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L’Ajuntament promourà la instal·lació de contenidors grocs al municipi. Pàgina 4
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L’EMMA construirà al solar
de l’antiga incineradora una
planta de triatge d’envasos

12.000 signatures pel soterrament

Serveis Socials
ofereix un servei
de prèstec de
material tècnic

P. 13
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>> Suplement especial
amb la programació de
FESTA MAJOR  P. 19-22

Membres de la Plataforma es van manifestar davant la Conselleria P. 3

Una cinquantena de membres de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total van acompanyar
els representants del col·lectiu que el 16 de maig van lliurar a la Conselleria de Política Territorial
i Obres Públiques les signatures que reclamen el soterrament total de la línia de França.

>>  L’Ajuntament regala
un viatge entre els que
deixin de fumar P.17

>> Carrero dóna la
baixa a tota la plantilla
del primer equip P. 32

>> Renfe perd viatgers
al centre però creix a
Terra Nostra i Mas
Rampinyo P.7

>>  Mascarell anuncia
un impuls a la política
cultural municipal P. 26

>> Cadira de rodes

Les persones que depenen
d’aparells tècnics per a la seva
vida quotidiana i els seus cuida-
dors disposen d’un servei de
prèstec d’ajudes tècniques des-
tinat a millorar la seva qualitat
de vida. Llits articulats, matalas-
sos antiescares, cadires de ro-
des i grues elavadores, entre
d’altres, són els materials que es
posen a l’abast d’aquells que ho
necessitin. El servei s’emmarca
en el programa Millor a casa.

SÒNIA HERNÁNDEZ

>> Els canvis de circula-
ció als carrers del centre
començaran al juny  P.11

>> Tot a punt per a la
primera Mostra de Vins
de Montcada  P.12

ARXIU

PREMSA

ROBERT CLEMENT
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El Congrés aprova una proposició que
insta el govern a fer tot el soterrament

LÍNIA DE FRANÇA

El Ministeri de Foment té sis mesos per redactar el nou projecte que preveu el pas de les vies sota el Ripoll

pilar abián
barcelona

FOTOS: PILAR ABIÁN

>> Els membres de la Plataforma que el 16 de maig van traslladar les signatures a la Conselleria de Política Territorial es van manifestar a l’estació de Sants

>> Manel Nadal durant l’entrevista amb els representants de la Plataforma>> Concentració davant la Conselleria de Política Territorial

La Plataforma Tracte Just Soter-
rament total ja ha lliurat a la
Conselleria de Política Territo-
rial i Obres Públiques de la Ge-
neralitat les 12.000 signatures que
ha recollit al municipi reclamant
el soterrament de la línia de
França al seu pas pel nucli urbà.
El 16 de maig a les 17.30h re-
presentants del col·lectiu acom-
panyats per una cinquantena de
veïns –que es van manifestar des
de l’estació de Sants fins a la  seu
de la Conselleria, a Barcelona–
van ser rebuts pel secretari per
a la Mobilitat, Manel Nadal
(PSC). Casualment hores abans
la Comissió de Foment del
Congrés dels Diputats va apro-
var per unanimitat una propo-
sició no de llei presentada pel
diputat d’ICV, Joan Herrera,
amb esmenes del grup socialis-
ta i de CiU, instant el govern
espanyol a iniciar en el termini
màxim de sis mesos la redacció
del projecte per al soterrament
total. La notícia la van rebre els
membres de la Plataforma mi-
nuts abans de la trobada amb
Nadal mitjançant la trucada del
portaveu del govern a l’Ajun-
tament de Montcada, Carles
Guijarro (PSC).

Ple suport. En l’entrevista
amb els portaveus de la Platafor-
ma, el representant de la Gene-
ralitat va donar ple suport a les
reivindicacions municipals i es va
comprometre a demanar al Mi-
nisteri que en el termini d’un
mes fixi per escrit un calendari
sobre la redacció del nou pro-
jecte i el termini d’obres. “La
trobada ha estat molt satis-
factòria; Nadal està ben in-
format i ens ha ofert total
col·laboració i, fins i tot, hem
parlat que seria possible ini-
ciar les obres d’aquí a 18 me-
sos”, va dir Jaume Relat, por-
taveu del col·lectiu. No obstant
això, la Plataforma continuarà
treballant. “No podem abaixar
la guàrdia, hem de fer un se-
guiment de quan i com es fa-
rà el projecte perquè l’expe-

riència ens demostra que els
compromisos no sempre es
compleixen”, va apuntar Relat.
La propera actuació prevista és
una concentració el 25 de maig
davant la Casa de la Vila, a la fi
del Ple ordinari que es farà a les
19.30h, per lliurar a l’Ajuntament
les signatures recollides.

Pas endavant. L’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), que del
12 al 18 de maig es trobava a
Chicago  amb una delegació de
representants de municipis me-
tropolitants organitzada per
l’Àrea Metropolitana de Barce-

La Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total va acordar en l’as-
semblea de l’11 de maig enviar
a tots els veïns una carta on valo-
ra com “un bon pas” l’escrit del
Ministeri de Foment en què es
compromet a fer el soterrament
total. En la missiva, el col·lectiu
remarca que els avenços han
estat possibles “sobretot grà-

cies a la força mobilitzadora de

tothom” i demana als ciutadans
que continuïn donant suport a
les pròximes accions del col·lec-
tiu “perquè la lluita encara no

ha acabat”. Precisament la
manca d’acord en la valoració
de la carta de Foment va ser
l’origen de la dimissió de tres
promotors de la Plataforma –
Jaume Relat, Josep Bacardit i
Elisa Riera–que finalment no va
ser acceptada per l’assemblea.
D’altra banda, la Plataforma
enviarà una carta a la ministra de
Foment, Magdalena Álvarez, per
demanar-li una entrevista. El col-
lectiu també té previst contactar
amb l’AV de Vallbona, de Barce-
lona, per fer un acte conjunt. SA

LA PLATAFORMA CONTINUA UNIDA
l’apunt

lona, ha afirmat que la propo-
sició presentada per la Comissió
de Foment al Congrés “és una
gran notícia i un pas endavant
que demostra que el soterra-
ment total de la línia de roda-
lies serà una realitat indiscu-
tible”. L’edil també ha valorat
“la unanimitat de tots els par-
tits que han deixat de banda
els interessos polítics a l’hora
de buscar la millor solució per
a Montcada ”.
El diputat d’ICV Joan Herrera
confia que el compromís del
Congrés “obligui finalment al
compliment de l’obra”.
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L’EMMA presenta als membres del Pla
Estratègic la futura planta d’envasos

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament promourà la instal·lació de contenidors grocs al municipi per fer la separació d’envasos de plàstic, fèrrics i tetrabricks

pilar abián
vic

>> La delegació montcadenca durant la visita a la planta de triatge d’envasos de Vic

FOTOS: PILAR ABIÁN

Visita a instal·lacions metropolitanes
Una delegació local formada pels regidors de Medi Ambient, Sergio
Hermoso (PSC), d’Educació, Ana Rivas (PSC), i de Relacions amb
empreses externes, Ramon Sánchez (ICV-EUiA), acompanyats pel
coordinador general de l’Ajuntament, Joan Celma, i tècnics municipals
va visitar el 4 de maig l’Ecoparc de Sant Adrià de Besòs i la planta
depuradora del Besòs, en el marc de les visites que ha organitzat
l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMMA) per presentar els
nous equipaments mediambientals. LR

La planta de triatge d’envasos
lleugers que l’Entitat Metropo-
litana del Medi Ambient (EM-
MA) vol  instal·lar al polígon de
la Ferreria tractarà inicialment
10.000 tones l’any, tot i que la
previsió és arribar a les 18.000
en l’horitzó del 2012. Aquesta és
una de les informacions que els
responsables de l’EMMA van
transmetre als membres de la co-
missió coordinadora del Pla Es-
tratègic que el 12 de maig van
anar a Vic a visitar la planta d’en-
vasos de la comarca de l’Osona.
La delegació va anar encapçala-
da per l’alcalde de Montcada i Rei-
xac, César Arrizabalaga (PSC).
La planta de Vic té només dos
mesos de funcionament però, a
diferència de la que es farà a la
Ferreria, separa alhora envasos i
cartró. En el cas de la prevista a
Montcada només arribaran en-
vasos de plàstic, fèrrics i tetra-
bricks, procedents dels conteni-
dors grocs. Una vegada entrin a
la instal·lació, se separaran me-
cànicament els que puguin ser
reutilitzats o reciclats i els que no,
aniran a rebuig, és a dir a aboca-
dor o incineradora. Actualment,
a l’única planta d’envasos que té
l’Entitat Metropolitana i que està
ubicada a Gavà i Viladecans, es
recupera el 70% dels materials
que entren.

Fàbrica neta. La planta
d’envasos serà, segons l’alcalde,
una fàbrica més integrada en el
paisatge d’un polígon. “No con-
taminarà ni provocarà mo-
lèsties, ja que la seva funció
serà exclusivament la de se-
parar envasos per al seu reci-
clatge posterior”. L’Ajunta-
ment rebrà compensacions de

l’EMMA per acollir en el ter-
ritori un equipament d’aques-
tes característiques. “Cobrarem
un cànon i demanarem que el
personal que es contracti si-
gui del municipi”, ha dit Arri-
zabalaga. Montcada també ha
sol·licitat suport econòmic per
instal·lar contenidors grocs a
la ciutat perquè els veïns puguin
fer la separació selectiva dels en-
vasos. Actualment els que es re-
cullen a la localitat i arriben a
l’Ecoparc es destinen posterior-
ment a la planta de triatge de
Molins de Rei.

Dubtes. La instal·lació d’una
planta de triatge d’envasos a
Montcada i Reixac no compta
amb el suport del Grup de Me-
di Ambient-Ecologistes en Ac-
ció. El col·lectiu considera que
aquests equipaments s’han de
repartir en el territori i recorda
que la localitat ja compta amb
un Ecoparc i amb un abocador
de runes a la pedrera de Vallen-
çana.
Als membres del Pla Estratègic
també els preocupa el trànsit de
camions que pugui suposar la
posada en marxa de la planta i
així ho van fer constar durant
l’estada a Vic. En resposta a
aquesta preocupació tant el Con-
sistori com l’EMMA van as-
segurar que la planta d’envasos

no causarà perjudicis per a la
ciutat ja que el trànsit previst serà
d’aproximadament una quinzena
de camions al dia.
L’EMMA calcula que la cons-
trucció de l’equipament costarà
10,5 milions d’euros i que, un
cop licitada l’obra, la construcció
de la nau es farà en poc més
d’un any.

