou espai i comprar maquinària

2a quinzena
abril  2006

LAURA GRAU

Can Tauler
acull la Mostra
d’Ensenyament

L’IES La Ferreria és el segon cen-
tre de Catalunya que impartirà
el cicle formatiu de grau supe-
rior (CFGS) de Pròtesis Dentals
–l’altre centre és l’IES Salvador
Seguí, a la Verneda (Barcelona).
La posada en marxa d’aquesta
oferta formativa suposarà una
inversió important per part de
la Conselleria d’Ensenyament
de la Generalitat ja que s’ha
d’habilitar un espai al centre i
adquirir maquinària de precisió
molt específica.
Aquest cicle capacita els alumnes
per dissenyar, fabricar i reparar
pròtesis i ortesi dentofacials
adaptades al model del pacient
a partir del que sol·licita l’odon-
tòleg i l’estomatòleg. Amb la in-
corporació d’aquest cicle el curs
vinent, l’IES La Ferreria amplia
l’oferta de la família de Sanitat
inaugurada el curs passat amb
el CFGM Cures Auxiliars d’In-
fermeria. Segons la cap d’estudis
de cicles formatius, M.Teresa
Gallego, “el centre esdevindrà
un referent al municipi i a la
comarca quant a la família
sanitària”.

Família Informàtica. Una
altra novetat destacada per al
proper curs és la posada en mar-
xa del CFGM Explotació de
Sistemes Informàtics, un dels
més demandats per l’alumnat,
que permet aprendre a instal·lar,
configurar i actualitzar sistemes
informàtics, xarxes i serveis
d’Internet, diagnosticar les
avaries més usuals i dissenyar els
continguts d’un portal d’in-
formació. Els nous cicles tenen
una durada de dos cursos acadè-
mics. La preinscripció per als
CFGM s’obre el 15 de maig i
per als CFGS, l’1 de juny.

Fins al 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 Regi-
doria d’Infància i Joventut.
L’objectiu de la Mostra és po-
sar a l’abast dels joves les
diferents opcions de formació
que hi ha actualment un cop
finalitzat l’ensenyament secun-
dari obligatori, per triar
estudis o professions. La
Mostra estava previst inaugu-
rar-la el 20 d’abril –en el
moment de tancar aquesta
edició– amb l’espectacle teatral
titulat Després de l’ESO, què? a
càrrec del grup Re-Crea. Al
llarg d’aquests dies es podrà
visitar una exposició amb el
mateix títol i es faran sessions
informatives als instituts.

Tallers i tastets. L’equipa-
ment juvenil també acollirà
tallers de còmic i caricatures,
automaquillatge i perruqueria
i fotografia, a càrrec de l’Agru-
pació Fotogràfica (AFMiR),
que es faran entre el 25 d’abril
i el 5 de maig. El 2 de maig, de
18 a 20h, les professores i
alumnes del cicle de grau mitjà
de Cures auxiliars d’Infer-
meria de l’IES la Ferreria, fa-
ran un taller pràctic per
tothom que vulgui assistir-hi.
El Servei de Promoció Ecòno-
mica (SPE)  organitza dos tas-
tets d’oficis, un sobre hostale-
ria i un altre sobre fusteria.

laura grau
redacció

 >>Mostra d’oficis

ARXIU

 >> Alumnes del curs de cicle formatiu d’auxiliar d’infermeria fent pràctiques d’una simulació de reanimació

La conferència del professor francés Bernard Aucouturier sobre
l’aparell psicomotor en nens i nenes de 0 a 7 anys va omplir l’Auditori
l’1 d’abril. Més d’un centenar de professionals del món educatiu
local i de la rodalia van prendre part en l’acte. La xerrada s’em-
marcava en un seminari que també va tractar altres qüestions

com l’acció preventiva i el treball de grup. LR

La psicomotrocitat, eix d’un seminari

SÍLVIA ALQUÉZAR

l‘apunt
FINALITZEN LES

PREINSCRIPCIONS

El 22 de maig es publicaran
les llistes definitives del pro-
cés de preinscripció escolar.
Segons fonts d’Educació, a
secundària el 95% dels alum-
nes podrà estudiar al centre
que han escollit com a prime-
ra opció, mentre que a primà-
ria el percentatge serà més
baix ja que quatre escoles han
tingut més sol·licituds que
places ofertades. El període
de matriculació a primària tin-
drà lloc del 29 de maig al 2 de
juny i a secundària del 3 al 7
de juliol. La reunió del Con-
sell Escolar Municipal –on es
valorarà el procés de preins-
cripció– està prevista el 10 de
maig. Pel que fa a les escoles
bressol, les preinscripcions es
faran del 2 al 15 de maig. LR
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L’Escola bressol de Terra
Nostra no obrirà al setembre

 >>L’escola estarà annexa al centre

pilar abián
terra nostra

La Regidoria d’Educació ha tra-
més una carta als pares de la Font
Pudenta i de Terra Nostra amb
fills nascuts els anys 2004 i 2005
confirmant que la futura escola
bressol municipal prevista a l’es-
cola Mitja Costa no entrarà en
funcionament quan comenci el
nou curs. El retard en l’inici de
les obres impedirà obrir al se-
tembre tot i que no es descarta
que el centre s’inauguri a princi-
pi d’any. Educació recomana a
les famílies interessades a matri-
cular els seus fills que, ara per
ara, optin per alguna de les llars
d’infants que ja estan en funcio-
nament al municipi.
“Que els pares no es preo-
cupin que, un cop s’inauguri
l’escola bressol, si volen
matricular-hi els nens gau-
diran dels mateixos punts
que qualsevol altra família
malgrat que els seus fills ha-
gin iniciat el curs en un al-
tre centre”, ha dit la regidora
d’Educació Ana Rivas (PSC).
De moment l’Ajuntament no
obrirà el període de preinscrip-
cions ni de matriculacions a la
futura escola.

Projecte de millora glo-

bal. Les obres de l’equipa-
ment, que s’ubicarà a l’edifici
on estava la direcció del CEIP
Mitja Costa, podrien comen-
çar al mes de juny. En el Ple
de març es va aprovar treure
a concurs públic el projecte,
pressupostat  en més de
400.000 euros. Rivas reconeix
que el calendari inicial de fer
les obres en sis mesos potser
és massa ajustat tenint en
compte que remodelar un edi-
fici existent de vegades és més
dificultós que fer-lo nou. A

banda, s’ha d’afegir l’actuació
urbanística prevista al voltant
de l’escola que inclou l’am-
pliació de voreres i la col·lo-
cació de noves tanques en tot
el perímetre, entre d’altres
qüestions.
Un cop la Regidoria d’Edu-
cació hagi establert un calen-
dari de quan i com es faran
les obres de la futura escola
bressol de Terra Nostra, tor-
narà a trametre una carta als
pares del barri i de la Font
Pudenta concretant aquesta
informació.

Les obres previstes al CEIP Mitja Costa començaran a l’estiu i duraran sis mesos
LAURA GRAU

en 2 minuts...

Sistema educador innovador
El Cercle Cultural Montcada va organitzar el 6 d’abril a la Casa
de la Vila una xerrada sobre el projecte pedagògic del CEIP El
Martinet de Ripollet, una escola pública nova ubicada al barri
de Can Mas que ha apostat per un sistema d’ensenyament inno-
vador basat en el concepte de comunitat. Un dels eixos principals
del centre és la descoberta de l’altre a través de la convivència.

SÍLVIA ALQUÉZAR

Montcada contra el càncer
Voluntàries de la Junta Local de Catalunya Contra el Càncer
sortiran al carrer el proper 5 de maig per fer la col·lecta anual
amb la col·locació de taules informatives al carrer Major, la plaça
Lluís Companys, Mas Rampinyo, Can Sant Joan, i per primera
vegada, a Terra Nostra i la rambla dels Països Catalans. Aquest
any la campanya porta per títol Arribar a temps és vèncer, i és que la
recaptació es destinarà a la prevenció, rehabilitació i investigació
de la malaltia. L’any passat l’entitat va recaptar 5.000 euros, i aquest
any l’entitat espera superar aquesta xifra. LR

La Brigada Municipal aplanarà la placeta que hi ha davant
l’Escola Bressol Camí del Bosc de Can Cuiàs i el CEIP Ciutat
Meriadana per evitar que s’ompli de bassals i de solcs quan
plou. L’actuació serà provisional ja que el Patronat de Collserola
té previst adequar i asfaltar l’espai durant la propera tardor. LR

Actuació a una placeta de Can Cuiàs
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l ‘alba surt de l’uci

ELS METGES ASSEGUREN QUE LA MENOR
PATIRÀ SEQÜELES IRREVERSIBLES

Detinguda una parella acusada
de desatendre el fill de 2 mesos

El nadó va ingressar a la Vall d’Hebron on se li va trobar cocaïna a la sang

Dos joves del municipi, de 21 i
20 anys d’edat i veïns de Mas
Rampinyo, van ser detinguts el
3 d’abril i ingressats a la presó
per ordre del jutge amb els
càrrecs de desatendre i posar en
perill la salut del seu fill de 2
mesos. El cas es va detectar un
dia abans quan el petit va
ingressar d’urgències a la Vall
d’Hebron amb símptomes de
deshidratació i, després d’una
analítica, es va comprovar la
presència de cocaïna a la sang.
La Direcció General d’Atenció
a la Infància (DGAIA) ha
assumit de moment la tutela
del nadó mentre el jutge tra-
mita el cas i el petit continua
sota supervisió mèdica. L’àvia
paterna va reclamar fer-se’n
càrrec del nen però la petició
no va ser acceptada per la
Generalitat.

Cautel·la. L’alcalde de
Montcada i Reixac, César
Arrizabalaga, creu que, en
aquesta primera denúncia
després del cas Alba no s’ha
de parlar de maltractaments,

El Servei de Teleassistència,
coordinat per la Regidoria de
Serveis Socials, ha incorporat
una novetat, el Servei d’Unitat
Mòbil, a través d’un conveni
signat entre el Consistori i la
Diputació que també farà
possible que els usuaris no hagin
ni de comprar ni de llogar els
aparells. Aquests els pagaran
l’Imserso, la Diputació i
l’Ajuntament. La Unitat Mòbil
és d’àmbit comarcal, està ubi-
cada a Sabadell i dóna servei en
un radi de 40 km. Entre
d’altres, les seves principals
funcions són donar suport als
usuaris en moments d’emer-
gència i visitar-los en cas que no
tinguin contacte ni familiar ni
veïnal pròxim, perquè els
tècnics tindran una clau del
domicili de forma pactada.

Recorregut de visites. Un
altre treball d’aquest servei
serà fer un recorregut de visi-
tes a les persones que segons
la central d’atenció tinguin
major risc de dependència.
Actualment hi ha 36 persones
del municipi que disposen a
casa seva d’un telèfon de

teleassistència. Es tracta de per-
sones grans, majors de 80
anys, que bé viuen soles o
passen moltes hores del dia
sense companyia. Els usuaris
tenen aquest aparell connectat
amb la centraleta de l’empresa
per alertar de qualsevol
situació de risc o emergència
que tingui. A més, disposen
d’un dispositiu que porten
penjat al coll i fa les funcions
de mans lliures, de manera
que en qualsevol moment po-
den donar la veu d’alarma. La
previsió de Serveis Socials és
incrementar en breu el nom-
bre d’aparells ja que hi ha una
llista d’espera de més de 20 per-
sones. Els interessats s’han
d’adreçar a Serveis Socials, al
teléfon 935 753 430.

pilar abián
redacció

si no de desatenció. “Demano
prudència i cautela ja que els
fets no són comparables, en-
cara que entenc que les
administracions actuïn amb

diligència, perquè quan es
tracta de vetllar per un me-
nor és millor pecar per excés
de zel que no pas per
defecte”, ha dit.

El servei de teleassistència
incorpora una unitat mòbil
Consistori i Diputació financen el projecte a cost zero

pilar abián
redacció

L’Alba, la nena de 5 anys
veïna de Can Sant Joan
presumptament maltractada
per la seva mare i el seu
company sentimental, ja ha
estat donada d’alta de l’UCI
pediàtrica de l’Hospital Vall
d’Hebron. El 6 d’abril els
metges que l’atenen van
anunciar el seu trasllat a un
llit de planta, on continua sent
atesa per cuidadores per-
sonals les 24 hores del dia.
Malgrat que la nena passa
bona part de la jornada
desperta, respon als estímuls
externs i mou les extremitats
repetidament, l’equip mèdic
que segueix el cas ha diag-
nosticat que tindrà seqüeles
irreversibles en la mobilitat, la
parla i la memòria.
La menor va ingressar el 4 de
març a l’Hospital amb trauma-

tisme craneoencefàlic; ante-
riorment al desembre havia
estat també atesa d’urgències
amb trencament de fèmur. Tot
i que el seu cas era conegut
per la Direcció General de la
Infància i havia estat denunciat
al jutjat i a la policia, no es va
fer cap intervenció per evitar
possibles maltractaments.
Ara, tant la mare com el seu
company sentimental conti-
nuen ingressats a la presó
com a presumptes respon-
sables de les lesions.

Exculpa i custòdia. El
pare biològic, al qual la mare
havia denunciat per agredir la
nena, ha estat finalment
exculpat pel jutge i ja ha
anunciat que lluitarà per
assumir la custòdia de l’Alba
quan surti de l’hospital. LR

 >>Unitat mòbil d’altres municipis

ARXIU
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La tasca social d’Andròmines
rep nous reconeixements

>> Integració laboral d’immigrants

laura grau
montcada

Caixa Sabadell i Caixa Terrassa destinen ajudes per finançar nous projectes
CAIXA SABADELL

L’Associació Andròmines,
que gestiona la Deixalleria, ha
estat seleccionada per la seva
tasca d’integració sociolaboral
dins dels Programes d’Immi-
gració Caixa Sabadell. La
dotació dels ajuts, als quals op-
taven 70 entitats catalanes, era
de 150.000 euros. El d’Andrò-
mines va ser un dels 30 projectes
que es va endur gratificació en
l’acte públic que es va fer el 6
d’abril a l’Auditori de Caixa
Sabadell amb la presència del res-
ponsable de Participació de la
Secretaria per a la Immigració
de la Generalitat, Saoka
Kingolo, i el president de Caixa
Sabadell, Lluís Brunet.

Nous llocs de feina. An-
dròmines també ha rebut la
quantitat de 12.000 euros per
part de Caixa Terrassa, que
destinarà a la integració socio-
laboral de persones en risc
d’exclusió mitjançant la recu-
peració i restauració de mo-
bles i voluminosos. El projec-
te, anomenat Mobles en xarxa,

consisteix en la recollida, se-
lecció, restauració i venda pos-
terior a la botiga que l’entitat
té a la nau de recuperació del
polígon de la Ferreria. La ini-
ciativa ha permès crear quatre
llocs de feina. Un tècnic
ebenista s’ocupa de formar els
usuaris en les tasques de
restauració del mobiliari.

D’altra banda, Patrícia Ras-
trollo, encarregada de la nau de
reciclatge d’Andròmines, va
participar el 5 de abril en un
seminari europeu sobre l’accés
a uns serveis socials de qualitat.
Rastrollo va fer una ponència
de la taula rodona: La perspectiva
de l’usuari/ària dels serveis, que es
va celebrar a Barcelona.

 >> El president d’Andròmines, Sebastià Heredia, rep el premi de Caixa Sabadell

en 2 minuts...
�SESA celebra el 15è aniversari

L’Esplai SESA, vincu-
lat a la parròquia de
Santa Engràcia, va
celebrar els dies 1 i 2
d’abril el seu 15è ani-
versari. Per comme-
morar l’efemèride,
l’entitat va organitzar
activitats adreçades
tant als nens que for-
men part de l’esplai
com als pares. El pro-
grama va incloure
gimncanes, l’actuació
d’un grup d’animació,
un concurs de cuina,
un dinar de germanor
i competicions espor-
tives. A la fotografia, membres del SESA participant en una de les
activitats infantils que es van organitzar a la plaça de l’Església. PA

Nou president de l’AV Terra Nostra�

PILAR ABIÁN

Miguel Blandino és el nou president de l’AV de Terra Nostra. La
seva candidatura va ser l’única que es
va presentar a l’assemblea del 30 de
març per a la renovació de la junta i va
ser aprovada per unanimitat. Blandino
substitueix en el càrrec Juan Rodríguez
qui va assumir la presidència de mane-
ra provisional el passat estiu, arran la
mort sobtada de Josep M. Prado. La
nova junta la integren també Juan José
Sánchez com a vicepresident, Marta
Argelagués com a secretària i Rafael
Hurtado com a tresorer. Els vocals són M. Carme Oca, José  M.
González, Eulàlia Bofill, Montse Sánchez i Juan Rodríguez. PA

SÍLVIA ALQUÉZAR
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Tornen les processons
laura grau
redacció

L’entitat, constituïda aquest any, està formada per gent originària d’Àguilas

Cofradía Nuestra Señora Virgen de los Dolores

gent que es mou

més informació

Cofradía Nuestra Sra Virgen
de los Dolores

 Telf. 935 752 909

SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> La processó  va recórrer el barri de Can Sant Joan

La tradició de les processons de
Setmana Santa ha experimentat
un resorgiment a Catalunya en
els últims anys. Montcada i
Reixac no és una excepció i des
de fa dos anys un grup de ve-
ïns, la majoria de Can Sant
Joan, organitza modestes pro-
cessons per intentar recuperar
aquest ritual de la religió catòli-
ca tan arrelat a altres comuni-
tats autònomes com Andalusia,
Castellà-Lleó o Múrcia. Preci-
sament els impulsors d’aquesta
iniciativa són originaris
d’Àguilas i devots de la seva
patrona, Nuestra Señora Virgen
de los Dolores. Enguany s’han
constituït oficialment com
associació i estan pendents
d’elaborar els estatuts que la vin-
culen a l’església com a confra-
ria i que els permetran formar
part del Gremi de Confraries
de Catalunya.

Nou estendard. Els carrers
de Can Sant Joan van ser l’es-
cenari el passat 7 d’abril de la

tercera processó que organitza
aquest col·lectiu i que va estre-
nar un nou estendard i va
comptar amb la participació de
la Confreria del Prat de Llo-
bregat, amb coral i  banda de
cornetes i tambors incloses. La
missa va ser celebrada conjun-
tament pel mossèn Antonio
Rubio, en representació del Bis-
bat de Terrassa, i el rector de
les dues parròquies –la de San-
ta Engràcia i la de Sant Joan

Baptista–, Jaume Cases. La con-
fraria està satisfeta de la respos-
ta de la gent i confia en un fu-
tur poder treure en processó
una talla de la verge amb el seu
tro i, per què no, desfilar amb
la Mare de Déu del Turó.
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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
No fa gaire que visc a Montcada i Reixac i he sabut que s’està

construint un nou CAP al Pla d’en Coll. A quins barris donarà servei?

Marta Rovira. Terra Nostra.

Des d’un punt de vista de planificació, el nou Centre d’Assistència
Primària donarà servei a tot Mas Rampinyo –Carrerada, Pla d’en
Coll, Mas Duran i Can Pomada– i a Terra Nostra, el que suposa
una població estimada de 15.000 habitants. La resta de barris tindrà
com a centre referencial l’actual, el de la plaça Lluís Companys, que
atendrà aproximadament uns 20.000 usuaris. Aquesta divisió terri-
torial es fa amb l’objectiu d’adequar el servei a les necessitats de la
població. Cal recordar, però, que tot l’usuari de la sanitat pública té
dret a triar personalment el seu centre de referència. Eva Gonza-

lo, regidora de Consum i Salut Pública (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

Esplai Sesa
Andrés Jiménez

Pla d’en Coll

>> L’esplai SESA ha celebrat el
seu 15è aniversari. Celebrava 15
anys de jocs, sortides a la munta-
nya, a la neu, caps de setmana,
tallers… Amb totes aquestes ac-
tivitats els nens i nenes sesaires,
entre ells el nostre fill Luis Pablo,
han pogut gaudir d’un espai de
lleure carregat de somriures, ria-
lles i il·lusió que els ha aportat
valors humans en el seu aprenen-
tatge i desenvolupament integral
com a persones.
Per aquest esdeveniment l’esplai
SESA ha organitzat, amb molta
il·lusió i entrega, diferents activi-
tats repartides en aquests dies
com ara, una gimcana, un grup
d’animació per a nens i per adults,
jocs de cucanya, concurs de cui-
na, dinar de germanor, karaoke,
berenar i competicions esporti-
ves. Aquestes activitats han afa-
vorit un clima d’alegria, com-
panyonia i germanor entre tots.
Els pares de l’esplai, que hem
gaudit amb els nostres fills
d’aquests anys tan entranyables,
volem dedicar aquest escrit als
monitors. Aquests mereixen un
veritable reconeixement per la
seva tasca professional i huma-
na, així com un agraïment en-
tranyable pel seu recolzament i
acompanyament cap als nostres
fills en el seu procés de madu-
ració personal. Gràcies per col·-
laborar en una educació dels
nens plena de valors humans. En
el nostre nom i en el dels nos-
tres fills: gràcies des del cor.

Nit màgica
Carles Santaner

Barcelona

>> El dissabte 25 de març la cita
era amb l’art. L’ermita de Rei-
xac, la música d’Arianna Savall i
Petter Udland Johansen van fer
possible una nit màgica. Amb un
repertori escollit entre el cançoner
tradicional escandinau, peces
d’una enyorada Sefarad, cantigues
del rei Alfons X el Savi i poemes
escollits d’Antonio Machado i
Joan Salvat Papasseit eren raons
més que suficients per amenitzar
una inoblidable vetllada, si a
aquest ingredients hi afegim una
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interpretació encisadora, tenim un
resultat evident, com no podia
ser d’altre manera, un esclat
d’aplaudiments d’un públic
entregat que va obligar a tres vi-
sos dels artistes.
A la nit de Reixac s’hi van su-
mar els escultors Carles Mama-
no i Julia Castro, arestes dures i
a l’hora senzillesa eren els trets
que obligaven la mirada dels qui
caminàvem pel costat de les es-
cultures. La nit de Reixac, l’es-
cultura i la música eren la màgia.
Però encara hi havia quelcom
més. En el Cafè Colon els orga-
nitzadors, Artnmusik, al voltant
d’una taula van fer possible allò
que tot amant de l’art desitja, el
contacte del públic amb l’artista
que ha tingut el goig d’aplaudir,
i de retruc l’escalf del públic en-
vers a l’artista. Aquesta recepció
va ser la cirereta del pastís.
Al Joan i a tots els amics d’Artn-
musik, gràcies!... Gràcies per
permetre’ns gaudir d’una nit mà-
gica. A la vila de Montcada ens
cal més nits com aquesta.

Segona República
Lluís Pedrola

Carcasonne

>> Ara fa 75 anys, el 14 d’abril
del 1931 es va proclamar la Se-
gona República, aleshores jo te-
nia 7 anys. Vull parlar d’això per-
què a finals de març el rei Joan
Carles va venir a Tolosa de
Llenguadoc, ciutat històrica dels
refugiats republicans espanyols
i catalans, en representació d’una
monarquia imposada, encara
que respecti les normes demo-
cràtiques. La diferència entre ell
i la República és que aquesta va
ser proclamada després d’unes
eleccions i no podem oblidar
com va caure.
Jo de petit ja tenia afició per la
política i escoltava les converses
del meu pare i els meus oncles
en aquells anys 30 tan agitats. Una
vegada a casa, a la Carrerada,
parlaven amb qui fou el primer
alcalde republicà, Josep Espinasa
sobre l’afusellament a Jaca (Osca)
dels capitans Fermín Galán i
Angel García perquè havien pro-
clamat la República. Era a finals
del 1930 i s’havien sublevat con-
tra la dictadura de Berenguer.

Tots coincidien que calia convo-
car eleccions lliures i així va ser,
es van celebrar el 12 d’abril del
1931 i dos dies després es pro-
clamava la Segona República.
Recordo que aquell dia estava
jugant a la Carrerada i vaig veure
el meu oncle Antoni Pedrola i
Briansó arribar amb la bandera
roja, groga i morada amb un llaç
català i la va col·locar al balcó del
Casal Democràtic de Mas Ram-
pinyo. Fou la primera bandera
republicana que va entrar a
Montcada i Reixac.

Alba
Elisabeth González

Montcada

>> Me dirijo a ustedes con el
sólo propósito de encontrar el
apoyo necesario y la forma de
manifestar por parte de la ciu-
dadanía de Montcada la repulsa
e indignación que a bien seguro
la mayoría de nosotros sen-
timos, no sólo por los desagra-
dables acontecimientos como
tanto por la irresponsabilidad de
la Administración (Generalitat y
Ayuntamiento, policía local,
Dpto.de Bienestar Social...). Sres.
del MCC, les agradecería enca-
recidamente promuevan si es
necesario con las distintas orga-
nizaciones en Montcada, de to-
dos es sabido su capacidad pa-
ra movilizar al pueblo y ganar
otras batallas, algún acto públi-
co, manifestación, concentra-
ción... en favor de los derechos
del niño y por una atención res-
ponsable, ágil y eficaz de los
departamentos competentes.
No podemos ni debemos girar
la cara ante la indiferencia y la
exculpación del “hemos fallado
todos”. Todos nosotros reco-
noceríamos el llanto de un pe-
queño de 5 años ante el maltra-
to, el sollozo oculto y medido,
el reclamo de un niño cuando
con su silencio, sumisión y mie-
do nos está diciendo, estoy su-
friendo. ¿Por qué entonces los
llamados profesionales psicólo-
gos en 6 citas con la madre y la
pequeña no vieron que el caso
era de extrema gravedad?.
Como madre y vecina de este
municipio no entiendo motivo
alguno más importante para la
movilización, no existen intereses
económicos, sólo la impotencia
de haber creído que el indefenso
está protegido, y que los que nos
gobiernan velan por nuestro
bienestar, de todos... menos por
el de Alba. No seamos cómpli-
ces y que nos escuchen.

La recuperació de la Casa de les Aigües ja ha entrat en la recta final.
La Casa del Maquinista, la sala de pous i la de màquines han recobrat
bona part del seu aspecte original i ara el que resta és adequar l’entorn
dels edificis i de l’espai que envolta la finca. Aquesta antiga planta de
captació i tractament de cabals subterranis del Besòs es va construir
l’any 1879 per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de dotar
d’aigua potable la Ciutat Comtal. És una de les instal·lacions
emblemàtiques de la Revolució Industrial que destaca pel seu disseny
modernista. Malgrat el seu valor constatat, tant des del punt de
vista arquitectònic com per la maquinària que acull, durant uns anys
la instal·lació va estar abandonada i va ser objecte de furts i actes
vandàlics entre final dels anys 80 i mitjans la dècada dels 90.
Quan la planta va deixar de funcionar, al 1989, l’Ajuntament de
Barcelona la va tancar al públic i no va articular cap sistema de
vigilància per vetllar pel patrimoni. Això va ser l’origen del
deteriorament progressiu del complex. Peces de gran valor que
formaven part de la maquinària, autèntiques joies de col·leccionista
van desaparèixer, així com mobiliari i tota mena d’objectes decoratius
que havien estat símbol del glamour de la instal·lació. Quan
l’Ajuntament de Montcada va prendre consciència de la situació i
va començar a negociar amb el de Barcelona la cessió de la planta
les destrosses ja eren considerables. Ara ha calgut fer una inversió
superior als 500.000 euros sufragats amb fons de la Unió Europea
i de les arques municipals. La despesa, però, paga la pena. El municipi
ha recuperat un espai que esdevé un referent museístic i que aporta
un gran valor al patrimoni històric de la ciutat.
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Dolors
Vicedo
Administrativa

:: Hi haurà més seguretat a les

carreteres?

:: La gent conduirà millor?

:: Serem més conscients dels riscos?

:: Com es coordinaran les

administracions?

El carnet per punts es posa

en marxa l’1 de juliol. Cada

conductor té 12 punts de

sortida  i les infraccions, en

funció de la seva gravetat,

treuen 2, 3, 4 o 6 punts

El carnet per punts serà útil?

Mónica
Matías
Estudiant

Antonio
Rodríguez
Funcionari

� Des de fa un temps vigilo
molt més quan condueixo que
abans. Crec que el permís do-
narà resultats positius i la gent
tindrà més cura quan agafi el
cotxe.

la veu dels veïns

M. Ángel
León
Telecomunica-

cions

� El carnet servirà perquè la
gent faci menys imprudències
al volant, tot i que crec que serà
més fàcil convèncer als joves
que als més grans.

� El permís per punts espanta
com ho fan les multes, potser
fa que els conductors tinguem
una mica més de por, però no
solucionarà del tot els proble-
mes d’accidents.

� Em sembla molt bé. Hi ha
molta gent imprudent a les car-
reteres. De tota manera, no tinc
clar que el sistema funcioni de
bon principi.

El fòrum. Trànsit

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...
� www.permisoporpuntos.com. Informació detallada sobre el carnet per punts

� Al límite de la verdad. Direcció: Roger Mitchell. EUA, 1995. Amb Ben Affleck i

Samuel L. Jackson

� www.gencat.cat/transit/index_permis_punts.htm. Vídeo divulgatiu

Per recuperar els punts s’han de
superar cursos de sensibilització i
reeducació viària de 12 hores. Per
recuperar el carnet s’han d’aprovar
els cursos i també una prova
teòrica de la Prefectura de Trànsit

�

“El permís per punts ha de ser un sistema reeducador”
La mesura és una aposta ferma per atacar convin-
centment la xacra dels accidents de trànsit, que cada
any es cobren la vida de més de 4.000 persones a
Espanya. És un sistema que ja ha demostrat la seva
eficàcia als països europeus on s’ha aplicat. Ara bé,
no hem de caure en el parany de pensar que és la
solució per a tots els problemes de seguretat viària.
L’efectivitat del permís es notarà de manera progres-
siva. Cal esperar a veure com es desenvolupa sobre

el terreny, com l’accepten els conductors i, sobretot,
com s’acostumen a una nova realitat fins ara del tot
desconeguda. Des del RACC fa més de deu anys
que vam sol·licitar la implementació del sistema com
a mesura dissuasòria per als conductors reincidents.
El carnet permet conèixer l’historial del conductor i
autoresponsabilitzar-lo de la seva actitud al volant.
Ha de ser un sistema reeducador que comporti una
revisió de la manera d’avaluar els futurs conductors.

Alfons Perona
Secretari executiu de la
Fundació RACC

“Les noves normes no afecten la gent respectuosa”
La mesura és interessant perquè és reeducativa,
donarà fruïts positius però potser no en la mesu-
ra que s’espera. Els objectius seran efectius en per-
sones que, pel motiu que sigui, han perdut alguns
punts i, per tant, augmentin la responsabilitat per
recuperar-los. Esgotar el crèdit de punts suposa
la suspensió del permís de circulació. El conduc-
tor que no té por de conduir sense carnet ho conti-
nuarà fent perquè sap que és fàcil fer-ho i perquè,

en definitiva, la sanció que se l’imposarà serà admi-
nistrativa i no és difícil obtenir de nou el permís.
A la gent que no és reincident i no comet infrac-
cions greus, la gran majoria, el permís per punts
no els afectarà, perquè és un sistema que penalitza
els conductors reincidents. D’altra banda, la po-
sada en marxa d’aquest sistema és positiva perquè
permetrà una major coordinació entre les policies
locals i el Servei Català del Trànsit.