>> Imatge virtual de la futura planta prevista al polígon de la Ferreria
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Montcada perd al 2005 un 4%
de viatgers de tren els dies feiners
Les estacions del centre perden passatgers a favor de les de Terra Nostra, Can Sant Joan i Mas Rampinyo

>> Montcada i Reixac- Manresa ha registrat el descens més important de viatgers de les cinc estacions del municipi

NÚRIA REGUERO

El 155 ja circula
els diumenges

i festius

L’autobús 155, que enllaça Can
Cuiàs amb Terra Nostra, ja
dóna servei els diumenges i
festius. El 12 de maig va estre-
nar els nous dies de funciona-
ment i el nou recorregut. Fins
ara, aquesta línia només estava
operativa els feiners i els dis-
sabtes. L’horari dels diumenges
i festius del 155 és el següent: a
Can Cuiàs, la primera sortida és a
les 8.40h i la darrera, a les 20.25h.
A Terra Nostra, comença el
recorregut a les 9.20h i l’acaba a
les 21.10h. L’Ajuntament farà la
inauguració oficial de l’ampliació
de l’horari el 29 de maig a la plaça
Lluís Companys, amb les auto-
ritats municipals i representants de
l’Autoritat Metropolitana del
Transport.

Fi d’obres. La posada en marxa
d’aquest servei coincideix amb la
fi de les obres de la nova rotonda
de la cruïlla entre la carretera de
Ripollet i el carrer Bach, a Mas
Rampinyo, i amb els canvis de
recorregut del 155 en aquest barri.
La nova parada i el nou recorregut
de l’autobús són conseqüència de
la reordenació global del trànsit
que s’ha efectuat al sector.

lluís maldonado

montcada

la redacció

montcada

>>El 155, a Mas Rampinyo

LAURA GRAU

>> MOBILITAT

El nombre d’usaris de Rodalies
Renfe a Montcada va caure el
2005 un 4% respecte l’any ante-
rior. Dels 16.112 de l’any 2004
s’ha passat als 15.476 viatgers.
La pèrdua de viatgers a les esta-
cions de Montcada i Reixac-
Manresa i de la línia de França
ha provocat el descens global de
clients ferroviaris de dilluns a
divendres al municipi. Per con-
tra, les estacions de Bifurcació,
Santa Maria i Mas Rampinyo
han registrat un augment mitjà
del 15%. Aquestes són algunes
de les dades que es desprenen
de l’estudi anual elaborat per
Renfe per avaluar l’ocupació
dels trens els dies feiners.

Perifèria. La dinàmica del
conjunt del servei de Rodalies a
Barcelona és inversa a la que s’ha
produït a Montcada, ja que el
nombre d’usuaris va crèixer un
6,6% respecte el 2004.Si s’ana-
litza l’ús del tren per estacions,
es desprén que l’estació de Man-
resa va ser la que va patir una
davallada més gran de viatgers,
amb un descens del 18%, mentre
que en l’altra estació que va
perdre usuaris, la de França, la
baixada va ser d’un 5%. La bona
notícia és l’augment de pas-
satgers a les estacions dels barris.
La de Mas Rampinyo va tenir
el creixement més gran, amb un
18% més de clients, seguida de

Santa Maria amb un 17% i de
Bifurcació amb un 5%.

Perfil d’usuaris. Les dades
són el resultat d’un estudi que
Renfe realitza cada any per ava-
luar l’ocupació del tren els dies
feiners amb l’objectiu de rea-
litzar una programació de ser-
veis ajustada a la demanda real
en funció de les diverses línies i
períodes horaris.
La línia 2 (Sant Vicenç de Cal-
ders-Vilanova-Maçanet), que

passa per la de França a Montca-
da, va ser la més utilitzada a la xarxa
de Rodalies, a continuació se situa
la línia 4 (Sant Vicenç de Calders-
Sabadell-Manresa) amb 121.866
clients, mentre que la línia 3 (L’Hos-
pitalet-Vic-Puigcerdà), tot i ser la
menys utilitzada és la que va regis-
trar un creixement més gran de
passatgers.
El perfil del viatger de Rodalies,
segons l’estudi, correpon majo-
ritàriament a persones d’entre 16 i
41 anys (85%), dones(63,5%)

amb estudis mitjans o universitaris
(80,2%) que utilitzen regularment
el servei de Renfe per motius
laborals, i una quantitat més petita
per a oci o estudis. El gruix dels
clients realitza habitualment dos
viatges al dia (90%).
En una escala de 0 a 10, els usuaris
valoren amb una nota mitjana de
7,06 punts el servei de Rodalies a
Barcelona. Els aspectes que més
destaquen són la rapidesa, la fiabi-
litat i la comoditat a l’interior dels
trens.
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El segon CAP podrà obrir
abans que acabi l’any

Les obres del centre, amb capacitat per a 25.000 usuaris, van a bon ritme

>> SANITAT

pilar abián
pla d’en coll

laura grau
montcada

L’OMIC assessora
els afectats per

l’estafa dels segells

PILAR ABIÁN

>> L’alcalde, César Arrizabalaga, va fer una visita a les obres

Les obres del segon Centre d’As-
sistència Primària (CAP) de
Montcada van a bon ritme i,
segons fonts municipals, es
podran complir els terminis pre-
vistos i  inaugurar l’equipament
el proper mes de novembre.
La construcció del segon am-
bulatori de Montcada va co-
mençar fa un any al Pla d’en
Coll, concretament entre el
Camí de la Font Freda i els car-
rers Castelló, València i pas-
satge de la Costa Brava. L’equi-
pament, que costarà més
d’1.600.000 euros sufragats per
la Generalitat, té una superfície
de 1.400 m2 repartits en 7 con-
sultes polivalents, 2 d’atenció
continuada, 8 de medicina ge-
neral i 4 de pediatria.

Acabar amb el col·lapse.

El nou CAP respon a una de-
manda del Consistori per aca-
bar amb el col·lapse que pateix
l’ambulatori fruit del creixe-
ment de la població. Donarà
servei als veïns de Terra Nostra

i Mas Rampinyo –Mas Duran,
Can Pomada, Pla d’en Coll i
Montcada Nova. “Tindrem
dos CAPs preparats per
atendre cadascun d’ells una
població de 25.000 habitants”,
va dir l’alcalde, el socialista César
Arrizabalaga, després de visitar
les obres el passat 8 de maig.
L’edil va destacar l’amplitud de
l’espai, l’orientació de l’edifici

amb un pati interior que garanteix
llum natural a tot el recinte i
l’existència d’un bon nombre
de places d’aparcament a prop
de la instal·lació. En breu també
es farà arribar l’autobús al sector
per donar servei tant als usuaris
del CAP com als de la futura
Comissaria dels Mossos d’Es-
quadra en construcció al carrer
Matabous.

L’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor de l’Ajun-
tament organitza el 22 de maig
a les 19h, a la Casa de la Vila,
una xerrada informativa sobre
la presumpta estafa de les em-
preses Afimsa i Fòrum Filatèl·lic
amb la participació de Jesús Fiel,
delegat d’Ausbanc a Catalunya.
En els darrers dies, l’OMIC ha
atés la consulta de dos ciutadans
afectats per l’estafa però, tenint
en compte que es tracta d’un
delicte i no una vulneració dels
drets del consumidor, l’Oficina
no és el lloc adequat per pre-
sentar reclamacions.

Via judicial. La cap tècnica
de la Regidoria de Salut Pública
i Consum, Caterina Olid, ha ex-
plicat que “la situació que s’ha
produït entre aquestes em-
preses i els seus clients no
entra en l’àmbit dels drets del
consumidors sinó que té a
veure amb una estafa i, per
tant, el canal per actuar és la
via judicial”. Tot i així, l’OMIC
recomana els afectats que s’adre-
cin a les associacions que estan
preparant denúncies col·lectives.

El Cementiri s’ampliarà amb
la construcció de 220 nínxols
Les obres s’enllestiran a de final d’any i les noves places es treuran a concurs

laura grau
montcada

>> PROJECTE

Serveis Municipals ha encar-
regat a una empresa externa la
realització del projecte d’am-
pliació del Cementiri Municipal
que properament tindrà 220
nínxols més amb el mateix sis-
tema de construcció modular
que hi ha actualment. Es preveu
que les obres estiguin enllestides
abans de final d’any. El Cemen-
tiri disposa de 2.500 nínxols i
més d’una cinquantena de co-
lumbaris –espais per conservar
les cendres dels difunts– que, a
diferència dels nínxols, no tenen
massa demanda.
Les persones interessades a op-
tar a un dels nous nínxols po-
den presentar una instància a
l’OAC. Les noves places s’ad-
judicaran per sorteig entre els
ciutadans que hagin presentat la
sol·licitud.

Apunt històric. El Cemen-
tiri Municipal, ubicat al lloc on
està actualment –al costat de la
carretera de Barcelona a Vic–,
data de l’any 1834. Les dues
ampliacions que ha sofert des de
la seva creació es van dur a ter-
me els anys 1850 i 1913.

PILAR ABIÁN

>> El Cementiri Municipal ha experimentat diverses ampliacions en el temps

L’agrupació local del PSC ha
editat la nova revista Mira!, de
periodicitat trimestral, de la qual
s’han distribuit 5.000 exemplars.
En el seu primer número la pu-
blicació informa sobre l’actua-
litat de l’agrupació i explica els
projectes de ciutat que està im-
pulsant el PSC des del govern
local. També apareix una àm-
plia entrevista amb el primer
secretari i alcalde, César Arri-
zabalaga, qui parla dels reptes que
té el municipi, i un recull foto-
gràfic amb imatges de les visites
institucionals que diferents con-
sellers de la Generalitat i alguns
ministres han fet en els decurs
dels darrers mesos a Montcada i
Reixac. PA

El PSC edita
una nova revista

PSC

>> Portada de la publicació
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Oferta laboral. Para oficiala y ayudanta de
peluquería. Tel. 935 643 939.
Busco feina. Dissenyadora gràfica freelance
s’ofereix per fer treballs de disseny gràfic. Tel.
647 750 639. Tardes, de 17 a 20h.
Es lloga. Plaça de pàrquing a la plaça de
l’Església. Tel. 625 569 938.
Reformas de cocina. Trabajos de agua, luz
i gas. Obras en general. Precio económico.
666 85 42 97.
Empresa de Ripollet precisa persona para
departamento de serigrafía. Tel. 93 588 46
93 (Laura).
Se hacen. Arreglos de ropa a tiendas y
particulares. 935 644 927/ 676 424 471.
Busco trabajo. Señor busca trabajo por las
tardes. Responsable, con experiencia y
referencias. 935 644 927/ 676 424 471.
Oferta de feina. Autoescola precisa ad-
ministrativa. Interessades deixar cv al Anselm
Clavé 28 B. Al costat del Mercacom. Telèfon
902 789 027.
Se venden. Dos máquinas de copiar llaves.
Modelo Walqui por 2.000 euros. Con panel
dellaves de regalo. Seminuevas. 676 585 895.
Alquilo. Despacho-consulta médica en el
centro de Montcada de 25 m2 más sala de
espera. Secretaria y párquing opcional. Tel.
659 374 241.
Busco feina. Noia de 27 anys boliviana
s’ofereix per cuidar gent gran i viure amb ells.
Sandra. Tel. 935 644 3 87.