Antonio Franco
Cap de la Policia Local
de Montcada i Reixac

“L’objectiu és penalitzar el conductor reincident”
El Servei Català del Trànsit aposta fermament pel
permís per punts i considerem que tindrà una in-
fluència decisiva en el comportament del conduc-
tor. És una mesura que s’afegeix a les campanyes
que fem sobre control de velocitat, alcoholèmia i
sobre l’ús del cinturó i del casc, amb l’objectiu de
reduir la sinistralitat i la mortalitat a la xarxa viària.
S’ha implementat amb èxit a la majoria de països
europeus, creiem que tindrà una efecte dissuasori

sobre els conductors, tot i que el missatge que do-
nem és que els que són responsables no han d’estar
preocupats, perquè el seu objectiu és actuar i pena-
litzar el conductor reincident. La mesura té una
finalitat reeducadora, ja que els conductors san-
cionats poden recuperar els punts perduts o la lli-
cència de conducció. També cal destacar que la pèr-
dua de punts no elimina les sancions administratives
o econòmiques derivades de les infraccions.

Xavier López
Cap de serveis jurídics del
Servei Català del Trànsit

María
Melenchón
Administrativa

� Sí funcionarà. Les imprudèn-
cies s’han de castigar i no s’ha
d’esperar que passi un acci-
dent greu. No tinc cap por, sóc
molt prudent conduint.
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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.

Dissabte 22
teatre. Desde la memoria. Representació
poètica-artística i literària que conmemora el 70
aniversari de la Guerra Civil Espanyola, a
càrrec de la companyia El Rinconcillo. Hora:

21h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. Entrada
gratuïta. Organitza: Centre Cívic Can Cuiàs.
música i cinema. Llums de la ciuta,

amb Carles Robert (piano) i Miquel Àngel
Marín (clarinet). Hora: 22h. Lloc: Auditori.
Preu: 5,50 euros.

Diumenge 23
mercat. Mercadet popular amb
oportunitats i venda de roses. Hora: Matí.
Lloc: Plaça l’Alzina de Terra Nostra.
Organitza: CCFF Terra Nostra.
sant jordi . De 10.30 a 20h. a plaça de
l’església Biblioteca al carrer i El Racó

dels contes, espai per mirar i llegir contes
per als més menuts.
11h. Cercavila amb la Colla Mitjana de
Gegants de Montcada i Reixac. Al carrer
major - plaça de l’església
11h. Lloc: Parada de la Regidoria d’Infància i
Joventut (pl. Església) i Taller de còmics

(nenes i nens a partir de 8 anys)
12h. La llegenda de Sant Jordi. Cia. El

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

Diumenge 2, 12h
MÚSICA I CINEMA

LLUMS DE LA CIUTAT
Preu: 5,50 euros

EXPOSICIÓ

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

DIA DE LA DANSA
VI MOSTRA
D’ENSENYAMENT
A MONTCADA

1 de MAIG, 11.30h
Pl. Joanot Martorell

MAJOR
DE MAS
RAMPINYO

FESTA

Veure activitats a la pàgina 6dies

Del 27 d’abril a l’1 de maig

GUANYA’T UN PUNT
Fins al 30 d’abril

PINTURES DE PILAR PERDICES
Premi Nacional de Pintura
Fins al 28 de maig

Rovell de l’Ou. Espectacle de teatre amb
danses, balls i jocs. plaça de l’Església
17h. Taller d’espases medievals (nenes
i nens a partir de 8 anys)Lloc: Parada de la
Regidoria d’Infància i Joventut
19h. Sardanes, amb la Cobla Bofills. Lloc:
carrer Generalitat.

Dilluns 24
mostra d’ensenyament. Tallers
de còmic i caricatures i tastet d’hostaleria.
Hora:18.30h. Lloc: Espai Jove.

Dimarts 25
assemblea. Visita dels parlamentaris
de Madrid. Lloc: ABI. Hora:20h. Organitza:

Plataforma Tracte Just, Soterrament total.

Dimecres 26
conferència. Fent i desfent famílies

des de la igualtat, a càrrec de l’advocada
Montse Parejo.  Hora:18h. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs. Organitza: Grup de dones.

Dijous 27
festa major mas rampinyo.

Veure actes a l’anunci inferior.

Divendres 28
festa major mas rampinyo.

Veure actes a l’anunci inferior.

hora del conte. La primavera que

la sang altera, a càrrec de Mar Ortega.
Hora:18h Lloc: Biblioteca Can Sant Joan.
cinema. Hora:22h Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs. Entrada gratuïta.

Dissabte 29
festa major mas rampinyo.

Veure actes a l’anunci inferior

sortida. Visita a les muralles romanes
de Barcelona. Hora:11h Lloc: Plaça Nova
(BCN). Organitza: Fundació Cultural.
teatre. Desde la memoria,  a càrrec de la
companyia El Rinconcillo. Hora: 21h. Lloc:

Auditori. Preu: 5,50 euros.

Diumenge 30
sortida. Montcada camina amb....
Hora:8h. Lloc: La Unió de Mas Rampinyo.
Organitza: El Cim i l’IME.
petanca. Campionat de l’AV Font
Pudenta. Hora:9h. Lloc: Pistes de la
Muntanyeta. Organitza: AV.
festa major mas rampinyo.

Veure actes a l’anunci inferior.

dia de la dansa.  Hora:11.30h. Lloc:

Plaça Joanot Martorell.

Dilluns 1
festa major mas rampinyo.

Sardanes, amb la Cobla Nova Vallès.
Hora:12h. Lloc: Av. Catalunya. Organitza:

Agrupació Sardanista.
Bàsquet, 3x3 al carrer. Hora:De 9.30 a 14h.
Lloc: Av. Catalunya. Organitza: Club
Bàsquet Elvira Cuyàs.

Dijous 4
assemblea. Assemblea general
extraordinària per triar el nou president de l’ABI.
Hora: 20h. Lloc: ABI.

Divendres 5
cinema.  Hora:19h. Lloc: Espai Jove
Can Tauler.

Dissabte 6
cinema. Brokeback Montain.  Hora:22h.
Lloc: Auditori Municipal. Preu: 3,50 euros

Dissabte 6, 22h
CINEMA

BROKEBACK

MOUNTAIN
Preu: 3,50 euros

ROSA PERMANYER
Del 4 al 28 de maig

Veure participants a la pàgina 10

Dissabte 29, 21h
TEATRE

DESDE LA MEMORIA

Preu: 5,50 euros
Cia. El Rinconcillo
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Enllestits els treballs de la segona fase
de rehabilitació de la Casa de les Aigües

La instal·lació d’un ascensor i la remodelació de les sales de pous i màquines han estat els principals treballs

pilar abián
la ribera-can sant joan

La recuperació del complex de
la Casa de les Aigües, a Can
Sant Joan, entra ja en la seva
recta final. Tot just ara han aca-
bat els treballs de la segona
fase del projecte que han con-
sistit a rehabilitar la sala de
pous, que va quedar molt mal-
mesa pel vandalisme que hi va
haver durant l’etapa en què la
Casa va estar sense vigilància.
El sostre de fusta, les parets de
ceràmica i rèpliques de les
llums de la nau li han tornat
l’esplendor que tenien en el
passat. Els veïns van tenir
oportunitat de veure el resul-
tat de la restauració en la jor-
nada de portes obertes que es
va fer el 19 d’abril amb motiu
el Dia del Municipi, data des-

tinada a commemorar l’ani-
versari de la constitució dels
ajuntaments democràtics.

Joia del patrimoni. La Casa
de les Aigües era una antiga
estació de bombeig d’aigües de
l’aqüífer del Besos per a l’aba-
timent d’aigua potable per a
Barcelona, que va estar en fun-
cionament des del 1878 al
1987. El recinte té una superfí-
cie superior als 4.000 m2 i és
propietat de l’Ajuntament de
Barcelona, tot i que ha fet una
cessió administrativa al de
Montcada i Reixac per un
periode de 50 anys.
Es tracta d’un conjunt d’edi-
ficacions d’arquitectura moder-
nista industrial de gran bellesa,
amb la singularitat de comptar
amb una màquina de vapor que,

pel seu disseny i característiques,
és única al món. El Consistori
montcadenc va elaborar l’any
2003 un Pla Director per a
l’edifici, en el que es recollia el
seu valor històric, patrimonial i
tècnic i les actuacions que s’ha-
vien de dur a terme per con-
vertir el recinte en un centre de
referència de la nova cultura
ambiental del segle XXI. Amb
ajuts de la Unió Europea i in-
versió municipal el primer que
es va restaurar va ser la Casa
del Maquinista. Ara, en una se-
gona fase, s’ha instal·lat un as-
censor en aquest edifici i s’han
recuperat la sala de pous i la de
les calderes. El cost de l’actua-
ció ha estat de més de 580.000
euros dels quals l’Ajuntament
n’ha aportat la meitat.
“Hem recuperat una joia ar-

 >> La sala de pous ha recuperat l’aparença que havia tingut al passat

PILAR ABIÁN

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI

quitectònica de gran valor
per al municipi i amb una
vocació museística centrada
en el món de l’aigua”, va ma-
nifestar l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC) durant la prime-
ra visita oficial al recinte després
de les obres. El projecte de re-
habilitació ha comptat amb el
suport del qui fou el darrer tre-
ballador del complex, el
montcadenc Joan Roviralta, qui
ha manifestat la seva satisfacció
per resultat de l’actuació. “No-
més falta aconseguir que la
maquinària funcioni encara
que sigui només de manera
testimonial” ha dit. Aquest és
un objectiu que el Consistori
pensa dur a terme ja que es
planteja fins i tot aprofitar els
pous existents per al rec de parcs
i jardins públics.

PREMSA AJUNTAMENT

 >> El darrer treballador, Joan Roviralta –al centre–, ha assessorat en les tasques de recuperació

dia municipi

PORTES OBERTES

El 19 d’abril es va celebrar ar-
reu de Catalunya el Dia del
Municipi. Per commemorar
aquest dia l’Ajuntament va
organitzar una jornada de por-
tes de la Casa de les Aigües
durant les qual tècnics muni-
cipals van explicar la història
de l’equipament i les obres de
rehabilitació que s’hi han dut
terme.  El 14 de febrer el Go-
vern de Catalunya va decidir
instaurar la celebració coinci-
dint la commemoració del 27è
aniversari de la constitució dels
ajuntaments democràtics. L’al-
calde César Arrizabalaga va
subratllar que la ciutadania va
poder veure així “la rehabi-
litació d’aquest magnífic
equipament, una joia arqui-
tectònica que ha recuperat el
seu antic esplendor”: LG
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>>SANT JORDI Concursos, llibres i exposicions

El volum Microvisionaris ja és a la venda

Montcada
s’endinsa al
Sant Jordi

ARXIU

concurs de microrelats ‘El basar’

Trens

Un senyor gran puja cada dia al tren, no va enlloc, li agrada agafar trens i mirar el
paisatge per les finestres. Finestres grans.
Hi veu platges, ciutats i prats. Tria els recorreguts evitant els túnels. Els trens que el
portaven de jove no tenien aquestes finestres. Ara sí en tenen i pot anar assegut, li
cedeixen el seient.
Mira el paisatge de fora i mira la resta de gent del vagó. Veu la gent que sí que pren el
tren per anar a algún lloc. I s’imagina com seria viure les altres vides: la de l’estudiant
que va a l’autónoma, la del jove que ven mòbils, la de la noia embarassada, la del jove
ciclista, la de l’amant que pren el tren per visitar la parella comptant les travesses com
un compte enrerra, la del jove intrèpid que agafa el tren per primer cop sol, la del grup
de gent que riu mentre viatja, la de la noia que li posa amb els auriculars banda sonora
al paisatge de la finestra com si ella fos la directora improvisada d’aquell documental,
la de la parella que es besa i juga en els seients mentre tothom es fa el despistat però
agreix aquell toc dolç al vagó... qualsevol, qualsevol vida, qualsevol vida abans que
aquella que el feia pujar en trens alemanys sense destí.

Trens. Jordi Amenós (Montcada i Reixac)

Seleccionat del mes de març

sònia hernández

montcada

El 23 d’abril se celebra la Diada
de Sant Jordi, que és una de les
dates més assenyalades al
calendari festiu, per la qual cosa
entitats i institucions organitzen
un bon nombre d’actes rela-
cionats amb la literatura i la cul-
tura en general. La Regidoria de
Cultura ha preparat un ampli
programa que es va iniciar
dimarts 18 d’abril amb la pre-
sentació del llibre Microvisionaris
i la lectura del veredicte de la II
Edició del Premi de microrelats
El Basar. El guanyador ha estat
el montcadenc Daniel Zapata
amb el text Domicilio particular,
mentre que s’han reconegut com
a finalistes els microrrelats La
habitación rotante, de Ginés S.
Cutillas, de Granada, i La
màscara, de Jordi Faura, de Bar-
celona. Aquests tres autors,
juntament amb altres textos
seleccionats entre els mesos
d’octubre de 2005 i març de
2006 –entre els quals es troba el
text Trens, de Jordi Amenós,
l’últim seleccionat de la con-
vocatòria– i d’altres destacats
pel jurat, format pels prestigio-
sos crítics Juan Antonio Maso-
liver Ródenas i Fernando Valls.
El llibre, que ha comptat amb
el suport de Lafarge-Asland, es
posarà a la venda a la Fira del
Llibre. Lluís Maldonado, gerent
de Montcada Comunicació, va
aprofitar l’acte per anunciar que
la propera edició s’incremen-
taria la dotació del premi. En-
guany el primer premi ha rebut
450 euros i els dos finalistes 200.

Més premis. Altres convo-
catòries que s’han fallat aquests
dies han estat la de Guanya’t un
punt i la de Vet aquí un gat. A la
primera han participat un total
de 764 escolars montcadencs.
Entre aquests, els premiats han
estat: en categoria A Jesús
Morillas i Emma Altadill, amb
accèssits per Salma Prieto,
Elisabeth Moreno, Xavier Soto,
Roc Cañellas i Arnau Martínez;
en categoria B, Roger Alcaraz i
Ana Calvo han rebut el premi i
Cristina Aleu Heredia, José Ma-
nuel Salas, Miquel Olivares,
Alícia Guillén i Saray Cortés són
finalistes; a la categoria C els
premiats són Amal Rghioui,
Óscar Marín i Paula Abián, men-
tre que els accèssits són per
Mayte Corral, Esteban Dos An-
jos, Elena Prado, Marta García
i Ferran Gómez; a la D els
premiats són Roxana Ruiz, Irene

Puertas i Yaiza Rosales i els fi-
nalistes Marta Miras, Mireia
Dorca, Míriam Sorribas, Claudia
Hurtado i Judit Aibar i a la dar-
rera categoria, la D, els premis
són per Sara García i Cristina
Bueno, i els accèssits per Mireia
Porqueras, Alexandre Rivera i
Pau Romero. Les obres dels
guanyadors s’han editat com a
punts commemoratius del Dia
del llibre 2006.
Al concurs de contes per a nens
escrits per adults Joana Otón, de
Barcelona va aconseguir el pri-
mer premi, dotat de 800 euros,
pel seu escrit Meisi i la hiena
riallera i Cinta Arasa va resultar
finalista amb el conte Zeineb, la
primera enxaneta, pel qual va
rebre 400 euros. En la categoria
local es va distingir el conte El
misteri de les ensaïmades voladores, de
Jaume Aregall, que també va
rebre 800 euros. I encara un
premi més, el dels Contes d’en
Sergi, organitzat per l’associació
juvenil la Ballesta amb col·la-
boració de l’Ajuntament, que
sabrà els guanyadors d’aquest
any el 21 d’abril a la tarda, a
l’Auditori. Enguany uns 550
nens del municipi han presentat
un escrit a aquest concurs.

La festa de les lletres.

L’acte central de la festa, però,
serà la Fira del Llibre, que s’ins-
tal·larà diumenge al carrer
Major i la plaça de l’Església. En
aquesta hi haurà 32 parades de
llibreries, vendes de roses i par-
tits polítics. Com a principal no-
vetat, enguany la Fira estarà ani-
mada amb diverses activitats,
com ara representacions teatrals,
conta-contes, tallers i una cerca-
vila amb la Colla Mitjana de Ge-
gants. A la tarda hi haurà sar-
danes amb la cobla Bofills.
Can Cuiàs també tindrà la seva
celebració de Sant Jordi diven-
dres 21 a la tarda, amb tallers i
cinema.

 >> L’alcalde felicita Zapata

FOTOS: LAURA GRAU/SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> Signatura del conveni entre l’Ajuntament i Lafarge-Asland

 >> Guanyadors, participants i organitzadors del premi de microrelats El Basar

 >> Els premiats al concurs Guanya’t un punt

 >> Els guanyadors del premi amb les autoritats locals i el jurat

 >> Guijarro amb Aregall
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I després dels llibres, la dansa
sònia hernández

redacció

 >> Una de les actuacions del Dia Internacional de la Dansa de l’any passat

ARXIU/LLUÍS MALDONADO

El proper 30 d’abril se celebra
el Dia Internacional de la Dansa
a Montcada i Reixac. Com és
habitual, la plaça Joanot Mar-
torell (darrera l’AJuntament)
acollirà les actuacions de les
diferents escoles i entitats dedi-
cades a aquesta art escènica.  A
partir de les 11.30 actuaran el
grup d’aeròbic de la zona es-
portiva centre, l’escola de dansa
Gimnàs Jym’s, l’Esbart Dansaire
de la Unió, el grup de dansa de
Can Cuiàs, els curs de balls de
saló de l’IME, el grup de dansa

oriental dels Cursos de Cultura,
l’Associació Ballet Flamenco

Triana, l’escola de dansa Eva
Nieto i la de Susanna Arévalo.

en 2 minuts...

�La Rua ja es pot veure en DVD
Les millors imatges de la Rua de Carnaval 2006, que es va
celebrar el passat 25 de febrer, es reuneixen en un DVD realitzat
per la Regidoria de Cultura. Per aquest desfilen les més de mil
persones que hi van prendre part en alguna de les 17 com-
parses que es van crear, tant als preparatius previs a la Rua,
com durant l’itinerari pels carrers del municipi, el Sambòdrom
i la festa posterior al Pavelló Miquel Poblet. Els passats 29 i 30
de març l’Auditori va
acollir sengles projec-
cions del document
audiovisual, a la qual
van assistir prop de 150
persones. En un breu
termini de temps, el
DVD es podrà adquirir
a l’Auditori i a la Casa
de la Vila. LR

Els contes tristos de Masoliver
L’escriptor Juan Antonio Masoliver Ródenas va presentar el
seu últim llibre, La noche de la conspiración de la pólvora (Acantila-
do), el passat 31 de març al Cafè Montcada, convidat pel Crecle
Cultural. A partir
dels seus textos i les
preguntes dels assis-
tents, Masoliver va
reflexionar sobre la
crueltat de la infan-
tesa, sobretot en el
marc de la posgue-
rra: “No tornaria a
la meva infantesa
ni a la meva ado-
lescència per res del món”, va comentar. LR

�

�La Salle estrena ‘We will rock you’
El grup de teatre La Salle estrena el 30 d’abril el seu espectacle
We will rock you, el seu últim muntatge de teatre musical on es
recorda la vida del desaparegut cantant Freddy Mercury, líder
i vocalista de la formació Queen. LR

Eleccions a l’ABI
L’ABI ha convocat una Assemblea General Extraordinària per
triar una nova junta directiva després de la recent dimissió de
l’últim president per motius personals David Calvano. El 19
d’abril va finalitzar el termini per presentar les candidatures
optant a la presidència. LR

�

La Fundació Cultural presenta
el número 12 de ‘Quaderns’

LAURA GRAU

>>SANT JORDI Pintures i investigació

Pilar Perdices, guanyadora del Masoliver 2005, exposa a l’Auditori

sònia hernández

montcada

SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> Pilar Perdices

ARXIU

Una altra cita cultural impor-
tant pels volts de Sant Jordi és
la presentació de la revista
d’història local Quaderns, que
edita la Fundació Cultural. La
publicació ja ha arribat al seu
número 12, que es dedica de
manera especial a les riuades
patides al municipi al 1962. La
revista ofereix imatges de la
catàstrofe i testimonis en pri-
mera persona dels veïns que la
van patir. La presentació pública
es va fer el passat 19 d’abril i es
podrà aconseguir a la parada
que l’entitat instal·larà el 23
d’abril a la Fira del Llibre.
Una altra proposta inclosa dins
el programa de Sant Jordi és la
mostra de l’artista Pilar Perdi-

ces, la guanyadora del Premi
Nacional de Pintura Juan Ra-
món Masoliver 2005. La
mostra es pot visitar fins al
proper 28 de maig. En el
moment de tancar aquesta
edició la inauguració era previs-
ta per al 21 d’abril.

 >> Presentació del nou número de la revista a la seu de la Fundació Cultural

SÒNIA HERNÁNDEZ
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Trobada amb les tradicions,
la música, la cultura i els veïns

El Rinconcillo commemora
els 70 anys de la Guerra Civil

>>Festa Major de Mas Rampinyo

sònia hernández
redacció

Artistes del barri i de tot Montcada recorden la figura de Joan Capella

 >> Dilluns 1 de maig se celebrarà la VI Trobada de Puntaires

ARXIU/PILAR ABIÁN

Entre el 27 d’abril i l’1 de maig
La Unió de Mas Rampinyo ce-
lebra la Festa Major del barri,
la primera del municipi. El pro-
grama de festes s’obre amb la
inauguració de les exposicions
que es podran visitar durant les
celebracions, a la seu de La Unió:
la de dibuixos i pintures del
montcadenc Josep Quintero, la
de manualitats del Grup de la
Dona, una fotogràfica dedicada
als records de la Festa Major i
una altra en homenatge al desa-
paregut Joan Capella. En
aquesta, artistes de diferents dis-
ciplines recorden a qui va ser
president de l’entitat. També es
projectarà, el mateix dia 27 un
audiovisual del president de
l’Agrupació Fotogràfica, Cosme
Oriol, amb el títol Focs d’artifici.
Enguany l’encarregat de llegir el
pregó serà Alfred Canals, presi-
dent del Cim.

Molta música. La música té una
presència especial en aquesta
celebració. Divendres hi haurà dis-
co mòbil infantil, l’actuació del
grup Abbey Road, clònic del mític
The Beatles, i la festa Get-Back. El
president de l’entitat, Pere

Arévalo, ha explicat que aquest
concert és una aposta important
“amb què volem atraure
l’antenció i la participació del
jovent i de la gent de totes les
edats”.
Dissabte 29 continuarà la música,
amb el concert de Festa Major i el
ball de nit, on no faltarà el fanalet,
amb la Nova Orquestra; però a
més s’incorporen les exhibicions
de gimnàstica rítmica i les activitats
infantils, amb la companyia
Sapastres. “Hem volgut fer una
festa en què tothom se senti invo-

lucrat i trobi alguna activitat per
participar”, ha comentat Arévalo.
Diumenge 30 és prevista la cami-
nada del Cim, la missa pels socis
difunts, les partides d’escacs
organitzades per la Unió Escacs
Montcada i la VII Mostra de
Cuina, a més de les havaneres
de l’Espingari i la representació
de Criatures, amb el grup Tea345.
Dilluns 1 de maig hi ha partides
de 3x3 de bàsquet, la botifarrada
popular, la VI Trobada de pun-
taires, les sardanes i el ball de
gitanes.

>>Auditori Municipal

L’espectacle ‘Llums de la ciutat’ uneix la música i cinema clàssic

sònia hernández
redacció

 >> Santiago Jiménez, conjuntament amb Paquita Roldós formen El Rinconcillo

El Colectivo artístico El Rin-
concillo, format per Santiago
Jiménez i Paquita Roldós, actua
el proper 29 d’abril dins la
programació estable de l’Audi-
tori Municipal amb el seu espec-
tacle Desde la memòria. Aquest, que
també es podrà veure el 22 al
Centre Cívic Can Cuiàs, vol re-
cordar i homenatjar totes
aquelles persones que, directa o
indirectament, han estat víctimes
de la Guerra Civil Española ara
que se celebra el 70è aniversari
del conflicte bèl·lic.
Jiménez i Roldós han definit el
seu treball com un espectacle
poeticartístic, ja que la base fona-
mental és, com a la majoria dels
seus muntatges, la poesia, espe-
cialment la d’escriptors com Ra-
fael Alberti, León Felipe, Anto-
nio Machado o Miguel Hernán-
dez, que es combinen amb les
imatges que fotògrafs com
Frank Cappa o Agustí Centelles
van fer a la primera línia de
combat i a les trinxeres.

Música de qualitat. D’altra
banda, la sala municipal també
acollirà l’espectacle musical Llums
de la ciutat, on el pianista Carles
Robert i el clarinetista Miquel
Àngel Marín posen música a un
gran clàssic del cinema, la
pel·lícula homònima que el
cineasta Charles Chaplin va fer

l’any 1931. L’espectacle combi-
na imatge i música per
aconseguir una sessió cinema-
togràfica que retorna els espec-
tadors als inicis del setè art. La
representació es farà dissabte 22
d’abril i s’emmarca en els actes
de celebració de la Diada de Sant
Jordi al municipi.

sònia hernández
barcelona

El montcadenc torna a la Fira de Sant Isidro

 >> Marín dedica el primer brau a José Tomás, amb ulleres de sol

Serafín Marín captiva
l’afició a la Monumental

El torero montcadenc Serafín
Marín va tornar a ser un dels
protagonistes a la plaça Mo-
numental de Barcelona el
passat 8 d’abril al festival
organitzat per la Plataforma en
Defensa de la Festa. Marín
compartia cartell amb Luis
Francisco Esplà, Francisco Ri-
vera Ordóñez, Morante de la
Puebla, Finito de Córdoba, El
Juli i el vaquer Raúl Cuadra-
do, també català. Abans que el
montcadenc havien destacat per
la seva actuació Rivera
Ordóñez, que va ser premiat

amb dues orelles, el de Córdo-
ba i el Juli. Marín no va tenir
sort amb el seu animal, que
havia brindat al torero retirat
José Tomás, i no va poder des-
plegar la seva tècnica, per la qual
cosa va decidir demanar un altre
toro als assistents, un sobrer.
“Estava actuant a casa meva,
amb la meva gent, així que no
podia permetre que passés
desapercebut en una festa tan
important”, va explicar. Amb
aquest, va obtenir dues orelles.
Aquest èxit anima el torero
montcadenc per la seva actuació
a la Fira de San Isidro de Ma-
drid, on torejarà tres tardes.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Satisfacció pel projecte
de l’antic Kursaal

pilar abián
redacció

El document definitiu recull modificacions

L’AV de Can Sant Joan ha
manifestat en assemblea la seva
satisfacció per les consideracions
i acords introduïts al projecte
definitiu del futur Centre Cívic
del barri en construcció a l’espai
que ocupava l’antic cinema
Kursaal. Una de les peticions
que l’Ajuntament ha incorporat
és la del terra mòbil de la sala
d’actes que tant podrà estar en
pla recte com inclinat, per
millorar la visibilitat de
l’escenari i facilitar l’accés per a
les persones amb problemes de

mobilitat. També s’han recollit
altres peticions de l’entitat que
no constaven en el primer acord
signat, com ara ampliar la
profunditat de l’escenari passant
de 4 a 5 metres, eliminar el bar
previst i fer despatxos d’ús
col·lectiu en comptes d’una sala
oberta per a les entitats.
En el mateix document signat
per representants municipals i
de l’AV es fa constar la voluntat
de mantenir les reunions de la
comissió mixta per fer un
seguiment del projecte i per a
l’elaboració del reglament
d’utilització de l’equipament.

LLUÍS MALDONADO

 >> Signatura del conveni entre representants veïnals i l’ajuntament

LLUÍS MALDONADO

ARXIU
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L’arribada de la II República a Montcada
el retro-visor

La bandera tricolor es va hissar el 14 d’abril de 1931 a la Casa de la Vila

ricard ramos

fundació cultural

 >>  Imatge al·legòrica de la República

El 14 d’abril de 1931, a Mont-
cada, com arreu de Catalunya i
Espanya, es proclamava, des del
balcó de l’Ajuntament, la II Re-
pública després dels resultats de
les eleccions municipals del 12
d’abril de 1931.
El nou i primer alcalde republicà
a Montcada, Josep Espinasa i
Masagué, hissava en aquell me-
morable dia la bandera tricolor
al nostre Ajuntament. Eren
moments emocionants, plens
d’alegria desbordant i d’espe-
rances. El carrer Major estava
envoltat d’un entusiasme conta-
giós, molts veïns amb llàgrimes
als ulls, altres cridant fins
l’afonia “Visca la República”,
altres, sense saber certament què
passava, contemplaven plens de
curiositat l’onejada de la nova
bandera.
Josep Espinasa no estava sol,
l’acompanyaven  diferents per-
sones, com Salvador Vilanova,
comptable de la fàbrica Asland,
Lluís Pedrola i Briansó i el seu
germà Antoni, d’ERC, Antoni
Ricard, de Mas Rampinyo; Pere
Riera Colomé, republicà inde-
pendent, i altres persones, com
Pere Bordes, Artur Burganyà i
Francesc Espinasa Masagué.

Eufòria al carrer. Els símbols
de la monarquia, com a altres
llocs del país, eren llançats al
carrer. Espinasa va improvisar

un discurs i, en adornar-se del
tamany de la bandera republi-
cana, va dir:  “Aquesta bande-
ra és massa petita.” No es va tri-

gar gaire a substituir-la per una
altra molt més gran, acompa-
nyada d’un formidable clam
dels centenars de veïns i veïnes
que s’aplegaben al carrer. Aquell
esdevenimet improvisat però
tan desitjat obria una nova eta-
pa, una altra forma de govern i
d’Estat, una demanda ciuta-
dana per acabar amb el llarg
endarreriment en què havien
viscut les Espanyes monàrqui-
ques, una societat que reclama-
ba més justícia social, més
igualtat i més drets. Un
d’aquests drets va ser el sufragi
del vot de les dones, que havia
estat vetat fins l’arribada
d’aquell 14 d’abril de 1931.

Exposició
sobre Mercè
Rodoreda al

Montserrat Miró
L’IES Montserrat Miró acull
una exposició al voltant de la fi-
gura de l’escriptora Mercè
Rodoreda (Barcelona, 1908-
Girona, 1983) fins al proper 28
d’abril. La mostra, de l’Institut
de la Dona, es composa de
documents i fotografies de
l’autora més traduïda de la lite-
ratura catalana, creadora d’obres
tan populars com Mirall trencat
o La plaça del Diamant. L’expo-
sició es pot visitar de 13.30 a
20.30h. SH

Carles Quílez
fa un taller
d’escriptura

El periodista i escriptor mont-
cadenc Carles Quílez impartirà
un taller d’escriptura sota el
títol Entre la realitat i la ficció.
L’acte, organitzat pel Servei
Local de Català (SLC) serà a
el 25 d’abril a les instal·lacions
de l’SLC servei a la Casa de la
Vila, carrer Domingo Fins, 17
(19h). Quílez ha novel·lat
alguns dels successos que ha
hagut de cobrir com a perio-
dista radiofònic. SH

 >>  Josep Espinasa

IMATGES: ARXIU RICARD RAMOS

Comerciant, si et

vols anunciar a

La Veu truca’ns i

t’informarem

625 601 107
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FUTBOL SALA. GRUP B DE LA DIVISIÓ DE PLATA

El Grundig depèn del Marfil
per arribar al playoff d’ascens
La tercera posició que dóna accés a la fase final es decidirà en l’última jornada de lliga, el 22 d’abril

ANTONIO ÚBEDA

El Grundig Mobile es jugarà el
passi al playoff d’ascens a Di-
visió d’Honor en el darrer matx
de la lliga regular, que es dispu-
tarà el 22 d’abril al pavelló Mi-
quel Poblet contra el Perfiles
Sintal de Navarra. Per obtenir
la classificació, l’equip montca-
denc ha de vèncer el conjunt ara-
gonès i ha d’esperar una ensope-
gada del Marfil Santa Coloma
a la pista del Sícoris de Lleida.
Tots els partits de l’última jor-
nada es jugaran el mateix
dissabte a les 18.30h. El Mont-
cada és quart del Grup B de la
Divisió de Plata amb 56 punts
empatat amb el conjunt colo-
menc, que ocupa la tercera po-
sició que dóna accés a la fase fi-
nal gràcies al fet que té al seu
favor la mitjana de gols parti-
cular amb el Grundig. El tècnic,
Marcello Magalhaes, s’ha mos-
trat optimista perquè “mate-
màticament encara queden
possibilitats d’estar entre els
millors”. El Sícoris no es juga
res a l’últim partit de la compe-
tició, ja que es troba a la zona
mitjana de la classificació.