Venta por catálogo. Aloe vera. Tiempo libre.
935 646 634.
Es ven. Dormitori juvenil en venda. Per canvi.
Seminou. Llit de 90 cm x 2m, calaixos, armari
3 cossos 1,90 x 1,60 m. Anna. 935 644 928.
Venc. Cotxe Toyota Avensis Diesel amb CD
en bon estat tel. 936 542 571.
Busco canguro. Con experiencia y buen trato
con los niños. Trabajo toda la semana, incluido
sábados. 618  778 362.
Busco trabajo. Para tareas de conserjeria o
vigilancia. A horas convenidas. 627 16 2 7 81.
Busco trabajo. Para tareas domésticas, en
horario de mañana y tarde. Sra de 40 años con
referencias. Tel. 935 753 954.
Es lloga. Plaça de pàrquing al carrer Aragó de
Mas Rampinyo. Opció comprar 620 992 410
Venc cotxe. BMW. Sèrie 1 120D. Particular. Full
equip. Garantia BMW 669 498 306
Auxiliar de seguretat. Es necessita una
persona que faci el tancament  d’una empresa
del polígon de la Ferreria. Horari: de dilluns a
divendres de 17 a 20h. Tel. 93 2 050 777.
Se alquila. Pequeño local con patio en Terra
Nostra. Ideal paletas y pintores. 649 339 073
Busco trabajo. Señora para tareas del hogar,
restaurante o similar, o cuidado de personas
mayores. Fines de semana. Tel. 649 347 779.
Se vende piso. En Terra Nostra de  65 m2 de
vivienda y 65 de terraza. Tlf. 935 640 806
Es ven. Màquina de cosir. Econòmica. Mod.
43 Alfa Classic. Tel. 605  991 745.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Felip Puig defensa el sí com
un pas endavant per al país

L’exconseller opina que el text és una eina per treballar per més autonomia

laura grau
montcada

>> REFERÈNDUM SOBRE L’ESTATUT

LAURA GRAU

>> Puig, a la dreta, acompanyat del responsable de CDC a Montcada

ICV defensa una nova
cultura del transport

SÍLVIA ALQUÉZAR

ICV de Montcada, Cerdanyola
i Ripollet s’han posicionat en
contra del Pla d’Infraestructures
de Transport de la Generalitat
(PITC), en la primera de les tres
jornades que organitzaran con-
juntament fins al setembre so-
bre temes d’interès comú per a
les tres localitats. La primera es
va fer l’11 de maig a l’Auditori
Municipal i va comptar amb
l’assistència del secretari general
del departament de Medi Am-
bient i Habitatge de la Gene-
ralitat, Ricard Fernàndez, i l’al-
calde de Cerdanyola, Antoni
Morral, a més de representants
de la formació dels tres muni-
cipis. L’acte va servir per pre-

sentar públicament les al·lega-
cions d’ICV al PITC. “Estem
davant d’un pla que prima les
inversions en infraestructures
viàries en detriment del
transport públic català”, va
dir Fernàndez.
La formació reclama millores
en el transport públic per reduir
els embussos de trànsit que dià-
riament pateixen els tres muni-
cipis. ICV critica la construcció
de noves carreteres com a solu-
ció a la congestió circulatòria i
demana millores en la xarxa pú-
blica de transport especialment
entre les diferents localitats valle-
sanes. “És una qüestió de jus-
tícia social”, va dir el president
d’ICV al Vallès Occidental, Xa-
vier Bosch.

>> Els representants de la formació faran xerrades a altres municipis

>> ACTE POLÍTIC

sílvia alquézar
montcada

El portaveu de Convergència i
Unió (CiU) al Parlament de Ca-
talunya, Felip Puig, va fer una
xerrada-col·loqui el passat 15 de
maig a la sala institucional de la
Casa de la Vila convidat per la
secció local de Convergència De-
mocràtica de Catalunya (CDC),
que presideix Joan Carles Pare-
des, conductor de l’acte. Puig va
ser conseller de Medi Ambient i
de Política Territorial i Obres
Públiques en l’anterior govern de
la Generalitat. L’acte va comptar
amb l’assistència d’una seixan-
tena de militants i simpatitzants
i va ser el preludi de la campanya
a favor del sí a l’Estatut i un
avanç del que serà la campanya
de CiU per a les properes elec-
cions autonòmiques.

Realitat nacional. L’excon-
seller va alertar del perill que el
referèndum del 18 de juny es
converteixi en una via per
canalitzar el descontent general
cap al tripartit i la seva actuació
i va rebutjar les visions catas-
trofistes sobre l’Estatut, assu-

mint que “no inclou el 100%
del que va ser aprovat pel
Parlament català, és cert, però
suposa un avenç significatiu
en el reconeixement de la
nostra realitat nacional”.
Entre les fites aconseguides va
destacar que la llengua serà un
dret i un deure, que Catalunya
tindrà control sobre els temes
d’immigració i horaris comer-
cials i que podra estar present a
la UNESCO. També va fer

esment d’algunes renúncies com
tenir una selecció catalana o una
agència tributària pròpia, “però
el nou Estatut serà una nova
eina per continuar treballant
per una major autonomia des
d’una posició ferma”.
Puig va destacar el paper de
CiU durant tot el procés de ne-
gociació i la seva aposta pel pac-
te i el diàleg enfront la crispació
que han incorporat altres forces
polítiques com ERC i el PPC.
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-Quines són les properes inver-
sions previstes al municipi?
La propera a executar serà la
de la porta de Collserola en
l’àmbit de l’escola bressol de
Can Cuiàs, a la capçalera del
torrent del Bosc Llarg. També
hi ha previst el projecte de res-
tauració del talús i formació del
camí a Can Cuiàs, prop del Mi-
rador de l’Estrella, que està
pendent del tràmit d’avaluació
d’impacte ambiental per part de
la Generalitat. Si ho passem
a xifres, aquestes actuacions
suposen una inversió de
123.684 euros.
-El Turó de Montcada està in-
clòs al Parc?
No. Ara bé, hi ha diversos estu-
dis que aconsellen i proposen
la connexió física, territorial i
ecològica entre el Turó i el Parc,
per fer realitat la inclusió dels

sòls no urbanitzables del mateix
dins d’un futur àmbit de parc na-
tural.
-Des de Santa Maria Terra Nos-
tra els accessos al Parc a peu
no estan ben indicats. La riera
de Sant Cugat podria ser un ca-
mí natural que evitaria la N-150.
L’Ajuntament ha desenvolupat
estudis i projectes a l’entorn de
la llera de la riera per tal de natu-
ralitzar la ribera i condicionar ac-
cessos i passeres que perme-
trien millorar substàncialment
l’accessibilitat al Parc de Collse-
rola, especialment cap el sector
de Canaletes de Cerdanyola. De
moment, però, continua sent una
de les assignatures pendents.
-Quins són els problemes detec-
tats al sector de Montcada?
Els incendis forestals, l’ocupa-
ció de terrenys forestals per a la
construcció de barraquetes amb

horts i tanques
fora d’ordena-
ció i la caça
furtiva de frin-
gíl·lids (ocells).
També l’ocu-
pació de tot el
terreny urbanit-
zable sense
tenir presents els corredors de
fauna i totes les infraestructures
linials que actuen de barreres
per a la fauna.
-Què recomana als veïns de
Montcada per conèixer el Parc?
Que facin passejades per des-
cobrir els ambients tan variats
que té Collserola. A Montcada
el parc de Can Cuiàs és una bo-
na zona de lleure i, fora del mu-
nicipi, el vessant del Baix Llo-
bregat i del Vallès ofereix indrets
frescals que paga la pena des-
cobrir. PA

“El Parc invertirà aquest any a
Montcada més de 123.000 euros”

>> JOSEP PERPINYÀ, vicepresident executiu del Parc de Collserola

Un espai natural per descobrir
Can Cuiàs té una porta d’entrada a Collserola amb camins forestals que porten fins a zones d’estada i un mirador

>> REPORTATGE. PARC DE CAN CUIÀS

pilar abián
can cuiàs

FOTOS: PILAR ABIÁN

Can Cuiàs està envoltat d’un am-
pli espai natural que forma part
del Parc de Collserola al qual es
pot accedir des de dos camins
diferents, un que surt des de la
plaça Tifariti, on conflueixen els
carrers Petúnies i Gardènies, i
l’altre que comença al polígon
industrial. El parc de Can Cuiàs
ocupa un sector de 23 ha i, tot i
que es va inaugurar la primave-
ra del 2003, avui dia continua
sent un indret poc conegut per
la majoria de la població.
Aquest espai, abans ocupat per
horts en precari, va ser recuperat
amb inversió del Patronat de
Collserola i de l’Ajuntament. En
total es van invertir més de 600.000
euros en reforestar el paisatge, fer
els recorreguts, habilitar dues àrees
d’estada, instal·lar bancs i papereres
i construir un mirador en forma
d’estrella des del qual es pot veure
l’entrada a Barcelona, el Turó i, al
fons, la serralada de Marina, un
altre dels grans pulmons verds que
envolten el municipi.