Últims matxs. El Grundig
Mobile ha guanyat els darrers
dos partits de lliga. El 8 d’abril
es va imposar al Manacor, un
rival directe en la lluita per ju-
gar el playoff, per 8-2. Els mont-
cadencs van exhibir un bon
nivell de joc, arrodonit per una
eleveda efectivitat. D’altra ban-
da, el dia 15 va superar el Gavà
–onzè classificat amb 25 punts–
a domicili per 2-5. El Montcada,
però, no va poder celebrar la
victòria perquè el Marfil va gua-
nyar el Barça per 5-3, un triomf

sílvia alquézar
redacció

 >>  José Rodríguez fa un llançament a porta  contra el Maristas de València al pavelló M. Poblet

que permet als colomencs arri-
bar a l’última jornada amb la
confiança de dependre d’ell ma-
teix per assolir el passi a les elimi-
natòries finals.
El Grundig va deixar escapar la
gran oportunitat de col·locar-
se tercer en solitari a la pista del
Canet, el passat 1 d’abril, en un
matx que guanyava per 5-7 i al
final va acabar amb empat a 7.
El Montcada va criticar l’ac-
tuació arbitral, sobretot als dar-
rers instants quan van donar per
vàlid un gol de Cupim en
pròpia porta a l’últim segon
mentre sonava la botzina.  “Els
col·legiats van estar molt ma-
lament, però això no és excu-
sa perquè nosaltres no vam fer
els deures”, va dir el brasiler
Edesio en finalitzar el matx.

‘L’OPTIMISME, PER SOBRE DE TOT’

el president, eusebio carrero

-Es produirà el miracle de
la classificació?
L’optimisme,per sobre de tot.
Després de tants anys inten-
tant l’ascens, un altre potser
hauria tirat ja la tovallola. Però
també està clar que només
amb optimisme no aconse-
guirem l’objectiu. S’ha de
guanyar i esperar.
-Ha estat una temporada
molt irregular.
Sí, hem perdut molts punts
que teníem guanyats i ara ens
fan falta. No hem acabat de
rematar quan calia. També
hem tingut moltes lesions a
principi de temporada que ens
van perjudicar i vam tenir un
inici molt dolent.

>>BILLAR

El montcadenc Rubén Díaz, del
Club de Billar Santos, partici-
parà del 10 al 21 de maig al
Campionat del Món de Billar
Americà que es disputarà a Las
Vegas (USA). El billarista es
mostra optimista i considera
que el més important és fer-se
amb la sacada inicial “per po-
der començar i acabar la par-
tida”, ha indicat Díaz, de 24
anys i categoria Màster, qui ha
afegit que també és clau evitar
qualsevol falta perquè el torn
passi al contrincant. Precisament
per una falta, Ricardo Martín,
de 21 anys i també jugador del
Club Billar Santos, va perdre la
partida que li havia de donar
accés al Mundial en la categoria
regular. Ambdós participaran al
Campionat d’Espanya que es
farà al juny a Sevilla. L’any
passat, el club local va guanyar
la lliga catalana. Al desembre,
Martín va quedar tercer al
Torneig Internacional de
Benalmádena, a Màlaga.

Un jove del
Club Santos
participarà
al Mundial

sònia hernàndez
montcada

 >> Martín i Díaz amb els trofeus

SÒNIA HERNÀNDEZ

-I què n’opina dels àrbitres?
En general el nivell no és
massa elevat i en algunes de-
cisions ens han perjudicat
com potser va ser el dia de
Canet.

 >> Eusebio Carrero

ARXIU
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lluís maldonado
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 >>El Valentine es troba a dues victòries de la zona del playoff d’ascens

El Valentine es complica l’accés
als propers campionats d’Espanya

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

SÍLVIA ALQUÉZAR

La manca d’encert de cara al
gol va acabar passant factura
al Sant Joan contra el Sent-
menat, que va acabar sumant
els tres punts amb un solitari
gol a la primera part, en una
de les escasses ocasions en qè
va arribar a la porteria.
Tot i que el Sant Joan va mar-
car el ritme de partit des del
xiulet inicial i va tenir nom-
broses ocasions de gol abans

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan perdona
massa i acaba perdent

lluís maldonado
redacció

LLUÍS MALDONADO

Les dues darreres derrotes con-
secutives contra el Prat i el
Tarragona han deixat el Valen-
tine en una situació complica-
da per tenir opcions de tor-
nar a estar als Campionats
d’Espanya EBA  per cinquena
vegada a la seva història. A falta
de tres jornades per al final de
la lliga regular, els mont-
cadencs estan a dos punts del
tercer classificat que dóna dret
a jugar les fases. Altres tres
equips –Igualada, Granollers
i Navàs– també lluiten per
classificar-se i, a priori, tenen
un calendari més complicat.

Calendari difícil. “Depe-
nem de nosaltres mateixos,
crec si som capaços de guan-
yar els dos partits i arribar a
l’última jornada amb possibi-
litats matemàtiques estarem
als playoffs”, assegura con-
vençut el tècnic César Saura,
qui es mostra confiat que “els
equips de dalt punxaran, en-
cara que moralment estiguin
més convençuts, tenen un
calendari difícil”.
El Valentine haurà de millorar
en els tres partits que queden
el pobre balanç efectiu contra
el Prat i el Tarragona. Els
desencerts des del tir exterior
–principal arma d’atac– han
sentenciat els montcadencs en
els darrers partits.

A falta d’una jornada pel final
de les fases pel títol de Primera
Catalana, La Salle fa temps que
no s’hi juga res, ja que des de fa
cinc jornades va quedar des-
cartat. Tot i sumar la segona
victòria contra el Bordils, en el
darrer partit disputat va tornar
a perdre a casa contra el Ba-
nyoles per 23 a 33.
El capità Toni López Chachi

assegura que l’equip ha tingut
mala sort. “Si el calendari
hagués estat al revés, tot po-
dria haver estat molt dife-
rent”, pensa referint-se a què
van jugar els primers partits
fora de casa i això els va con-
dicionar en la negativa forma
d’arrencar la fase final i
allunyar-se de qualsevol opció
de lluitar pel títol.
Ara el conjunt que entrena

>> HANDBOL. Primera Catalana

La Salle suma una nova
derrota intrascendent

lluís maldonado
redacció

LAURA GRAU

 >> El Sant Joan intenta acabar la lliga el millor classificat possible

“Llàstima que la reacció de
l’equip no hagués arribat
abans, sino, ara podríem estar
lluitant per l’ascens”. Amb
aquestes paraules es va expressar
l’entrenador Toni Carrillo des-
prés de la victòria per 2 gols a 0
contra el Roses, obra de Juanito
Roque i Raúl Romero en el
darrer partit disputat al munici-
pal de la Font Freda, en què els
montcadencs van sentenciar a la
segona part. Els montcadencs
sumen una bona ratxa de
resultats en el darrers sis partits,
amb quatre victòries, una derro-
ta i un empat.

Temporada sense sort. “Les
lesions han castigat la planti-
lla al principi de la tempora-
da”, comenta Carrillo. I és que
Pradas, Xavi Alonso, Roig,
Raúl Romero, Sergio, Belda i

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada ofereix un bon nivell
de joc a falta de sis jornades

lluís maldonado
pla d’en coll

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> El Montcada està acabant la lliga molt millor del que la va començar

La victòria per 2 a 0 contra el Roses injecta més moral a la plantilla

 >> La Salle masculí ocupa l’última posició de la fase pel títol de Primera

L’EQUIP MILLORA EL JOC I S’ASSEGURA
LA CATEGORIA PARTIT A PARTIT

valentine femení

El Valentine femení suma partit
a partit victòries importants que
l’allunyin de les zones compro-
meses de la part baixa. En el
darrer partit va guanyar al BBC
de Badalona per 45 a 52. “És
una victòria molt important
per allunyar-nos del des-
cens”, explica l’aler Marta Oliva.
I és que l’equip està fent una
bona temporada, tot i els canvis
que han afectat a la banqueta.
Des que es va fer càrrec Marc
Fabregat, el conjunt ha
experimentat una evolució
progressiva positiva: “Estem
més conjuntades i això es

nota en la fluïdesa del joc”,
diu Oliva.

Recta final. Les montca-
denques afronten la recta final de
la lliga amb optimisme tot i la
dificultat del calendari. “Volem
anar partit a partit en els com-
promisos contra els equips de
la part alta que tenim fins a
final de lliga”, diu l’aler amb
l’objectiu d’assegurar-se la per-
manència. L’aler Vero es perdrà
el que resta de temporada a
causa de la lesió que es va fer a
la cama fa un parell de set-
manes. LM

altres jugadors han engrossat la
llarga llista de la infermeria verd-
i-blanca aquesta temporada que
han impedit un rendiment alt  de
la plantilla.  “Ara hem d’intentar
sumar el màxim de punts pos-
sibles del 18 que estan en joc,
per acabar com més amunt

millor” afegeix..
Els montcadencs visiten el camp
del Taradell en el pròxim partit
de lliga del Grup Primer de
Preferent, un matx que l’entre-
nador considera important per
confirmar la línia ascendent de
l’equip dels últims mesos.

d’arribar al descans, va ser el
Sentmenat el que es va avan-
çar. A la represa, l’equip local
no va poder reaccionar i va
acabar cedint els tres punts.
L’escassa efectivitat de cara a
gol està convertint-se en un
dels problemes més evidents
de l’equip aquesta temporada,
que ha hagut d’assumir des de
fa algunes jornades haver-se
quedat sense opcions d’aspirar
a l’ascens, el gran objectiu de
la plantilla.

Jaume Puig intentarà cloure la
temporada guanyant a la pis-
ta del Sant Cugat, que va
vèncer al Miquel Poblet a
l’anada per 22 a 35, “i no aca-
bar últims, tot i que per
malament que ho fem serem
el millor sisè equip de
Catalunya”. Chachi assegura
que en 12 anys al primer equip
no recorda un com aquest
amb tantes lesions, “i, tot i
així, hem donat guerra”
afegeix.

La Salle femení. Pel que fa
al sènior de Primera Catalana
continua fent un paper irre-
gular a la lliga. A la pista de
La Roca va sumar la seva tret-
zena derrota per 25 a 13, que
col·loca a l’equip de Josep Qui-
rós antepenúltim amb 9 punts,
en una situació perillosa
mirant el descens.
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El Barça i el Madrid
provoquen el deliri

al Miquel Poblet
sílvia alquézar
pla d’en coll

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

>> FUTBOL INDOOR. Partit de veterans

No hi cabia ni una agulla el pas-
sat 31 de març al pavelló Miquel
Poblet, que novament va regis-
trar un ple històric –amb prop
de 1.500 persones– per veure en
acció els jugadors del Barça –a
la foto 4 amb les autoritats
municipals– i el Madrid que han
marcat una època als seus res-
pectius clubs. El matx va acabar
amb la victòria dels culés per 15-
7, que es van poder treure
l’espina clavada en l’edició de
l’any passat quan van perdre
per un resultat similar. La gran
estrella va ser el blaugrana Luis
Enrique –foto 1–, que va ser
escollit el millor jugador del
Torneig Futbol indoor,
organitzat per l’Ajuntament de
Montcada i l’empresa Futbol
Indoor Events. Els barcelonistes
Luis Enrique i Sergi i el
madridista Amavisca van rebre

una placa a l’inici del matx com
a debutants en la modalitat de
futbol indoor. El partit de
veterans va ser precedit per
l’enfrontament entre dos equips
de personalitats. La més
mediàtica va ser el cantant Mi-
guel Ángel Muñoz –foto 2– que
va aixecar passions entre el
públic femení més jove.
La festa del futbol indoor va
començar el 29 i 30 de març amb
la disputa de les fases prèvies del
Torneig Unicef per a infantils i
alevins. Les finals es van jugar el
dia 31. En infantils, el Grundig
Mobile va vèncer l’EF Montcada
C per 6-5 i, en alevins, el
Grundig va guanyar l’EF
Montcada B per 5-2 –a la foto 3
els jugadors dels equips finalistes
amb les autoritats municipals.
La recaptació del torneig va
ascendir a més de 2.000 euros,
que es lliuraran íntegrament a
Unicef.

El partit de famosos
es va decidir a l’últim
segon gràcies al gol
del brasiler Neimar
júnior, el jugador
més jove del torneig
amb 14 anys –a la
foto amb l’expivot de
bàsquet Santi Abad–
que ha fitxat pel Ma-
drid i pel qual també
optava el Barça. SA

Futura estrella

3

4

1

2
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 >> Els jugadors i directius de la UE Montcada amb les autoritats municipals a les escales de la Casa de la Vila

>> ESCACS. Reconeixement oficial a la UE Montcada

L’Ajuntament ret homenatge
als campions de Divisió d’Honor

sònia hernàndez
montcada

CB MONTCADA B. BÀSQUET> Primera
Fora del descens directe
El CB Montcada B ha aconseguit el·ludir les
dues últimes posicions que porten al descens
directe a Segona Catalana. Les victòries de les
últimes jornades l’han situat a l’antepenúltim
lloc amb esperances de permanència.  SA

mésen 2 minuts

GRUNDIG B. FUTBOL SALA> Primera B

ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials

El femení A es col·loca tercer
El sènior femení A del CB Elvira Cuyàs ha
pujat un lloc a la classificació. Ara és tercer del
Grup Quart de Tercera Catalana amb 42
punts. D’altra banda, el sènior B femení és
cinquè a la seva categoria, mentre que el masculí
ha baixat a la vuitena posició. SA

EF MONTCADA. FUTBOL> Segona

Segueix líder destacat
La UE Santa Maria lidera el Grup Dissetè de
Tercera Regional, amb 49 punts en 20 partits.
Els montcadencs tenen un matx menys que el
seu immediat perseguidor, el Pujadas, que és
segon amb 45 punts. En l’última jornada que
va disputar, l’1 d’abril, el Santa Maria va vèncer
el Càstic, quart classificat, per 1-0. SA

UE SANTA MARIA. FUTBOL> Tercera

Empat a casa contra el Manresa
L’equip femení de l’Escola de Futbol Montcada
va empatar a un gol a casa contra el Manresa, el
líder del Grup Segon de Segona Divisió. Les
montcadenques estan fent una bona temporada.
Es troben situades en una posició còmoda al mig
de la taula amb 34 punts. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA>Primera

Bons resultats als darrers partits
L’AE Can Cuiàs, a una situació còmoda de la
classificació, ha obtingut uns bons a les dues
últimes jornades: va vèncer el Pepecom per 9-6 i
va empatar a 4 gols al camp del Lluís Millet. SA

CAN ST JOAN. BÀSQUET> Territorials

L’equip suma una victòria
El Grundig B va aconseguir una victòria el passat
1 d’abril davant del Casanova per 6-3 al pavelló
Miquel Poblet. A la jornada següent, però, va tor-
nar a perdre contra el Sabadell per 8-2. Els
montcadencs segueixen a l’última posició del Grup
Primer de Primera Estatal B amb 15 punts. SA

A la quinzena posició
L’equip sènior femení de l’EB Can Sant Joan ocu-
pa la quinzena posició del Grup Primer del
Campionat de Catalunya B. Les montcadenques
van perdre els dos partits de lliga contra el Caste-
llar (53-38) i el Sant Ramon (28-71). SA

LA SALLE B.HANDBOL> 2a Catalana

Matemàticament descendits
L’equip B masculí de La Salle ja no té
possibilitats de mantenir-se a Segona Catalana,
una categoria que va assolir la temporada
passada. Els montcadencs són antepenúltims
amb 16 punts. Per la seva banda, el conjunt
femení va vèncer el Sant Ot per 21 a 17 en la
segona victòria de la lliga. SA

El Club de Tir amb Arc Can
Piqué va obtenir uns bons re-
sultats a la segona jornada de la
Copa Pirineus 2006, que es va
disputar el 9 d’abril a Béziers
(França) i va comptar amb la
participació de 124 arquers.
Montcada domina en diverses
modalitats: Vicenta López i Fè-
lix Pérez lideren la classificació
en arc recte dona i home res-
pectivament, mentre que Tomi
Martínez i Salvador Pérez en-
capçalen la categoria femení i
masculí en arc recorbat. D’altra
banda, Xavier de la Fuente és el
primer en el grup d’arc lliure.
La Copa Pirineus consta de 5
tirades: dues a Catalunya –la

>> TIR AMB ARC. Copa Pirineus

Bons resultats de
Can Piqué a França

sílvia alquézar
redacció

La Unió Escacs Montcada, que
es va proclamar campiona de la
Divisió d’Honor del Cam-
pionat de Catalunya el passat 26
de març, és “el club que menys
demana al municipi i el que
més dóna”, segons va comentar
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), durant la recepció oficial
que el consistori va fer als equips

del club escaquista el passat 7
d’abril a la sala de plens de la
Casa de la Vila.

Més reaccions. A l’acte
també hi va assistir el president
de la Federació Catalana d’Es-
cacs, Antoni Ayza, qui va feli-
citar els jugadors a la vegada
que afirmava que “l’any que ve
no guanyaran tan fàcilment,
perquè la resta d’equips ja

estaran preparats per a la
qualitat del vostre club”. Per
la seva banda, el president de
la UE Montcada, Jaume Iz-
quierdo, va voler recordar la
trajectòria de l’entitat, que va
tenir “l’encert d’unificar els
dos clubs que hi havia a
Montcada, al centre i a Can
Sant Joan, perquè només així
podíem aconseguir arribar a
on som”.

SÒNIA HERNÀNDEZ

 >> Alguns dels participants locals a la segona jornada de la Copa Pirineus

CAN PIQUÉ

primera es va fer a les instal-
lacions de Can Piqué a la
serralada de Marina– i tres a
França.

Eleccions. El Club de Tir
amb Arc Can Piqué celebrarà
el pròxim 3 de juny els comicis
per escollir la nova junta direc-
tiva. L’actual president, Toni
Roca, ha anunciat la intenció de
presentar-se a la reelecció del
càrrec, que ocupa des dels
últims quatre anys. Les
candidatures es poden presen-
tar fins al 5 de maig i el dia 11 es
procedirà a la seva proclamació
per part de la Junta Electoral.
Si n’hi més d’un candidat, la
campanya electoral tindrà lloc
del 12 de maig fins a l’1 de juny.

resultats i classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 27, 28 i 29
Canet-Grundig 7-7
Grundig-Manacor 8-2
Gavà-Grundig 2-5
Equip Pj. Pt.
1 València 29 65
2 Barça 29 63
3 Marfil 29 56
4 Grundig 29 56

Primera B. Grup 1
Jornades 25 i 26
GrundigB-Casanova6-3
Sabadell-GrundigB 8-2
Equip Pj. Pt.
1 Metacom 25 61
2 Figueres 24 56
3 Manlleu 25 49
16 Grundig B 26 15

Primera Terr. Grup 2
Jornades 25 i 26
C. Cuyàs-Pepecom 9-6
Lluís Millet-C. Cuiàs4-4
Equip Pj. Pt.
1 Català 25 52
2 Olímpic 25 51
3 Xocola 26 51
9 Can Cuiàs 26 34

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 26 i 27
Valenti.-Prat 61-82
Tarragona-Valentine80-69
Equip Pj. Pt.
1 Prat 27 47
2 Grupotel 27 47
3 Igualada 27 43
4 Valentine 27 41

1a Catalana. Grup 1
Jornades 25 i 26
Montcada B-Vic87-44
Navàs-MontcadaB 67-74
Equip Pj. Pt.
1 Mollet 26 45
2 La Garriga 26 45
3 S.Terrassa 26 45
14 Montc. B 26 32

Ct. Territorial. Grup 5
Jornades 24 i 25
Elvira-Gràcia 57-58
SESE-Elvira 75-59
Equip Pj. Pt.
1 St. Gabriel 24 43
2 St. Nicolau 24 42
3 SESE 23 41
8 Elvira 22 35

1a Catalana Fem. Grup 2
Jornades 24 i 25
Valent.-Malgrat 66-75
BBC-Valentine 45-52
Equip Pj. Pt.
1 SESE 25 46
2 Gramenet 25 43
3 St. Adrià 24 43
8 Valentine 25 37

3a Catalana Fem. Grup 4
Jornades 24 i 25
La Garriga-ElviraA 49-68
Elvira A-Artés 71-40
Equip Pj. Pt.
1 Disseny 24 48
2 St. Celoni 23 44
3 Elvira A 21 42

4 La Garriga 21 40

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 24 i 25
Castellar-St. Joan 53-38
Descansa: ElviraB
Elvira B-Castellar 40-61
S. Joan-St. Ramon28-71
Equip Pj. Pt.
1 El Social 23 44
2 CIC 22 43
3 St. Ramon 22 41
5 Elvira B 22 39
15 C.St. Joan 23 27

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 27 i 28
Montcada-Bellavista0-0
Montcada-Roses 2-0
Equip Pj. Pt.
1 Caprabo 28 60
2 Taradell 28 52
3 L’Escala 28 50
8 Montcada 28 40

2a Regional. Grup 9
Jornades 27 i 28
La Llagosta-St. Joan1-2
Sentmenat-St. Joan1-0
Equip Pj. Pt.
1 Molletense 28 64
2 Franqueses 28 63
3 Lloreda 28 59
5 Sant Joan 28 52

3a Regional. Grup 17
Jornades 23 i 24
Sta Maria-Càstic 1-0
Descansa: Sta Maria
Equip Pj. Pt.
1 Santa Maria 20 49
2 Pujadas 21 45
3 Sarrià 21 39
4 Càstic 21 38

2a Divisió Fem. Grup 2
Jornades 23 i 24
Cerdanyola-EFMont.4-0
Montcada-Manresa 1-1
Equip Pj. Pt.
1 Manresa 22 49
2 Maurina 21 47
3 St. Andreu 22 47
6 EF Montca. 23 34

HANDBOL

1a Catal. Mas. Fase títol
Jornades 8 i 9
SalleA-Bordils 31-27
SalleA-Banyoles 23-33
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 9 16
2 Palautordera 9 15
3 GEIEG 9 13
6 Salle A 9 4

2a Catal. Mas. Grup B
Jornades 24 i 25
La Roca-SalleB 26-26
Polinyà-SalleB 37-28
Equip Pj. Pt.
1 Pardinyes 25 48
2 Sabadell 25 42
3 Sant Fost 25 36
12 La Salle B 25 16

1a Catalana Femení
Jornades 21 i 22
SalleA-Bellsport 11-15
La Roca-SalleA 25-13

Equip Pj. Pt.
1 Molins 20 37
2 La Roca 20 35
3 Mataró 19 32
9 La Salle A 18 9

2a Catalana Femení
Jornades 21 i 22
Igualada-SalleB 26-21
SalleB-St. Ot 21-17
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 20 38
2 Porqueres 20 31
3 Palautordera20 31
10 La Salle B 18 5

ESCACS

Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Vulcà-Mont.A 2’5-7’5
Equip Pj. Pt.
1 Montcada A 9 9
2 Fomento 9 7
3 UGA 9 7

-Preferent. Grup II
TBarberà B-Mont.B 1-9
Equip Pj. Pt.
1 Colón 9 8
2 Montcada B 9 7’5
3 Cerdanyola B9 7

-Primera. Grup IV
Mont.C-Montmeló 4-4
Equip Pj. Pt.
1 Montmeló A 9 8
2 Mollet A 9 8
3 Canovelles 9 5’5
9 Montcada C 9 2

-Tercera. Grup X
Mont.D-Mollet D2-2
Equip Pj. Pt.
1 Montornès A 9 28,5
2 Rubinenca E 9 25’5
3 Mollet D 9 26
4 Montcada D 9 3

ATLETISME

Cursa dels Bombers
315 Ildefonso Teruel
581 Emilio Rodríguez
590 Diego Almagro
592 Josep Gil
601 José Muñoz
607 Ángel Fraile
877 Eric Teruel
932 Jordi Candela
1088 Santos Guillén
1318 José Cañadilla
1345 Xavier Maldonado
1717 Jordi Flores
1848 Enrique Navarro
2250 Emilio Sánchez
2315 Antonio Ortega
2366 Francisco Ávalos
2426 César Gonzalo
3814 Asensio Rodríguez
4166 Ángela Valero
4173 Antonio García
5332 Cristina Ortiz
5334 Antonio Ortiz

Cursa de Canovelles
143 Ildefonso Teruel
154 Ángel Fraile
176 José Muñoz
250 Emilio Rodríguez
311 Eric Teruel
328 Antonio Ortiz
395 Xavier Maldonado
405 Jordi Flores

553 Enric Maya
669 Asensio Rodríguez

TIR AMB ARC

Copa Pirineus.
Jornada 2
-Arc recte dona
1 Vicenta López 437 pt.
2 G. Sangenís 338 pt.
3 Silvia Codech 334 pt.

-Arc recte home
1 Fèlix Pérez 571 pt.
2 T. Lacroix 834 pt.
3 J. Sánchez 805 pt.
4 Toni Roca 651 pt.

-Arc recorbat dona
1 Tomi Mtez. 571 pt.
2 S. Moutamani383 pt.
3 Loli López 279 pt.
4 Carmen Navás 260 pt.

-Arc recorbat home
1 S. Pérez 1005 pt.
2 Jordi Lorenz 980 pt.
3 J. Ferrer 974 pt.
4 M. Saldaña 954 pt.
5 Pedro Martín 844 pt.

-Arc clàssic dona
1 B. Baechler 402 pt.
2 M. Marchalier 337 pt.
3 R. Jiménez 323 pt.

-Arc clàssic home
1 Josep Xuriach 966 pt.
2 Joan Lechuga 934 pt.
5 F. Verdejo 729 pt.

-Arc clàssic juvenil
1 Marco Mosca 522 pt.
2 A. Aparicio 322 pt.

-Arc clàssic aleví
1 Martin Guinot 474 pt.
2 Lucas Declos 468 pt.
3 Loic Grousset 338 pt.
5 Sandro Mosca 304 pt.

-Arc mecànic home
1 Joan Lope 1157 pt.
2 Joan Berni 814 pt.
3 Esteban Pérez 681 pt.

-Arc mecànic dona
1 B. Trallero 814 pt.
2 P. Herleim 565 pt.
3 M. Planchon 516 pt.

-Arc lliure júnior
1 Ricard Romero1104 pt.
2 B. Hugede 431 pt.

-Arc lliure dona
1 Isabel Torrellas657 pt.
2 Lucile Navajas515 pt.

-Arc lliure home
1 X. Fuente 1311 pt.
2 T. Álvarez 1307 pt.
3 M. Álvarez 1295 pt.
5 Raül Huedo 1135 pt.

Pj. partits jugats

Pt. punts

a. ajornat
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El Cim prepara la pròxima edició
que tindrà lloc el 6 i 7 de maig

>> CAMINADA. Marxa a peu a Montserrat

EL CIM

El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, ha començat
a preparar la vintidosena edició
de la Marxa a peu a Montserrat,
que enguany tindrà lloc el 6 i 7
de maig. L’entitat preveu una par-
ticipació similar a anys anteriors,
amb més de 500 persones que
sortiran de l’escola La Salle (19h),
passaran pel carrer Major per
dirigir-se després, seguint la fal-
da del Turó de Montcada, cap al
terme municipal de Cerdanyola.
Segons fonts de l’organització, el
recorregut serà el mateix que l’any
passat, amb petits canvis obligats
per modificacions urbanístiques.

Inscripcions. Les persones
que vulguin participar a la Marxa
a Peu es poden inscriure fins al 3
de maig de dilluns a divendres
de 17 a 20h al local del Cim, ubi-
cat a l’ABI. El preu és de 15 euros
i inclou els avituallaments i l’au-
tocar de tornada des de Mont-
serrat.

 >> Els participants a la sortida del 2 d’abril per Collserola preparatòria per a la marxa a peu a Montserrat

El Club de Dards Montcada i
Reixac s’ha proclamat campió
de lliga de Primera Divisió –la
màxima categoria– després de
guanyar a domicili el Viladecans
per 2-7 a l’última jornada. Tot i
tenir el factor camp en contra,
els montcadencs van ser molt
superiors al rival, que va domi-
nar el marcador de principi a fi.
El Montcada ha acabat primer
empatat a punts amb el Vilade-
cans, però el millor bagatge lo-
cal respecte a les partides gua-

>> DARDS. Primers èxits de la temporada

El Montcada guanya la lliga i
fa segon a la Copa Catalana

sílvia alquézar
redacció

CD MONTCADA

 >> Alguns de jugadors del Club de Dards Montcada

El veterà Ildefonso Teruel, de la
Joventut Atlètica Montcada
(JAM), ha estat el millor classi-
ficat local a la Cursa dels
Bombers, disputada el 9 d’abril
a Barcelona, i a la setzena edició
de la Cursa de Fons de Cano-
velles, que va tenir lloc el dia
16. L’atleta montcadenc va ser
el 315 de la classificació general
d’un total de 8.564 arribats a la
prova barcelonina  i el 54 de la
seva categoria amb un temps de
37 minuts en 10 quilòmetres.
Per la seva banda, a la cursa de
fons Teruel va entrar el 143 de
la general i va ser el 65 del grup
dels veterans amb un registre
d’una hora i 4 minuts en un cir-
cuit de 15 quilòmetres bastants
dur, amb fortes baixades i pu-
jades. En aquesta cursa hi van
arribar 897 atletes. Les dues
proves van comptar amb una
nodrida representació de la
JAM: 23 corredors van partici-
par a la Cursa dels Bombers i
10 a la de Fons de Canovelles.

>> ATLETISME

Ildefonso Teruel,
primer local a
Canovelles i
als Bombers

nyades i perdudes al llarg del
campionat li ha donat el triomf.

Altre triomf. El CD Montca-
da va acabar a la segona posició
a la Copa Catalana per equips,
disputada l’1 i el 2 d’abril a Puig-
Reig. “És una llàstima perquè
vam perdre la final”, ha dit
Josep Santonja, excampió del
món de dards. D’altra banda, el
8 i 9 d’abril tres components del
CD Montcada –Josep Santonja,
Carlos Rodríguez i Eusebio Ca-
lero– i el montcadenc Xavi Cruz
van participar a un torneig inter-

nacional d’Holanda defensant la
selecció catalana. Per equips,
Catalunya va acabar en cinquè
lloc. En individual, Rodríguez va
ser segon.
Pel que fa a pròximes competi-
cions, el CD Montcada partici-
parà al Campionat de Catalunya
de clubs, que comença el 23
d’abril. Segons Santonja, “el sis-
tema de joc d’aquesta com-
petició no et permet tenir cap
errada perquè sinó quedes
eliminat i nosaltres el que
volem és guanyar el Cam-
pionat”.

El Centre Excursionista ha in-
clòs les tradicionals excursions
preparatòries de la marxa en el
cicle de Montcada Camina amb...,
que organitza des de gener con-
juntament amb l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME).