Bon itinerari. Els montca-
dencs amants de la natura, els
aficionats a caminar o a anar en
bicicleta, les famílies que vulguin
passar el dia al camp o, simple-
ment, les persones que necessitin
desconnectar de la rutina i trobar
un moment de pau poden fer-
ho ben a prop de casa.
Els camins són espaiosos i fà-
cilment accessibles, és a dir, ap-
tes per a totes les edats. Les vis-
tes també mereixen la pena en
qualsevol època de l’any, ja que
mostren a cada estació l’esplen-
dor de Collserola, un espai on
hi són presents gairebé totes les
espècies animals i vegetals del
bosc mediterrani.
Collserola ocupa una superfície
verda de més de 8.000 ha situa-
da entre els rius Besòs, Llobre-
gat, la depressió del Vallès i el

pla de Barcelona que inclou part
del terme municipal de nou po-
blacions.
El Parc disposa d’un Centre
d’Informació –a la carretera de
Vallvidrera-Sant Cugat, km 4,7–
que ofereix a l’usuari una expo-
sició permanent, audiovisuals i
publicacions per organitzar-se
personalment la visita a l’espai
natural. El Centre també disposa
d’una oferta d’activitats guiades
i de sis d’itineraris senyalitzats al
seu entorn.

>> Vista de la zona de picnic que hi ha més propera al Mirador de l’Estrella

 >> Perpinyà

ARXIU

les dades

Collserola ocupa una su-
perfície verda de més de
8.000 ha situada entre els
rius Besòs, Llobregat, la
depressió del Vallès i el pla
de Barcelona.

Inclou part del terme muni-
cipal de nou poblacions –
Barcelona, Cerdanyola, Es-
plugues de Llobregat, Molins
de Rei, el Papiol, Sant Cu-
gat, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Just Desvern i Montca-
da i Reixac. Barcelona és
qui ocupa la major part del
territori –1.908 ha–, mentre
que la nostra població ocupa
el penúltim lloc del llistat
amb 239 ha, per davant
d’Esplugues que només en
té 72.

El Consorci del Parc de

Collserola és una entitat
pública de caràcter associa-
tiu i de naturalesa institu-
cional i local que té per
objectiu la gestió i desenvo-
lupament del Pla especial
del Parc de Collserola. Està
constituït per la Mancomu-
nitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana, la Diputació
i els nou municipis que en-
volten el Parc estan incor-
porats a l’entitat.

�

�

�



112a quinzena
maig 2006notícies

Les obres de la nova rotonda
s’enllestiran a final de mes

laura grau
montcada

 >> La nova rotonda de Jaume I ja està gairebé acabada

PREMSA

Les obres de la nova rotonda
que distribuirà el trànsit entre
els carrers Jaume I, Bogatell i
Clavell estaran enllestides,
segons les previsions muni-
cipals, a final de mes.
L’actuació, que duu a terme la
Regidoria de Serveis Muni-
cipals, té un cost global de
140.000 euros i s’emmarca en
un ampli pla de remodelació
del sector destinat a reordenar
el trànsit d’un dels vials que
concentra major circulació in-
terna del municipi.

Talls per obres. El 18 de
maig estava previst iniciar els
treballs d’asfaltat del carrer
Jaume I, entre Santiago i Boga-
tell. L’actuació obligarà a taller
el trànsit al sector fins al 20 de
maig. La circulació est tornarà a
interrompre novament els dies
26 i 27 de maig amb motiu de
l’asfaltat del tram entre Bogatell
i Provença. El regidor de Ser-
veis Municipals, el socialista Juan
García, ha demanat paciència als
veïns i comerciants afectats pels
talls.

ELS CANVIS DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ
ES POSARAN EN MARXA A PRINCIPI DE JUNY

l’apunt

Un cop enllestida la remode-
lació, es posarà en marxa el
projecte de reordenació del
sentit dels carrers del sector
Montcada Centre Llevant. Les
principals novetats afecten el
canvi de sentit de la circulació
dels carrers Clavell, Santiago
i Vilanova; un únic sentit de
circulació del passeig Roca-
mora i del carrer Jaume I, en-

tre Bogatell i Provença –ja que
a la banda de l’ambulatori els
cotxes aparcaran en bateria–
i el canvi d’ubicació d’algunes
zones de càrrega i descàrrega,
així com la creació de dues de
noves a Jaume I.
També quedarà prohibit l’accés
a l’avinguda de la Ribera des
de la illeta existent al carrer
Bonavista. LR

>> TREBALLS A JAUME I
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La plaça de l’Església acollirà
la primera Mostra de Vins

Hi haurà una representació dels millors cellers de l’Estat i cursos de cata

laura grau
montcada

Classes d’iniciació a la cata de vins

ARXIU

en 2 minuts...

Viatge a la metròpoli de Chicago�

La junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar el passat
2 de maig dur al Ple una moció  a través de la qual insta al
Govern de la Generalitat a què presenti al Parlament de
Catalunya una iniciativa legislativa per tal que s’unifiquin en
un organisme totes les competències de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB). Aquest organisme, segons la moció,
recuperaria les funcions de la desapareguda Corporació Me-
tropolitana, que es va dividir en l’Entitat Metropolitana del
Transport, amb 18 municipis, i l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, amb 33
poblacions. Segons el text, “la dispersió de competències i
la disparitat dels àmbits territorials d’actuació han comportat
un dèficit per a l’administració metropolitana”. LR

En el moment de tancar aquesta edició l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i el segon tinent d’alcalde, Joan Maresma,
tornen de Chicago (EUA) després de participar en un viatge
organitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el
marc de l’elaboració del Pla Estratègic Metropolità. Arrizabalaga
ha assistit en qualitat de membre de la Comissió estratègica del
Pla i Maresma com a portaveu de CiU a la Mancomunitat de
Municipis de l’AMB. La delegació catalana va viatjar als Estats
Units el 13 de maig per conèixer com la gran metropòli de la
tercera ciutat més important dels Estats Units ha resolt els seus
problemes urbanístics.  PA

Moció per un govern metropolità únic�

Doble escala salarial a Nissan�
El Tribunal Suprem ha acordat aprovar la doble escala salarial
existent en l’empresa Nissan, encara que suposi un factor de
discriminació entre treballadors. Aquesta resolució esmena la
sentència que va dictar l’any 2003 el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) i tanca un llarg litigi iniciat ara fa tres anys,
quan el TSJC va donar la raó als sindicats CCOO i CGT que van
recórrer la doble escala pactada per UGT i el sindicat independent
del Grup d’Empreses Nissan. LR

Montcada i Reixac celebrarà el
21 de maig, a la plaça de l’Esglé-
sia, la primera Mostra de Vins,
organitzada, pels associats locals
al Gremi d’Hostaleria del Vallès
Occidental i el Barcelonès Nord,
els restaurants montcadencs Sant
Lluc, El Rebost de l’Àpat i Mont-
cata Vins, amb la col·laboració de
la Regidoria de Comerç. A la
Mostra hi haurà una àmplia
representació de vins de diferents
denominacions d’origen de tot
l’Estat Espanyol i d’Alemanya.

Cultura del vi. La regidora de
Comerç, Antònia Bofill (CiU),
ha expressat la voluntat d’“intro-
duir la gent en la cultura del vi
i promoure els professionals
locals” i ha emmarcat la iniciati-
va en les accions de suport muni-
cipal a la restauració local.
A la primera Mostra de Vins que
es fa al municipi hi haurà repre-
sentació de 18 cellers i dels 3 res-
taurants locals que organitzen
l’activitat. El preu del tiquet serà
de 8 euros i inclourà cinc degus-
tacions de vi i una d’embotits
ibèrics.

L’horari de la Mostra de vins serà d’11 a 15h, però l’activitat comen-
çarà una hora abans amb uns cursos d’iniciació a la cata de vins
que oferiran els sommeliers Josep Baeta, president de
l’Associació Catalana de Sommeliers a Barcelona, i José M.
Milla, membre de la junta de la Federació Espanyola d’Associa-
cions d’Enòlegs. Les classes es faran a la Casa de la Vila (Major,
32) i tindran una hora de durada, amb un màxim de 25 persones
per grup. Hi haurà tres torns: de 10 a 11h, d’11 a 12h i de 12 a
13h. Per assistir-hi només caldrà mostrar el tiquet de cata de
vins. Jesús González, un dels promotors de la mostra, destaca
que “les sessions les impartiran dos grans sommeliers de
reconegut prestigi en el món del vi”. LG
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Serveis Socials impulsa un servei
de prèstec d’ajudes tècniques
El sistema està  basat en la solidaritat entre les persones i la reutilització del material

2a quinzena
maig  2006

LAURA GRAU

“És una col·laboració molt necessària”

Carme Soto és una de les per-
sones de Montcada i Reixac
que s’ha beneficiat del siste-
ma de prèstec d’ajudes tècni-
ques que està impulsant Serveis
Socials. Afectada d’una malal-
tia neurològica que l’obliga a
estar en cadira de rodes des dels
16 anys, la Carme va sol·licitar
fa dos anys un llit articulat
perquè tenia problemes per
respirar a les nits i necessitava
dormir incorporada, tal com
li va recomana el pneumòleg.

Costos elevats. Un llit
articulat electrònicament pot

costar al voltant de 1.000 euros.
Divuit mesos després de for-
malitzar la petició, el govern
autonòmic li va concedir un ajut
de més de 800 euros per a
l’adquisició del llit. Mentrestant
la Carme va fer servir un llit
articulat del fons d’ajudes
tècniques de què disposa Serveis
Socials. “Em va resultar de
gran utilitat, ja que no només
vaig tenir el llit de manera
immediata sinó que vaig po-
der comprovar que era el
model que necessitava”, ex-
plica.
Quan va poder adquirir el seu,
la Carme va retornar a Serveis
Socials el llit prestat perquè po-

gués ser utilitzat per algú altre
que estigués en una situació si-
milar. “Em sembla un servei
molt necessari que pot aju-
dar les persones amb pro-
blemes de dependència i els
seus cuidadors”, afegeix.
La mare de la Carme, Gua-
dalupe, de 74 anys, que cuida
d’ella i del seu marit, també
en cadira de rodes, destaca
com el llit articulat i altres aju-
des tècniques com la grua –
per aixecar el malalt del llit– i
un lavabo adaptat faciliten la
tasca del cuidador. “No em
canso tant ni en fa tan mal
l’esquena des que tinc
aquests ajuts”, explica.

 >> Carme Soto i la seva mare, Guadalupe, són usuàries  del servei de prèstec d’ajudes tècniques de Serveis Socials

>> L’OPINIÓ. Els usuaris

laura grau
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La unitat mòbil de
teleassistència
entra en marxa
laura grau
montcada

El Servei de Teleassistència,
que coordina la Regidoria de
Serveis Socials, va presentar el
passat 5 de maig la nova Unitat
mòbil que donarà servei a dife-
rents municipis de la comar-
ca, entre els quals hi ha Mont-
cada. Amb un vehicle, total-
ment equipat, els professionals
donaran suport als usuaris en
moments d’emergència i els
podran visitar en cas que no
tinguin contacte ni familiar ni
veïnal proper. Una altra fun-
ció d’aquest servei serà fer un
recorregut de visites a les per-
sones que segons la central
d’atenció tinguin major risc de
dependència. Actualment hi
ha 36 persones del municipi
que disposen de servei de
teleassistència.