Ja se n’han fet les dues de
Collserola, que van tenir una
participació elevada amb més
d’una setantena de persones.
Abans de la caminada nocturna
fins a Montserrat, el Cim i l’IME
faran el 23 d’abril una excursió

matinal per la Serralada de Ma-
rina i el dia 30, dins dels actes de
la Festa Major de Mas Rampi-
nyo, una sortida que comença
davant de la Unió, arriba fins a
Gallecs i acaba al mateix punt
de partida.



30 2a quinzena
abril 2006 esports

>> ESPORT LOCAL. Jornades

La Salle és el primer col·legi que
celebra les jornades esportives

ARXIU/SILVIA DÍAZ

 >> Jocs i esports protagonitzen les jornades esportives dels centres escolars

El 20 de maig, trobada de secundària, mentre que la cloenda serà el 27 de maig

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

El calendari de jornades
escolars esportives l’obre
aquest any el col·legi La Sa-
lle, que celebrarà els dies 29
i 30 d’abril la tradicional
festa amb esport, inflables,
trobades de germanor i
ball, entre d’altres activitats.
Cada temporada, els cen-
tres que participen als Jocs
Escolars, a través de les
AMPA, organitzen una fes-
ta oberta a tota la pobla-
ció i adreçada especialment
a infants i pares. El pro-
grama d’activitats de cada
centre és diferent, però
amb elements comuns
com les competicions es-
portives i els balls finals.
La festa de La Salle co-
mençarà amb una mati-
nal dedicada als jocs per
als infants i joves, amb in-
flables de diversos tipus,
el 29 d’abril. El dia 30, a
les 12h, hi haurà una com-
petició dels equips de lli-
ga escolar que fan multi-
esport, amb partits con-
tra equips convidats d’al-
tres escoles. Les activitats
esportives es combinaran
amb altres de caire cultu-
ral i lúdic, com un con-
curs de playblack per als
alumnes del centre i un
aperitiu.

silvia díaz

redacció

>> BÀSQUET.  Campiona local

Maria Ganella triomfa a
l’estatal de minibàsquet
La montcadenca Maria
Ganella és campiona esta-
tal de Minibàsquet, des-
prés de guanyar amb la
Selecció Catalana el Cam-
pionat d’Espanya celebrat
del 8 al 13 d’abril a San
Fernando (Cadis). Gane-
lla, que juga al CB Sant Ga-
briel de Ripollet, ha fet un
molt bon paper al torneig,
juntament amb les seves
companyes, guanyant tots
els partits i arribant a la fi-
nal, que es van emportar
amb una victòria per 84 a
69 davant la Comunitat

 >> Ganella, a dalt a la dreta, amb la Selecció mini femenina

>> LLIGA ESCOLAR. Fase final

La fase comarcal de bàsquet
aleví es juga a Montcada i Reixac

Sis equips montcadencs de
futbol sala, handbol i bàs-
quet disputaran les finals
comarcals de les lligues
d’aleví a cadet, partits que
es disputen cada final de
temporada per conèixer
l’equip guanyador del Va-
llès Occidental Sud. Els
conjunts de Montcada que
van a la comarcal són els
que han quedat classificats
en primera posició de la
seva lliga anual.
Els municipis que dispu-
ten les comarcals són els
inclosos al Consell Espor-
tiu del Vallès Occidental
Sud (CEVOS): Montcada
i Reixac, Cerdanyola, Ri-
pollet, Barberà i Badia.

silvia díaz

redacció

ARXIU/SILVIA DÍAZ

Fins a mitjan de juny, gai-
rebé cada cap de setmana
hi haurà una festa a un col-
·legi de Montcada. La
cloenda, organitzada per
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM),
tindrà lloc un cop més al
Parc de les Aigües, però un
cap de setmana abans de
l’habitual, el dissabte 27 de
maig. La celebració s’ha
avançat una mica perquè el
primer cap de setmana de
juny –data habitual de la
cloenda– coincideix aquest

any amb la Festa Major de
Montcada.

Jornada a secun-
dària. Una altra cita im-
portant és el 20 de maig a
l’IES Montserrat Miró.
L’IME i el CDEM orga-
nitzen la segona jornada
d’esport de secundària,
amb exhibicions i partits de
futbol sala, bàsquet, hand-
bol, korfbal i voleibol.
La darrera festa emmar-
cada en les jornades esco-
lars és la de l’AE Can
Cuiàs, que tindrà lloc el 10
de juny.

 FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET

Tots els partits es disputa-
ran el 22 d’abril i Mont-
cada i Reixac acollirà la fi-
nal de bàsquet de la cate-
goria aleví al pavelló Mi-
quel Poblet a partir de les
9.30h, davant els represen-
tants de Ripollet i de
Cerdanyola, que disputa-
ran un triangular. L’equip
local és el CEIP El Viver..

Altres equips. En la
final d’handbol, que es dis-
putarà a Barberà, hi pren-
dran part l’aleví del col·-
legi Sagrat Cor i l’infantil
femení del CH La Salle. La
comarcal de futbol sala es
farà a Cerdanyola. Els re-
presentants montcadencs
són l’aleví del CEIP El
Viver, l’infantil de l’AE

Can Cuiàs i el cadet de
l’IES La Ribera.
El primer classificat de ca-
da categoria comarcal
passarà a la fase de sector,

 >> Montcada va acollir l’any passat la final d’handbol

en la qual competirà amb
equips de comarques bar-
celonines properes. La se-
güent etapa serà la Final
Territorial.

� Oulaid Nassari, primer

Sis nedadors a les Territorials

L’atleta de la Joventut Atlètica Montcada (JAM)
Oualid Nassiri va ser el primer classificat de la
categoria d’11 a 14 anys a la 19a Cursa popular
de La Llagosta, que es va celebrar el 2 d’abril.

�

La fase Territorial de Natació es disputarà el 22
d’abril a Igualada i comptarà amb la presència de
sis nedadors de l’Escola de Natació de Montcada.
Es tracta de les benjamines Clara Romero i Mireia
Prats, l’aleví Lester Escrigas i els infantils Jaume
Jiménez, Ana Suárez i Marta Sánchez. Els neda-
dors locals es van classificar a la final comarcal
que es va celebrar a Ripollet a finals de març. SD

Els karateques del club montcadenc Shi Khan han
fet una bona actuació als Campionats de Catalunya
que s’han disputat al llarg del mes d’abril, previs al
Campionat d’Espanya que el 22 i 23 d’aquest
mateix mes es disputarà a Alcobendas (Madrid).
El dia 2, a Ripollet, el Shi Khan va obtenir cinc
pòdiums, dues medalles d’or, una de plata i dues
de bronze. A Navàs (dia 7), en un campionat per
equips, els infantils del Shi Khan van aconseguir el
tercer lloc i l’equip sènior femení va obtenir la
segona posició. Els infantils del Shi Khan Kevin
André i Kevin Guerra van participar el 8 d’abril
amb la Selecció Infantil de Karate a un torneig a
València i han assegurat la seva presència al
Campionat d’Espanya. SD

Pòdiums per al Shi Khan�

de Madrid. En el primer
partit del Campionat, con-
tra Canàries, les catalanes
van guanyar per 46 a 96.
Contra València, el resultat
va ser de 45 a 78 favora-
ble a Catalunya i contra
Castella i Lleó, la victòria
catalana va ser per 45 a 78.
A la semifinal, davant An-
dalusia, Catalunya va gua-
nyar per 67 a 42. Maria
Ganella, de 12 anys, juga-
rà la propera temporada
a la UB Barça, club amb
el que ja entrena un dia a
la setmana. SD

Els corredors d’aquest
grup havien de fer una
distància de 3 quilòme-
tres. Nassiri va ser l’únic
representant de la JAM
de categories de base a
la competició de La
Llagosta. SD

JORDI FLORES

en 2 minuts...

29 i 30 d’abril: col·legi La

Salle

5 i 6 de maig: CEIP El Viver

6 de maig: CEIP Font Freda

Del 13 al 20 de maig: festes

del Pare Coll del Sagrat Cor

13 de maig: CEIP El Turó

13 de maig: CEIP Mitja Costa

20 de maig: Ceip Reixac

20 de maig: Jornada

categoria infantil de centres

de secundària (IES

Montserrat Miró)

27 de maig: Cloenda Jocs

Escolars (Parc de les Aigües)

28 de maig: CEIP Elvira

Cuyàs

10 de juny: AE Can Cuiàs

calendari
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actualitatactualitatdels clubs

FUTBOL> EF Montcada

El benjamí A, primer en acabar la lliga
L’equip benjamí A de l’EF Montcada va acabar la lliga
a final de març. És el primer equip de l’entitat que ha
finalitzat la lliga regular, classificat tercer de grup, amb
47 punts. L’entrenador, Manuel Colete, ha explicat que
“estem a l’espera que l’altre grup de Primera
Divisió finalitzi la lliga, a final d’abril, per saber
quins equips decideix la Federació que juguin la
Copa benjamí”. Actualment, els montcadencs
continuen entrenant i disputant amistosos. Els dos
equips de l’escola que juguen la lliga del Vallès Occi-
dental, els Patufets i el Prebenjamí B, van finalitzar la
temporada regular l’1 d’abril, quarts i setens classificats
respectivament. Tots dos estan jugant ara la copa co-
marcal Futbeval. Els primers classificats jugaran la fi-
nal el 3 de juny a Cerdanyola. SD

Els infantils acaben una nova fase
Els dos equips masculins infantils del CH La Salle van
finalitzar la segona fase el 8 d’abril després de deu jornades.
L’equip A, al Campionat de Catalunya, ha finalitzat últim
i sense cap partit guanyat. En aquesta etapa, els mont-
cadencs s’han enfrontat a alguns dels millors equips de
Catalunya de la categoria infantil i el nivell ha estat molt
més alt que a la fase prèvia, en la que van quedar líders.
L’equip infantil B, a la Copa Federació, també ha quedat
últim a la taula. D’altra banda, l’infantil femení comença
una tercera fase a la lliga escolar del Vallès Oriental el 29
d’abril. El dia 22 d’abril, les noies montcadenques parti-
ciparan a la comarcal del Vallès Occidental d’handbol,
que tindrà lloc a Barberà. SD

HANDBOL> CH La Salle

les classificacions

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Jor-
nades 21 i 22
Grundig-Palau 5-1
Sagarra-Grundig 3-2
Equip Partits Pt.
1 Les Corts 19 55
2 Grundig 19 51
3 CF Sagarra 19 41
4 FS Manresa 19 37

Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jorna-
des 23 i 24
Cervelló-Grundig 3-11
Grundig-Pomar 6-6
Equip Partits Pt.
1 AVV Pomar 22 62
2 FC Barcelona 22 61
3 EF Raval 22 53
4 Grundig 22 53

Intantil. Primera Divisió. Grup 1.
Jornades 23 i 24
Gresol-Grundig 4-3
Grundig-Cet 10 a.
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 23 69
2 Les Corts Ubae 23 55
3 FS Garcia 23 53
11 Grundig 23 15

Cadet A. Primera Divisió. Grup 1.
Jornades 23 i 24
Canet-Grundig 3-0
Grundig-Rapid S. Coloma a.
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 23 60
2 Grundig 23 56
3 Les Corts Ubae 23 48
4 FS Canet 22 44

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2.
Jornades 23 i 24
Grundig-Cardedeu 6-1
Foto Casanovas-Grundig 3-3
Equip Partits Pt.
1 Epic Casino 21 58
2 CN Sabadell 22 54
3 Grundig 20 48
4 Vall de Tenes 20 42

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 23 i 24
Marfil S. Coloma-Grundig 5-4
Grundig-Mataró 3-0
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 24 58
2 FS Martorell 23 53

3 Les Corts 24 52
10 Grundig 23 27

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornades 23 i 24
EF Montcada-Cervelló 0-3
S. Andreu-EF Montcada 2-4
Equip Partits Pt.
1 FS Montsant 24 70
2 M. Les Corts 23 55
3 Sant Josep 23 54
13 EF Montcada 23 17

Juvenil. Segona Divisió B. Grup
2. Jornades 23 i 24
Hidra Vallès-EF Montcada  2-3
EF Montcada-S. Perpètua 5-3
Equip Partits Pt
1 Vall de Tenes 20 48
2 E. Pia Granollers 21 48
3 Santa Perpètua 20 47
7 EF Montcada 21 30

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini mas. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 2. Jornada 12
CB Montcada-L’Ametlla 74-61
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 11 22
2 CB Sant Josep 11 21
3 La Garriga 11 19
4 CB Vic 10 17

Mini mas. A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Jornada 12
CB Montcada-Cornellà 81-94
Equip Partits Pt.
1 UE Mataró 12 24
2 EBCB Cornellà 12 21
3 JAC Sants 12 21
9 CB Montcada 12 15

Mini mas. B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Jornada 12
CB Mont.a-Llavaneres 10-61
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 10 20
2 UE Mataró 10 18
3 EBCB Calella 11 18
8 CB Montcada 11 11

Preinfantil mas. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 1. Jornada 12

CB Montcada-Palau 47-12
Equip Partits Pt.
1 AEB Mataró 11 21
2 CB Montcada 9 18
3 Vilassar de Mar 9 14
4 Sant Gervasi 9 14

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell A2. G 3. Jornada 12
Hospitalet-CB Montcada 58-47
Equip Partits Pt.
1 AE L’Hospitalet 11 18
2 CB Solsona 10 18
3 Sferic Terrassa 11 17
4 CB Montcada 11 16

Infantil fem. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Jornada 12
CB Montcada-Tecla Sala 59-8
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 12 22
2 Sant Andreu 12 19
3 La Salle Comtal 12 19
4 Sant Climent 12 19

Cadet masculí A. CC no sènior.
Pref. G12. 2a Fase. Jorn.13 i 14
CB Montcada-S. Terrassa 83-85
M. Ademar-CB Montcada 62-80
Equip Partits Pt.
1 Mataró Bàsquet 14 28
2 CB Montcada 14 24
3 Sant Gervasi 14 24
4 Santa Coloma 14 22

Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 27 i 28
CB Montcada-UE Mataró 61-98
CB Montcada-Hospitalet 84-66
Equip Partits Pt.
1 W. Barcelona 26 51
2 S. Cornellà 26 48
3 Jov. Badalona 25 48
15 CB Montcada 26 30

Júnior mas. A. CC no sènior. Pref.
G 12. F. Prèvia. Jornades 13 i 14
St Andreu-CB Montcada 48-69
CB Mont.-Sant Fruitós 62-54
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 14 24
2 UE Montgat 14 23
3 Finques Olesa 13 22
4 Sant Fruitós 14 22

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 27 i 28
CB Montcada-Mataró 72-80
St Josep-CB Montcada 88-40
Equip Partits Pt.
1 CB Sant Josep 26 51
2 Unió Gironina 25 48

3 Jov. Badalona 25 48
16 CB Montcada 26 30

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Jornades 25 i 26
CB Montcada-Alella 85-60
Santpedor-CB Montcada 72-82
Equip Partits Pt.
1 CP Roser 26 47
2 CB Montcada 26 46
3 Sant Andreu 26 45
4 Cassanenc 25 44

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jornada 12
Vilassar Dalt-E. Cuyas 50-37
Equip Partits Pt.
1 M. Les Corts 10 19
2 Betsaida 10 18
3 Vilassar de Dalt 10 17
5 Elvira Cuyàs 9 15

Cadet Femení. PB Segona Fase.
Nivell B. G 2. Jornada 12
Baricentro-E. Cuyas a.
Equip Partits Pt.
1 CB Ripollet 12 22
2 Vilassar Mar 12 21
3 Baricentro 11 18
4 La Salle 11 18
9. Elvira Cuyàs 11 14

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 25 i 26
Elvira Cuyas-St. Andreu 60-68
S. Pere Terr.-E. Cuyas 74-69
Equip Partits Pt.
1 S. Pere Terrassa 25 45
2 AE Casp 22 44
3 CB Sant Adrià 24 42
10 Elvira Cuyas 24 43

Sots 21 Masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jorn. 24 i 25
Elvira Cuyas-Joan XXIII 60-68
Franqueses-E.Cuyas 105-57
Equip Partits Pt.
1 Manyanet Corts 21 41
2 Les Franqueses 21 39
3 AE Teià 21 38
13 Elvira Cuyas 21 25

CEB CANT SANT JOAN

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C1. G 5. Jornada 12
ADE Fuster-C St Joan 66-49
Equip Partits Pt.