Conveni. El 5 de maig els res-
ponsables de l’empresa Sergesa
Televida, que presta el servei
local de teleassistència a Mont-
cada i Reixac, van presentar la
unitat mòbil. A l’acte, que es
va fer a la plaça Joanot Mar-
torell, va assistir el president de
l’Àrea Social, Carles Guijarro
(PSC). Aquest nou servei, que
tindrà la seva seu a Sabadell, es
pot oferir gràcies al conveni en-
tre el consistori montcadenc i
la Diputació de Barcelona.

El departament de Serveis So-
cials ha posat en marxa un servei
de prèstec d’ajudes tècniques
destinat a millorar la qualitat de
vida de les persones depenents
i els seus cuidadors. Les ajudes
tècniques consisteixen en llits
articulats, matalassos antiescares,
cadires de rodes i grues eleva-
dores, entre d’altres materials.
El servei s’emmarca en el pro-
grama Millor a casa,  que asses-
sora les famílies sobre les ajudes
tècniques i els diferents canals
oficials que hi ha per accedir a
subvencions.
Es tracta de dotar el malalt de
l’ajuda tècnica que ha demanat
fins que li arribi la subvenció que
li permetrà adquirir-la o, en cas
que li sigui denegada, fins que
necessiti fer-ne ús. En ambdós
casos, el material prestat ha de
retornar al fons municipal que
també es nodrirà de les noves
adquisicions quan les famílies ja
no en tinguin necessitat. Serveis
Socials també s’ocupa del man-
teniment del material perquè
estigui a punt per a cada nou
prèstec.

Servei pioner. El servei, que
es va començar a articular al
2003, ja disposa d’un fons d’aju-
des tècniques considerable for-
mat per adquisicions municipals
i donacions particulars. L’arriba-
da d’una important remesa de
material del programa Viure en
família de la Generalitat ha per-
mès donar resposta a 22 usuaris
de la localitat durant aquest mes
de maig.
La cap tècnica, Anna Oliver, ha
explicat que “el servei està en
fase de desenvolupament,
però l’objectiu, és que pugui
arribar a tota la població”.  >> Guijarro a la presentació

PREMSA AJUNTAMENT

PROGRAMA ‘MILLOR A CASA’
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en 2 minuts...
�Beques per al menjador i els llibres

El Casal d’Estiu busca monitors�

PREMSA AJUNTAMENT

Més de 500 joves passen per
la VI Mostra d’Ensenyament

Infància i Joventut ja prepara la Mostra de Turisme i el Casal d’Estiu

laura grau
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 >> Els joves de Can Tauler van ballar guiats per monitors professionals

PILAR ABIÁN

Fins a l’1 de juny els interessats a treballar aquest estiu com a
monitors del Casal infantil que organitza l’Ajuntament poden
presentar els currí-
culums a l’Espai Jove
Can Tauler. Els requi-
sits són ser major d’edat
i estar en possessió del
títol de director o mo-
nitor de lleure infantil,
o tenir experiència en el
camp del lleure, prefe-
riblement al municipi.
Del 6 al 9 de juny es podrà formalitzar la inscripció als centres
educatius de primària. Les activitats infantils seran del 26 de juny
al 21 de juliol. LM

ARXIU

De 22 de maig al 12 de juny està obert el termini perquè les
famílies interessades sol·licitin les beques de menjador per
als alumnes de les
escoles públiques i les
beques d’escolarització.
Tenen dret a demanar-
les tots els nens de P3 fins
a 6è de Primària que esti-
guin  empadronats al
municipi, assisteixin a
l’escola pública i puguin
demostrar documentalment la necessitat de la beca. D’altra ban-
da, les famílies amb fills des de P3 fins a 4rt d’ESO també
poden demanar ajuts per llibres i material escolar i activitats
escolars. Un dels requisits és que la família sol·licitant tingui uns
ingressos inferiors a 1.151 euros mensuals. La documentació de
les beques de menjador s’ha de dur al Departament de Serveis
Socials (Doctor Buxó, 14), tots els dimarts i divendres fins al 12
de juny d’11 a 13h, i la dels ajuts a l’escolarització s’ha de portar
a la Casa de la Vila, de 10.30 a 13h. LR

Una demostració de ball a càr-
rec de l’escola Orthos i el gim-
nàs Jym’s el passat 5 de maig va
posar el punt i final a la VI Mos-
tra d’Ensenyament que va or-
ganitzar la Regidoria d’Infància
i Joventut. Més de 200 joves dels
instituts montcadencs van
passar per l’exposició informa-
tiva Després de l’ESO, què? –cedi-
da per la Diputació– que va
acollir l’Espai Jove Can Tauler en-
tre el 20 d’abril i el 5 de maig.
Tècnics del món de l’ensenyament
els van donar una explicació
genèrica sobre el sistema educatiu
i posteriorment van fer tasques
d’assessorament en grups petits
tenint en compte els interessos de
cada jove.

Teatre interactiu. També
cal destacar l’obra de teatre
inaugural que es va represen-
tar el 20 d’abril a l’Auditori
amb l’assistència de 130 joves.
Amb el mateix títol que l’expo-
sició, la companyia Re-Crea va
escenificar la situació que se li
planteja a un jove quan acaba
l’ESO i s’ha de plantejar el seu
futur acadèmic i professional.

L’espectacle, amb clau humorís-
tica, va aconseguir captar l’aten-
ció del públic i fer-lo participar.
Els tallers i els tastets d’oficis que
es van programar durant les tar-
des van atraure més d’un cente-
nar de joves i el servei d’as-
sessoria a l’estudiant va registrar
74 consultes. Una de les novetats
va ser el taller pràctic que van fer
les professores i alumnes del cicle
de grau mitjà de Cures Auxiliars
d’Infermeria de l’IES La Ferreria

el 2 de maig. Segons la regidora
d’Infància i Joventut, Eva Gon-
zalo (PSC), la Mostra ha complert
els seus objectius: “Posar a l’abast
dels estudiants eines per plani-
ficar, d’una manera autònoma,
l’itinerari personal en matèria
acadèmica”.
Joventut ha començat a preparar
la Mostra de Turisme, que s’inau-
gurarà el 16 de juny, i el Casal
d’Estiu. Enguany el termini d’ins-
cripció serà del 6 al 9 de juny.
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Aprendre a jugar
als jocs dels avis

>> TALLER D’EDUCACIÓ

laura grau
montcada

El Calaix dels records connecta nens i grans

FOTOS: LAURA GRAU

 >> Un dels voluntaris del Casal de Gent Gran de Montcada explica a nens del Sagrat Cor com jugar a les caniques

l’apunt
200 ALUMNES PARTICIPEN AL CURS

D’EDUCACIÓ VIÀRIA DE LA POLICIA LOCAL
Al voltant de 200 alumnes de
cinquè de les escoles públiques i
concertades del municipi van
assistir al curs d’educació viària
que va impartir un agent de la
Policia Local la setmana del 8 al 12
de maig al CEIP Font Freda. El curs,
que es fa anualment, consisteix en
una classe teòrica sobre les
normes bàsiques que han de
seguir els conductors i els vianants
i una sessió pràctica en què els
alumnes interactuen en un circuit
simulat amb bicicletes i vianants on
els nens fan tots els papers, també

el de policia de trànsit. L’activitat
l’organitzen conjuntament Policia
Local i Educació amb l’objectiu que
els nens, futurs conductors, pren-
guin consciència de la importància
de respectar els senyals de circu-
lació. Segons l’agent que imparteix
el curs, Joan Sáez, “així es poden
evitar les conductes incíviques a
la carretera des de petits”. La
setmana del 15 al 19 de maig la
Policia Local també va impartir
xerrades als instituts de secundària
sobre els perills de la conducció
sota els efectes de l’alcohol. LG

Jugar al palet, a les caniques o
amb la baldufa pot resultar
tota una novetat per als nens
d’avui dia, acostumats a jo-
guines cares i sofisticades. Però
en una època en què les
joguines eren un luxe que poca
gent es podia permetre,
aquests jocs eren el pa de cada
dia per a la canalla. Els nens
de llavors convertits en avis
avui dia són ara els prota-
gonistes del Calaix dels Re-
cords, un dels tallers més
consolidats de l’oferta anual
lúdico-formativa que la
Regidoria d’Educació ofereix
als centres escolars. L’activitat
compta amb la col·laboració
desinteressada i imprescindi-
ble d’usuaris del Casal de Gent
Gran Casa la Mina, al Parc de
les Aigües, i el Casal de Gent
Gran de Montcada i Reixac,
al Parc Salvador Allende.

Bona acceptació. La nova
edició dels tallers, que es durà
a terme al llarg d’aquest mes,

va començar el passat 11 de
maig al Casal de Montcada
amb la participació d’alumnes
del col·legi Sagrat Cor.
Aquest és el cinquè any que
Jordi Salat dedica una part del
seu temps a ensenyar els jocs
de la seva infància a nens de
primer i destaca que sempre
obté una bona resposta: “Els
nens tenen curiositat per
aprendre uns jocs totalment
nous per a ells”.
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L’OAD impulsa trobades
per a dones nouvingudes

La iniciativa pretén integrar veïnes arribades d’altres països al municipi

pilar abián
montcada

 >> Els col·lectius de dones debatran sobre la migració, entre d’altres temes

PILAR ABIÁN

L’Oficina d’Atenció a la Dona
(OAD) i el Consell Municipal
de la Dona de Montcada enge-
guen aquest mes una iniciativa
destinada a promoure la convi-
vència i les bones relacions en-
tre veïnes que han arribat a viure
al municipi procedents de
diferents punts del món. “Es
tracta de fer tallers, xerrades,
passejades i trobades d’amis-
tat, per informar-nos i deba-
tre sobre els assumptes bàsics
en relació als serveis institu-
cionals, l’experiència de la
migració o altres qüestions
com els papers o els drets i
deures de ciutadania”, expli-
ca la tècnica responsable de
l’Oficina de la Dona, Núria
Moner.

Temes previstos. Les acti-
vitats es concentraran en qua-
tre jornades que es faran al
llarg dels propers tres mesos.
La primera tindrà lloc el 22 de
maig, a les 10h a la Casa de la
Vila amb cafè i pastes àrabs, i
tractarà del procés de regula-
rització de les dones immigrants.