1 AE Teià 11 18
2 CB Llinars 9 16
3 BC Canovelles 11 16
8 Can Sant Joan 11 14

Cadet mas. PB Segona Fase.
Nivell B1. G 2. Jornada 12
Parets-Can Sant Joan 47-59
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 12 23
2 CB Granollers 12 22
3 CB Roda 11 19
8 Can Sant Joan 12 15

Sots 21 mas. Territorial BCN.
Nivell A1. G 1. Jorn. 25 i 26
ABB Dosa-Can St Joan 67-70
Caldes-Can Sant Joan 69-77
Equip Partits Pt.
1 CEB C St Joan 24 45
2 ABB Dosa 24 44
3 CB Guinardó 24 44
4 Pineda de Mar 24 42

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jornada 12
Bàsquet Llor-La Salle 58-53
(veure classificació al CB  Elvira
Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 4. Jornada 12
Assumpció-La Salle 0-2
Equip Partits Pt.
1 Montmeló 11 22
2 Arenys de Munt 10 18
3 L’Ametlla 11 18
5 La Salle 11 17

Junior fem. CC no sènior. Preferent.
2a Fase. G 11. Jorn. 13 i 14
La Salle-CN Terrassa 47-25
Toyota Almeda-La Salle 69-37
Equip Partits Pt.
1 Unipreus Lleida 14 26
2 Hispano Bàsket 14 26
3 Toyota Almeda 14 22
9 La Salle 14 19

FUTBOL

EF MONTCADA

Patufets. Lliga ADEFUBE.
Jornades 16 i 17
Adefub-EF Montcada 2-6

EF Montcada-Andalucía 6-2

Prebenjamí B. Lliga ADEFUBE.
Jornada 16
EF Montcada-Adefu 3-0

Prebenjamí A. G5. Jorn. 22 i 23
Granollers-EF Montcada 5-3
EF Mont.-S. F. Codines 4-1
Equip Partits Pt
1 Lliçà d’Amunt 22 64
2 EC Granollers 22 54
3 EF Montcada 21 48
4 UE Rubí 21 45

Benjamí A. Grup 1. Jornada 22
(final)
S. Perpètua-EF Montcada 1-1
Equip Partits Pt.
1 Can Rull 21 56
2 Santa Perpètua 22 48
3 EF Montcada 22 47
4 Andalucía 21 47

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 23 i 24
S. Perpètua-EF Montcada 1-4
EF Montcada-Sant Fost 4-5
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 23 60
2 Martorelles 22 56
3 CE Sabadell 22 55
10 EF Montcada 23 23

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 25 i 26
EF Montcada-F. Europa 2-1
Turó Peira-EF Montcada s.
Equip Partits Pt.
1 PB Collblanc 26 62
2 Fundació Europa 26 60
3 Trajana 26 59
5 EF Montcada 25 53

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 23 i 24
EF Montcada-Caldes 5-0
EF Montcada-Sant Fost 11-0
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 24 69
2 EF Montcada 24 61
3 UD Lourdes 24 58
4 CF Parets 24 53

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Jornades 25 i 26
EF Montcada-La Torreta 2-2
Lliçà Amunt-EF Montcada 1-1
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 26 63
2 F. Sánchez Llibre 26 58
3 Lliçà d’Amunt 26 55

7 EF Montcada 26 40

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 23 i 24
Horta-EF Montcada 8-1
EF Montcada-Barceloneta 1-2
Equip Partits Pt.
1 CF Barceloneta 20 50
2 L’Hospitalet 19 48
3 UAT Horta 19 47
7 EF Montcada 19 24

Cadet A. Primera Divisió. Grup 5.
Jornades 25 i 26
EF Montcada-CF Ripollet 4-4
Sabadell N.-EF Montcada 3-0
Equip Partits Pt.
1 EF Sabadell 25 67
2 CE Sabadell 26 63
3 Sant Cugat 26 56
16 EF Montcada 26 8

Cadet B. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 23 i 24
Andalucía-EF Montcada 4-1
EF Montcada-Ripollet 4-3
Equip Partits Pt.
1 Andalucía 22 59
2 EF Cerdanyola 22 57
3 La Románica 23 49
8 EF Montcada 22 25

Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 25 i 26
Mollet-EF Montcada 4-1
EF Montcada-Palau 1-1
Equip Partits Pt.
1 CP Sarrià 26 58
2 CF Cardedeu 25 52
3 UE Vic 26 47
5 EF Montcada 26 45

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 23 i 24
EF Montcada-Sant Fost 8-0
Lourdes-EF Montcada 2-1
Equip Partits Pt.
1 Sant Celoni 20 51
2 Lliçà d’Amunt 21 51
3 Vallès C. At. 21 46
7 EF Montcada 21 28
12 UD Santa Maria 20 14

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 23 i 24
Lliçà Amunt-Santa Maria 12-0
Santa Maria-Vallès 2-2
(Vegeu classificació a l’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infantil Femení. Lliga CEVO. Grup
2. 2a Fase. Jornades 5 i 6
Palautordera-La Salle 25-17
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. Jornades 9 i 10
La Salle-Granollers 15-30
Vic-La Salle 30-20
Equip Partits Pt.
1 Sant Martí 9 18
2 CH Vic 9 12
3 OAR Gràcia 10 12
6 La Salle 10 0

Infantil Masculí B. Copa
Catalunya. Grup A. Jorn. 9 i 10
Sant Cugat-La Salle 35-7
La Salle-E. P. Granollers 8-27
Equip Partits Pt.
1 APA Manyanet 8 15
2 AFEMS Terrassa 7 11
3 E. P. Granollers 8 15
5 La Salle 8 0

Juvenil A. Primera Catalana.
Segona Fase. Grup B. Jorn.2 i 3
S. Bonanova-La Salle 32-26
La Salle-UE Sarrià 33-33
Equip Partits Pt.
1 Salle Bonanova 2 4
2 Safa Horta 2 2
3 UE Sarrià 3 2
4 La Salle 3 2

Juvenil B. Segona Catalana.
Fase Final Grup C. Jornades 2 i 3
Canovelles-La Salle s.
La Salle-Cooperativa 29-23
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 2 4
2 H Cooperativa 3 4
3 La Salle 2 3
4 Parets 3 2

CB ELVIRA CUYÀS> Trobades

Jornada per aprendre i passar-ho bé
El CB Elvira Cuyàs va organitzar una Trobada d’Es-
coles de Bàsquet l’1 d’abril a les instal·lacions del club
local (CEIP Elvira Cuyàs), a la qual va convidar l’Escola
de Bàsquet del CB Sant Josep, de Badalona. Les tro-
bades, les organitza la Federació Catalana, s’hi juguen partits
sense marcador i el seu objectiu és que els infants de les
escoles dels clubs aprenguin la tècnica el bàsquet i
comencin a introduir-se en el món de la competició sense
la pressió de tenir un comptador de punts. En acabar els
partits, els assistents van gaudir d’un aperitiu. La propera
trobada a casa del CB Elvira Cuyàs serà el 6 de maig
(11.30h), amb la visita del BIM de Barcelona i l’ADE
Fuster, de Santa Coloma de Gramenet. SD

FUTBOL SALA> Final a Primera Divisió

Temporada amb signes diferents
La competició regular de futbol sala dels equips que
militen a Primera Divisió i a Lliga Nacional finalitza el
30 d’abril. Els equips montcadencs a Primera són el
cadet A i l’infantil del Grundig Mobile; a Nacional, el
juvenil del mateix club. La temporada ha tingut signes
diferents per a cada club. El cadet A es disputa el
lideratge amb el FS García, mentre que l’infantil es
troba a la part baixa de la classificació. El juvenil, a la
màxima categoria, es manté a la mitja taula en una
temporada amb altibaixos i amb un recent canvi
d’entrenador. A final de març, Sergio Berrio es va in-
corporar com a tècnic. D’altra banda, el benjamí ha
quedat sotscampió de lliga i a partir d’ara jugarà la
Copa Federació. L’equip va disputar el darrer partit el
9 d’abril i no s’ha pogut classificar per la Campionat
de Catalunya perquè en aquesta categoria només hi
accedeix el primer de grup. SD

 >>El benjamí del Grundig (blau) davant Les Corts

ANTONIO ÚBEDA

 >> Les trobades s’adrecen als alumnes de l’escola del club

SILVIA DÍAZ

 >>El grup de La Salle que va viatjar a Florència

CB LA SALLE MONTCADA

La Salle guanya a Florència
L’equip júnior femení del CB La Salle Montcada ha
guanyat el Campionat Internacional en la seva categoria
que es va disputar del 13 al 17 d’abril a Florència (Ità-
lia). En el grup de les montcadenques hi havia equips
catalans i italians. La Salle va guanyar la final davant el
Sabadell. SD

BÀSQUET> Torneig internacional

FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

Bàsquet, escacs i gimnàstica
El CB Elvira Cuyàs està enllestint el torneig 3x3 de bàsquet
que tindrà lloc l’1 de maig a les instal·lacions de l’escola
Elvira Cuyàs (9.30 a 14h). Els interessats encara s’hi poden
inscriure. A la Festa Major de Mas Rampinyo també hi
haurà dues cites esportives tradicionals: una exhibició del
grup gimnàstic de La Unió, el dissabte 29 d’abril, a la pista
coberta del col·legi Elvira Cuyàs (17.30h), i les partides
ràpides d’escacs per a infants i adults de la UE Montcada,
el diumenge 30 d’abril, a La Unió, a partir de les 10.30h.
Totes les activitats reben el suport de l’IME. SD

BÀSQUET> CB Montcada

Tres dies dedicats al contraatac
El Campus de Bàsquet sobre contraatac, organitzat pel
CB Montcada, va comptar amb la participació de 41 in-
fants i joves entre 6 i 14 anys. Del 10 al 12 d’abril, els
participants van rebre classes per adquirir més tècnica en el
contraatac, a més de passar una bona estona. SD

 >>Alguns jugadors de l’equip d’EBA van impartir el campus

SILVIA DÍAZ
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“Per educar un infant cal
constància i sentit comú”

PILAR ABIÁN

“Els valors no s’ensenyen, es viuen”. Aquesta
és una de les màximes que  Maritza Cruz intenta transmetre als
pacients des de la seva consulta al centre Ítaca on tracta nens i
adolescents amb problemes de comportament o patologies
mentals. Nascuda fa 40 anys a Mèxic, en fa 12 que resideix a Cata-
lunya on va venir per fer un màster en psiquiatria i psicologia
infantil de l’Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona l’any 1994.
Acabats els estudis va decidir seguir exercint aquí i al 2001 es va
establir a Montcada i Reixac. Actualment col·labora amb l’Associació
Contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) en el programa de prevenció.
Des de la seva experiència professional Maritza considera que, en
l’educació d’un infant, el més important és l’estabilitat emocional,
per això no creu que els nous models familiars monoparentals, o
bé l’adopció o l’acollida el puguin repercutir negativament. “No
importa qui eduqui el nen, sino com ho faci i, per això, és important
que els referents siguin estables i coherents”, explica, alhora que
recomana als pares i als tutors que, per sobre de tot, en les seves
actuacions apliquin el sentit comú.

Abans no hi havia

psicòlegs, però

també hi havia

problemes

Si els pares

actuen de forma

correcta,

el comportament

dels fills millora

�

�Quina és la recepta per

educar bé els fills?

No hi ha cap recepta màgica,
encara que s’han escrit molts lli-
bres que poden ajudar els pares
en la seva missió. Però bàsica-
ment diria que es necessita con-
sistència en les pautes, cohe-
rència en la parella i sentit
comú.
�Ara es malcrien més els

nens que no pas abans?

Més que malcriar, diria que els
marges de les normes s’han
ampliat, s’han flexibilitzat i això
fa que els límits no estiguin
clars. No hem de
deixar que els nens
se surtin sempre
amb la seva.
�Per què ara hi

ha tants infants que

van al psicòleg?

Abans no n’hi havia.

És cert, però això no
vol dir que no hi
hagués problemes,
el que passa és que
cadascú desenvolu-
pava les seves prò-
pies estratègies per
sortir-se’n. Ara bé,
psicologitzar en ex-
cés també pot ser un
problema.
�I quins són els casos més

habituals que arriben a la se-

va consulta?

En un elevat percentatge pro-
blemes de comportament per-
turbador. Casos de pares amb
fills de 4, 5 i 6 anys que es veuen
incapaços de controlar els fills
perquè no han sabut marcar-los

uns límits i, sobretot, per man-
ca de congruència en l’actuació
de la pròpia parella. No pots
exigir al teu fill seguir unes nor-
mes que tu no ets capaç de com-
plir.
�Què passa en aquests ca-

sos si no es posa remei?

Doncs que aquest comporta-
ment perturbador en què no hi
ha respecte, no es valoren les co-
ses, no hi ha motivació i tot és
exigència, també creix amb el
nen i, en arribar a l’adolescència,
el descontrol és total.
�I com li ensenyes a un nen a

respectar i a valorar

el que té?

Els valors no s’ense-
nyen, es viuen. Els
pares no només han
de transmetre nor-
mes als fills, amb les
seves vivències els do-
naran els referents de
futur. Si vius valors i
virtuds els reprodui-
ràs quan siguis gran.
�Per tant, és  im-

portant que hi hagi

comunicació en el

sí de la familia.

Efectivament, encara
que hi ha etapes de la
vida, com la primera

infància en què els fills han de
complir les normes dels pares
sense haver-les de raonar. Ara es
donen massa explicacions als nens
i això fa que ells mateixos arribin
a qüestionar la norma i a deixar-
la de complir. Quan convé
xerrar molt és en l’adolescència.
�I quina és la millor manera

de relacionar-s’hi, com a pa-

res o com a col·legues?

Els pares sempre han de ser els
pares i, si són amics, encara
millor. No es pot invertir la
pauta perquè ha de quedar clar
qui té l’autoritat.
�En els casos de compor-

tament perturbador, en quin

percentatge intervé l’educa-

ció rebuda i en quin el tempe-

rament?

Durant els primers anys de vida,
el caràcter influeix més d’un
50%. Però mica en mica, la pro-
porció s’inverteix i el nen repro-
dueix els patrons que veu a casa.
�Així doncs, les teràpies han

de ser conjuntes.

Sempre tractem els pares i els
fills alhora, perquè només po-
dem avançar si els pares estan
conscienciats i disposats a
canviar els seus hàbits i la manera
de relacionar-se per tal d’ajudar
a millorar la conducta dels fills.
�Quines altres problemàti-

ques afecten majoritàriament

els nens?

A banda del comportament
perturbador, que es pot
corregir  amb pautes d’actuació,
hi ha els casos en què darrera hi
ha una patologia, com ara el
dèficit d’atenció o hiperactivitat,
transtorns derivats d’angoixes –
fòbies, pors, obsessions– o trans-
torns depressius i alimentaris que
afecten majoritàriament els
púbers i adolescents i aquí entra-
ríem en l’anorèxia i la bulímia.
�Són transtorns generalment

genètics o cojunturals?

En alguns casos intervé la genè-

Psicòloga infantil i juvenil
Maritza CruzMaritza Cruz

tica i en molts altres els models
familiars i socials. I, en aquest
sentit, els mitjans de comunicació
transmeten uns valors que no
ajuden gens els adolescents en la
seva formació personal.
�La seva, sens dubte, és una

professió de futur.

Malauradament, perquè a mi
m’agradaria més dedicar-me a la
prevenció, així moltes famílies
no haurien d’arribar a la
consulta quan ja es troben en
situació límit.