La segona es dedicarà als serveis
i als recursos que ofereix el
municipi. La tercera se centrarà
en el mapa i la mobilitat i la
quarta, en les associacions i la
comunitat.“L’objectiu és
afavorir l’apropament entre
les dones d’aquí i d’allà en

aquest moment i en aquest
lloc; es tracta de trencar amb
els estereotips i actituds que
neguen valor a les persones”,
explica la dinamitzadora del
programa, Luz Marina Gil.
Les dones interessades han de
trucar al telèfon 935 651 122.

en 2 minuts...

La fauna del Besós: un dels senyals de recuperació del riu és el títol de la
xerrada que acollirà el 26 de maig la Casa de la Vila (19h),
una de les activitats que organitza la Xarxa del Besòs durant
la primavera amb l’objectiu de donar a conèixer quins
animals es poden trobar a la conca del riu i de quina manera
es poden identificar. La Xarxa del Besòs està formada pels
grups de treballs que s’han creat als municipis per on passa
el riu arran de la posada en marxa del Projecte Rius. LR

�Xerrada sobre la fauna del Besòs

La contaminació preocupa Can Sant Joan
L’AV de Can Sant Joan ha expressat a l’Ajuntament la seva
preocupació per l’elevat índex de contaminació que, en la seva
opinió, té el barri. En una trobada amb el regidor de Medi Ambient,
Sergio Hermoso (PSC), i el tècnic, Juli Mauri, el col·lectiu veïnal ha
manifestat el seu malestar per l’episodi de pudors que va tenir lloc
a final de novembre provinent del dipòsit de gas de l’empresa
Alstom i per les emissions de pols de la cimentera Asland, a mitjan
febrer. A banda d’aquests successos, l’AV també considera
alarmants les dades oficials de la Generalitat segons les quals al
llarg del 2005 es van superar amb escreix els llindars permesos per
alguns contaminants atmosfèrics. Les demandes veïnals en el sentit
d’un major control de les indústries locals i de les carreteres per
reduir les emissions de partícules van ser recollides pels representants
municipals que estan elaborant els informes de resposta. PA

�

Benestar admet errors en el cas Alba�
La nova consellera de Benestar i Família, Carme Figueras (PSC),
ha admès errors en el cas de l’Alba, la nena maltractada de
Montcada i Reixac. Figueras, a diferència de la seva predecessora,
Anna Simó (ERC), defensa les gestions del síndic reconeixent els
errors, que segons ha dit, no s’han de tornar a repetir. El síndic
de greuges, Rafael Ribó, conclou en l’ informe presentat a principi
de maig, que la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (DGAIA) del Departament de Benestar i Família no
va actuar d’acord amb la seva responsabilitat. PA
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El ‘Deixa-ho i guanya’ premia
aquells qui deixin de fumar

El concurs, amb el suport de Salut Pública, arriba a la segona edició

L’actualització del cens
d’animals acaba el dia 30

laura grau
redacció

El 30 de maig acaba la cam-
panya de la Regidoria de Salut
Pública i Consum per a la re-
novació i actualització del cens
de tinença d’animals domèstics
que es va iniciar al mes d’abril.
Tots els propietaris de gossos i
gats han de renovar les dades
dels animals que ja tinguin
censats i, els que han adquirit un
per primer cop, l’han d’inscriure
en un termini de 30 dies, a
comptar des de la data de nai-
xement, l’adquisició de l’animal
o del canvi de residència. Abans
de la inscripció al cens, els gos-
sos i gats s’han d’identificar amb
un microxip.

Obligatori. Per formalitzar la
inscripció s’ha de presentar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) la cartilla sanitària de
l’animal, la d’identificació defi-
nitiva i el DNI del propietari.
Els animals que estiguin inscrits
al cens actual seran donats de
baixa l’1 de juny si el propietari
no ha actualitzat o confirmat les
dades.
La no inscripció en el cens d’ani-
mals i la manca d’identificació
definitiva suposen incomplir

la redacció
montcada

l’ordenança municipal per a la
tinença d’animals de companyia,
una falta que pot ser sanciona-
da amb una multa de 300 euros.
Segons les dades actuals de què
disposa l’Ajuntament, a Mont-
cada i Reixac hi ha 1.300 animals
censats. En opinió de l’adminis-
tració local, aquesta xifra és
baixa, ja que encara hi ha molts
propietaris de gossos i gats que
no els tenen registrats.

Els propietaris que no inscriguin l’animal seran sancionats

 >> El cens del gos és obligatori

ARXIU

La Regidoria de Salut Pública
i Consum participa en l’orga-
nització d’una nova edició del
concurs Deixa-ho i guanya! adre-
çat a persones de Montcada
que vulguin deixar de fumar.
El certamen, que es va fer al
2004 per primera vegada, pre-
miarà els fumadors que aconse-
gueixin estar-se un mes sense
consumir tabac a partir de l’inici
de la campanya, el 28 de maig.
Un testimoni vetllarà perquè el
concursant compleixi el seu
compromís.
El concurs, impulsat per l’Orga-
nització Mundial de la Salut
(OMS), sortejarà a nivell nacio-
nal un viatge al Carib entre les
persones que superin la prova.
A nivell local, els finalistes po-
dran optar a un cap de setmana
a un balneari per a dues perso-
nes.

Les bases. Poden participar
a l’edició local del concurs les
persones que resideixin o tre-
ballin a Montcada que consu-
meixen regularment tabac des
de fa més d’un any. Per parti-

cipar-hi, cal trametre per correu
a l’Ajuntament la butlleta que
trobaran a diferents punts –far-
màcies, escoles i el mateix Con-
sistori. Enguany el testimoni
rebrà com a obsequi una càmera
digital. Al final del concurs, els
seleccionats hauran de sotme-
tre’s a proves diagnòstiques per
comprovar que  han estat un
mes sense fumar. La primera
edició va comptar amb la parti-

cipació de 49 persones, de les
quals 13 van aconseguir deixar
de fumar.
La regidora de Salut Pública i
Consum, Eva Gonzalo (PSC),
creu que la participació d’en-
guany “serà més elevada a
causa de l’entrada en vigor de
la llei antitabac i la voluntat
de molts fumadors d’aprofitar
aquesta ocasió per deixar-
ho”.

 >> Els participants s’esforçaran a abandonar aquest hàbit

LAURA GRAU
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en 2 minuts...
�3r concurs de Roba Reciclada

El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament ha convocat el
tercer concurs de roba reciclada “A tot
drap!” que es farà l’1 de juny a la plaça de
Joanot Martorell, a les 19h, per promoure
el reciclatge i una major consciència res-
pecte el medi ambient. Els vestits hauran
d’estar fets exclusivament amb materials
usats, amb excepció del fil de cosir. El jurat
valorarà que els materials emprats siguin
respectuosos amb el medi ambient i que el
vestit, a més de ser funcional, tingui un
caràcter educatiu envers la cultura del
reciclatge.Els interessats a participar es po-
den inscriure fins l’1 de juny al Servei de Medi Ambient. Les
peces es presentaran el mateix dia de la desfilada acompanyats
d’un sobre amb els noms del dissenyador, model i vestit i els
materials amb què està fet. Hi haurà un premi per a les millors
creacions. LR

Difondre el llegat de Capella
sònia hernández

redacció

La institució del pintor desaparegut col·labora amb el CEIP Reixac

Fundació Joan Capella

gent que es mou

més informació

Casa de la Vila
 Telf. 935 651 122

LAURA GRAU

 >> Alumnes  del CEIP Reixac que van visitar el mural ‘El meu poble’

Tots els alumnes del CEIP Rei-
xac, un total de 428, als mesos
d’abril i maig han tingut una
matèria especial dintre del seu
programa d’estudis: la vida i
l’obra del pintor montcadenc
Joan Capella, desaparegut a fi-
nal del passat mes d’octubre. Els
escolars han treballat a les res-
pectives classes amb material grà-
fic divers –DVDs, llibres,
catàlegs i litografies, entre altres,
facilitat per la Fundació Capella–
per conèixer la tasca de l’artista.
A més, els alumnes han visitat la
Casa de la Vila per veure i analit-
zar una de les obres més repre-
sentatives de Capella, el mural El
meu poble, per al qual va comp-
tar amb la col·laboració dels
també pintors Pedro Gómez
Ballesta i Pedro Rubio.

Bona resposta. Entre el 24
d’abril i el 3 de maig les classes
de l’escola han pogut apreciar el
mural i conèixer els seus detalls
gràcies a les explicacions de Jor-
ge Gómez, biògraf i responsa-

ble de la Fundació. Entre el 15 i
el 19 de maig, l’escola celebra la
seva setmana cultural i continuarà
treballant amb la figura de Capella
també amb la col·laboració del
seu biògraf.
“Ha estat una activitat que ha
tingut molt bona resposta –ha
comentat Gómez– i, per això,
des de la Fundació volem man-
tenir oberta aquesta porta a la
col·laboració amb els centres
de Montcada”. De moment,

l’organisme municipal no té una
seu definida, però quan aquesta exis-
teixi “volem dur a terme aquests
tipus d’activitats per difondre
el llegat i la vàlua de Joan Ca-
pella”, ha afirmat el responsable.
A més de visites i xerrades, la
Fundació organitzarà exposicions.

Festa equatoriana a Terra Nostra�

El Casino de Terra Nostra va acollir el passat 14 de maig una
festa equatoriana amb motiu de la celebració del Dia de la
Madre Ecuatoriana
per part de la Aso-
ciación de Ecuato-
rianos Residentes en
Montcada i Reixac
(ASERM). Durant
tot el dia es van suc-
ceir diferents acti-
vitats d’homenatge
a les mares llatines
que viuen al muni-
cipi amb un bingo
ballable, sortejos i expressions culturals i artístiques típiques de
l’Equador i d’altres països llatinoamericans. LR

LLUÍS MALDONADO

ARXIU
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Divendres 19
ball. Festa popular. Hora: 21h. Lloc:

Gran Casino . Organitza: AV Terra Nostra.

setmana de les arts. Cloenda

amb l’Associació Musical Giravolt. Hora:

17h. Lloc: C.de Gent Gran C. de la Mina.

Dissabte 20
setmana cultural. Del l’escola

Sagrat Cor. Hora: A partir de les 10h.

música. Concert Música de cambra
per a instruments de vent a càrrec del

Francesc Teixidó Quintet. Hora: 22h. Lloc:

Auditori Municipal. Preu: 5,50 euros.

sortida. La Fundació Cultural Mont-

cada organitza una sortida a la biblioteca de

Catalunya i després a Organyà i la Seu

d’Urgell. Fins al 21 de maig. Lloc: Trobada

plaça Sant Agustí de Barcelona. Hora:

10.45h.  Organitza: Fundació Cultural.

Diumenge 21
fira. Tast de vins i curs de cates. Hora: A

partir de les 10h. Lloc: plaça de l’Església.

Organitza: Gremi Hostaleria de Montcada

i Regidoria de Comerç.

futbol. Triangular futbol. 6è aniversari.

Hora: 9h. Lloc: Camp futbol Muntanyeta.

Organitza: AV Font Pudenta i Muntanyeta.

Dilluns 22
xerrada. Construint la jovialitat entre
veïnes. Es parlarà de la regulació de papers.

Hora: 10h. Lloc: Casa de la Vila.

Organitza: Oficina d’Atenció a la Dona i

Consell Municipal de Dones.

xerrada. Jesús Fiel, delegat d’Ausbanc

a Catalunya parla de la presumpta estafa

de les inversions en segells. Hora: 19h.

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

EXPOSICIONS

més informació: www.montcada.cat

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

PREGÓ A CÀRREC
DELS GERMANS
TELEVISIUS BIEL I
ISONA DE
‘VENTDELPLA’

FESTA MAJOR

Dijous 1, 20h,
Casa de la Vila
Org.: Regidoria de Cultura

PINTURES DE PILAR PERDICES
Fins al 28 de maig

Música de cambra per a instruments de vent

Dissabte 20, 22h
MÚSICA

FRANCESC TEIXIDÓ
QUINTET

Preu: 5,50 euros

VIATGES I ABSÈNCIES
ROSA PERMANYER
Del 31 de maig a l’11 de juny

CINEMA

VOLVER

Preu: 3,60 euros

Dissabte 27, 19 i 22h

Dir: Pedro Almodóvar

PRESUMPTA
ESTAFA
D’INVERSIONS
AMB SEGELLS

XERRADA

Dilluns 22, 19h, Casa de la Vila

Organitza: OMIC

Lloc: Casa de la Vila. Organitza: OMIC.

inscripcions. Sortida de cap de

setmana a l’Escala per fer submarinisme.

Lloc: Espai Jove Can Tauler. Organitza:

Regidoria d’Infància i Joventut i El Cim.

Dimarts 23
tiquets. Venda tiquets per a l’arrossada

popular dels Amics de Reixac els dies 23 i

30 de maig i 6 de juny. Hora: de 19 a 20h.

Lloc: Despatx parroquial. Organitza:

Amics de Reixac.

Dijous 25
hora del conte. La rondallaire Mar-

ta Esmarats explica L’Espardenyeta. Hora:

18h. Lloc: Biblioteca Can Sant Joan.

exhibició. Mostra dels tallers de ball.

Hora: 18.30h. Lloc: Parc del Turó Blau.

Organitza: Grup de Dones de Can Cuiàs.

ple. Sessió del mes de maig. Hora:

19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

xerrada. Seguretat vial. Hora: 20h.

Lloc: Sala polivalent AMPA La Salle.

manifestació. Plataforma Tracte

Just Soterrament Total. Concentració. Hora:

20.30h. Lloc: plaça de l’Església.

Divendres 26
cinema. Barrio. Hora: 19h. Lloc: Espai

Jove Can Tauler. Entrada gratuïta.

Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut.

xerrada. La fauna de la conca del
Besòs, a càrrec del projecte Rius i Xarxa

Besòs . Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

xerrada. Les guerres oblidades de
l’Àfrica, a càrrec del periodista Bru Rovira.

Hora: 20h. Lloc: Cafè Colon.

cinema. Hora: 22h. Lloc: Centre Cívic

Can Cuiàs. Entrada gratuïta.

Dissabte 27
tovets. Iniciació de la lectura per als

menors de 4 anys. Hora:  12h. Lloc: Bi-

blioteca Montcada Centre (Montiu, 12).

cinema. Projecció de la pel·lícula Vol-
ver, de Pedro Almodóvar. Hora: 19 i 22h.

Lloc: Auditori Municipal. Preu: 3,50 euros.

festa fi de curs. L’Esplai Can

Cuiàs acomiada la temporada. Hora:

16.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Diumenge 21
jornada esportiva. CEIP Elvira

Cuyàs. Hora: A partir de les 10h.

Dilluns 29
conferència. Conseqûències de la
sobrecàrrega laboral en la salut de les dones,
en el Dia Internacional per a la Salut de les

Dones.  Hora: 18.30h. Lloc:Casa de la Vila.

Organitza: Consell de Dones i  Ajuntament.

Dimecres 31
lliurament. Del Premi de Pintura de

Festa Major. Hora: 21h. Lloc:Auditori.

Dijous 1
festa major. Festa del medi ambient.

Hora:17. Lloc: Plaça Joanot Martorell.

festa major. Lectura del pregó a

càrrec dels personatges Biel i Isona Hora:

20. Lloc: Balcó Casa de la Vila.

rocío. La Verge del Rocío arriba a Mas

Duran des de Cerdanyola. Lloc: Mas Du-

ran Organitza: FECAC

Divendres 2
festa major. Veure programa d’actes.

Pàgines de 19 a 22.

CONCURS DE CARTELLS
I PREMI DE PINTURA FESTA MAJOR
Del 31 de maig a l’11 de juny

FOTOGRAFIES FESTES MAJORS
Fins al 28 de maig



24 2a quinzena
maig 2006 opinió

El proper número, el 2 de juny

Editorial

Referent mediambiental

Telèfons d’interès

Edita: Montcada Comunicació av. de la Unitat, núm.6. Tel. 935 726 491.  Direcció: Pilar Abián. Redacció: Angel Acín, Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Laura Grau, Sílvia Díaz
i Sònia Hernández. Assessorament  lingüístic: Servei  Local de Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Composició: DEBARRIS SCCL. Impressió:
CREACIONS GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars.Gerent  Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan José Perona.
Consell d'Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor Ajuntament: Josep Serrano. Dipòsit Legal:
B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. web:http://www.montcada.org.

935 726 491 935 726 493 laveu@montcada.org

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 aconsegueixo sintonitzar la TDT des de casa. Estarà resolt aquest

problema abans que comenci el Mundial? MF. Montcada

Des de l’Ajuntament hem expressat a la Generalitat la nostra queixa
pels problemes que hi ha al municipi en la recepció de televisió que
no només afecten la TDT, sinó que també afecten el canal 3/24 de la
Televisió de Catalunya. A principi d’aquest mes de maig el director
general de la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió
Audivisuals (DGMA), Santiago Ramentol, ens va comunicar
personalment que al llarg d’aquest any es preveu passar del 46% de
la població que la rep actualment al 97%, però no hi ha garantia que
aquesta adaptació es faci abans del Mundial de futbol. No obstant
això, la nostra voluntat és continuar amb les negociacions iniciades
per tal de fer possible que la TDT es rebi correctament a tot el
municipi. Jordi Climent, director de l’Àrea de Presidència

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

Réplica
Sección sindical de CCOO

Aismalibar

Mas Rampinyo
>> En respuesta al escrito del pa-
sado número firmado por Encar-
na Salas referido a Aismalibar, que-
remos puntualizar lo siguente. Res-
pecto al expediente al que hace re-
ferencia, constatar que el 65% fue-
ron prejubilaciones, el 28% volun-
tarios y el 7% restante con una an-
tigüedad inferior a 10 años, siem-
pre por desaparición de sus pues-
tos de trabajo. En la negociación
con la empresa de este último ex-
pediente de regulación de em-
pleo, sólo y exclusivamente en
el caso de Encarna Salas, se la
excluía del mismo para reubicarla
en la portería de la fábrica (con su
consentimiento), dejando de des-
empeñar labores como recepcio-
nista dada la firme intención de la
empresa de suprimir ese puesto de
trabajo. Esto es, se le canjeaba su
puesto de telefonista o recepcio-
nista de oficinas a prácticamente
desempeñar las mismas funciones
pero en la portería general de fá-
brica, cambio que ella aceptó vo-
luntariamente.
Una vez acordado el expediente y
por tanto desvinculada totalmen-
te del mismo, el primer día en su
nuevo lugar de trabajo, se ausentó
a media jornada alegando estar in-
dispuesta y ya no se reintegró al
mismo. Cuatro meses después y
mediante una conciliación perso-
nal con la empresa ha conseguido
una indemnización de la que al
parecer presume o se enorgullece.
En su carta parece omitir delibe-
radamente que en esos momen-
tos era candidata a las elecciones
sindicales con otra fuerza sindical
(desde noviembre del 2005 sin re-
presentación en Aismalibar), por
tanto en  la conciencia de esta se-
ñora ha de quedar, si era para auto-
protegerse o, como parece ser lo
ocurrido, una premeditada estra-
tegia personal que le permitiese
conseguir una indemnización ma-
yor que el resto de los afectados
por la regulación.
Puede ser que en la historia de Ais-
malibar Encarna Salas haya sido la
única persona que ha podido de-
cidir el ir o no despedida en una
reestructuración. Lo que sí afirma-

mos con rotundidad es que ha re-
nunciado a un puesto de trabajo
muy digno en la Aismalibar de hoy.

Soterrament, ara!
Plataforma Tracte Just
Soterrament Total
>> Les notícies arribades del Mi-
nisteri de Foment referides al
soterrament total del tren de
rodalies Barcelona-Portbou re-
collides en el seu periòdic no ens
poden fer oblidar que la lluita per
aconseguir el soterrament no s’ha
acabat encara. Cal seguir pres-
sionant per tots els mitjans pos-
sibles perquè aquest es realitzi
coincidint amb l’inici de les obres
de construcció del TAV. Montca-
dencs i montcadenques, gràcies
a tots pel vostre suport, però la
lluita no s’ha acabat encara!

A Víctor Sánchez
Fco de Paula Astudillo

Font Pudenta
>> Estas notas quizás no le di-
gan nada a muchas personas de
esta población, pero sí a un gru-
po reducido y concreto de ellas.
Formaron parte de un gran equi-
po de básquet de un colegio de
Montcada, estuvieron juntos
más de 10 años (desde los 7), lu-
charon, aprendieron, vivieron,
sintieron, sufrieron, convivieron
y crecieron con una disciplina
espartana que les hizo ser unas
grandes personas, fin principal
de todos los que dirigimos aquel
grupo (omito lo de ser grandes
jugadores, eso, como el valor en
el ejército, “se les suponía”). Hice
un libro con todas las fotos del
paso de los años, los jugadores,
los entrenadores, los delegados,
las estadísticas y una frase en su
titular Reyes de sueños, dedicado a
los chavales.
En la NBA a los grandes juga-
dores se les retira la camiseta y se
cuelga de lo alto del pabellón.
Este equipo al que me dirijo tam-
bién tiene que retirar la suya,
concretamente la nº 14. Él era
uno de mis Reyes de sueños. Podría
decir tantas cosas de Víctor que
no acabaría nunca, pero son mis
vivencias y no las podré compar-
tir más con él, ya que un desgra-
ciado accidente me ha privado
de poder verle sonreir y cons-

truir su futuro y sus proyectos (25
preciosos años, Dios mío...). Este
grupo ya no será el mismo, falta
uno en la foto. Víctor, siempre es-
tarás entre nosotros, dentro de
nuestros corazones seguirás vivo,
porque los lazos y los vínculos de
unión no se los puede llevar el des-
tino. Gracias por lo que nos has
dado a todos.

Denuncia
Ana Ponce y tres firmas más

Can Sant Joan
>> El 19 de abril se celebró una
assamblea en el Casal d’Avis de
Can Sant Joan y la Ribera con
irregularidades que queremos
denunciar ya que nos han perju-
dicado. La reunión se convocó a
petición de un grupo de socios
que queríamos presentar nues-
tra candidatura a la junta del Ca-
sal ya que, a principio de año,
nos enteramos de que se había
hecho la asamblea y se había re-
novado la junta sin convocar a
los asociados. Por este motivo
solicitamos los Estatutos de la aso-
ciación. Sólo nosotros sabemos las
dificultades y los pasos que tuvi-
mos que hacer para conseguirlos,
cuando deberían de estar en po-
der de todos los asociados. Una
vez leídos, vimos que es obliga-
ción de la junta convocar cada año
una asamblea y que debe ser co-
municado a todos los socios. Soli-
citamos que se convocara una nue-
va asamblea para elegir a la junta y
que se nos facilitara el listado de
socios, tal como marcan los Esta-
tutos, pero no nos lo dieron.
Llevamos muchos años en la en-
tidad y la del día 19 fue la prime-
ra reunión que se convocó por
escrito y tuvo un buen nivel de
participación. Sin embargo, per-
sonas que estaban apuntadas en
nuestra candidatura se dieron de
baja por presiones de miembros
de la junta actual. A pesar de ello,
conseguimos rehacerla y presen-
tar firmas para que se hiciera esta
asamblea con la posibilidad de
poder elegir entre las dos listas.
Sorprendentemente ese día vinie-
ron a votar más de 400 personas,
la mayoría de fuera de la Ribera y
Can Sant Joan, y algunas meno-
res de 60 años, es decir que, se-
gún los Estatutos, no podían vo-
tar. Ante tantas irregularidades he-
mos decidido impugnar la vota-
ción. Queremos que se hagan
unas elecciones democráticas y en
igualdad de condiciones.

L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMMA) ha projectat
construir una planta de triatge d’envasos al polígon de la Ferreria,
en el mateix solar que durant trenta anys va ocupar la incineradora
de residus sòlids urbans. En aquesta nova instal·lació no es farà cap
procés amb els residus, només se separaran els que es puguin reu-
tilitzar d’aquells que siguin inservibles i hagin de tenir un tractament
finalista, és a dir, anar a un abocador o a un forn de deixalles.
Cada vegada hi ha més ciutadans que separen la brossa i això
contribueix a que la recollida d’envasos vagi in crescendo i, de retruc, el
reaprofitament de materials. A la planta de Gavà-Viladecans, l’única
que té avui dia l’EMMA, es recicla el 70% del material que entra,
tant el fèrric com el plàstic. I, alhora que creix el volum d’envasos a
tractar, també es fan paleses les necessitats de dotar el territori de
més infraestructures, d’aquí que l’EMMA necessiti disposar dels
terrenys de la Ferreria, que són de la seva propietat, per ubicar la
nova planta d’envasos.
El nostre municipi un cop més acollirà en el seu terme un equipament
metropolità de caire mediambiental que també donarà servei a altres
poblacions de l’entorn. En deute amb el que aquesta ciutat està
aportant a la resta seria bo plantejar que Montcada i Reixac fos
realment un referent en aquesta matèria. Que les institucions com-
petents apostessin per invertir en un centre d’investigació i desen-
volupament dedicat exclusivament al medi ambient. Seria, sens dubte,
una bona manera de compensar la solidaritat que el municipi ha
manifestat fins ara i de vincular l’ecologia amb la localitat com un
valor afegit i no pas com un greuge.

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Rivas, c. Conca, 10
Duran, av. de Terra Nostra, 37

E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8

J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila, pg. Jaume I, 30

Pardo Guix

2019 21
Guix

Localitzacions
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22 23
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24 25
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Pepi Pérez
Mestressa
de casa

:: Quins avantatges suposaran?

:: Com podran fer-les servir els

ciutadans?

:: Tothom hi tindrà accés?

:: Com serà la relació entre el

ciutadà i l’administració?

Més de 694 persones

més grans de 15 anys

en tot el món van

utilitzar Internet al març,

un 14% del total de la

població mundial

Les TIC milloren l’administració?

Miguel Ángel
Ballesteros
Publicitat

Pepita Matllo
Tècnica
de noves
tecnologies

� Em sembla bé que hi hagi
innovació, per facilitar els trà-
mits, tot i que jo faig servir poc
Internet, només quan m’in-
teressa alguna notícia.

la veu dels veïns

Isabel
Montañés
Tècnica
d’administració

� Fins ara no he necessitat
fer gaire tràmits amb l’admi-
nistració, però crec que les
noves tecnologies faran que tot
sigui més fàcil i ràpid.

� El nou portal d’Internet be-
neficiarà molt els ciutadans: els
tràmits seran més ràpids i efec-
tius. S’ha de fer molta pedago-
gia perquè la gent s’acostumi a
fer servir la tecnologia.

� Costarà, però el resultat se-
rà beneficiós: s’estalviarà molt
temps, no caldrà compaginar la
feina amb els tràmits i evitarem
desplaçaments innecessaris.

El fòrum. Tecnologies de la Informació i la Comunicació

opinions contrastades

� Castells, Manuel. La era de la información: 1) La sociedad red, 1996; 2) El poder
de la identidad, 1997; 3) Fin de milenio,1998. Madrid: Alianza Editorial

� www.aocat.net. Web d’Aministració Oberta de Catalunya

� http://europa.eu.int/information_society/index_es.htm. Portal temàtic de la Unió
Europea sobre la societat de la informació

La nova web municipal
permetrà dotar de nous
serveis al ciutadà. El projecte
té un cost global de 770.000
euros en quatre anys

�

“La nova web potenciarà l’atenció i la participació”
L’Ajuntament de Montcada i Reixac es troba en plena
implementació del Pla Tecnològic de Modernització.
El Pla té com a principal objectiu aconseguir l’eficàcia i
l’eficiència de la gestió municipal per millorar l’acció de
govern i els serveis i l’atenció als nostres ciutadans i ciuta-
danes. Són diversos els projectes que estem desenvo-
lupant per aconseguir una veritable administració
electrònica. El nou espai web municipal farà un salt
qualitat important. La nova www.montcada.cat, a més

d’oferir tota la informació del consistori i de la ciutat,
serà una autèntica web de serveis on potenciarem l’atenció
i la participació ciutadanes, donant resposta al nou
reglament de participació ciutadana.
A partir de final d’any, es podrà gestionar i trami-
tar amb l’Ajuntament còmodament des de casa
per mitjà d’Internet. En resum, apostem per un
pàgina web totalment interactiva entre l’admi-
nistració i la ciutadania.

Carmen Porro
Presidenta de l’Àrea Interna

“Més participació i transparència de l’acció pública”
L’ús intensiu de les noves tecnologies de la comunicació
dóna noves oportunitats, reptes i riscos en la relació
ciutadà-Estat. La capacitat política de tots els nostres
governs per canalitzar les oportunitats de les innova-
cions esdevé un factor de desenvolupament i creixement
polític, social i econòmic. És imprescindible, però, ga-
rantir que el desenvolupament sigui equilibrat, sense
exclusió en l'accés i l’ús de les noves formes de vinculació
ciutadà-govern per cap motiu. Les TIC permeten la

millora en la relació del govern amb els ciutadans i
empreses en la prestació de serveis i milloren les
dinàmiques per crear noves formes de participació
democràtica, a la vegada que permeten crear xarxes
socials i incentivar el capital social. Malgrat tot, plantegen
riscos sobre la capacitat de mantenir o augmentar les
dinàmiques d'exclusió econòmica, social, cultural o te-
rritorial. Cap a on es decanti la balança dependrà de la
voluntat política.

David Sancho
Professor de Noves
Tecnologies de la UPF

“És una resposta a la demanda creixent de la població”
Que les administracions posin a l'abast dels ciutadans
i les empreses la realització de tràmits utilitzant Internet
és una resposta a la demanda creixent de la població,
que pot d'aquesta manera interactuar amb les
institucions a qualsevol hora i sense haver de
desplaçar-se a les oficines públiques.
D'altra banda, aquesta possibilitat també constitueix
una millora per a les administracions, ja que així avan-
cen en la digitalització de la seva gestió interna i veuen

reduïda la pressió que generen les cues davant les
oficines d’atenció ciutadana i poden adreçar part dels
recursos disponibles a altres funcions no prou
cobertes i de major valor afegit.
El Consorci Administració Oberta de Catalunya
(AOC) és una institució constituïda per promoure
l'ús de les tecnologies de la informació i de les co-
municacions en l'activitat de les nostres adminis-
tracions.

Joan A. Olivares
Gerent de l’Adminstració
Oberta de Catalunya

José Gámez
Fuster
d’alumini

� Estic d’acord amb què es
faci un servei més ràpid i àgil,
però m’agrada fer els tràmits de
forma presencial. Crec que no
s’ha de perdre el contacte humà.

Per informar-se sobre el tema...
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 >> Ferran Mascarell, a l’esquerra, i Arrizabalaga a la zona esportiva del Montcada Aqua

FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> La comitiva va visitar les obres de la segona fase del complex cultural

cultura
VISITA INSTITUCIONAL

El conseller de Cultura vol donar
més importància als ajuntaments

Ferran Mascarell visita les obres de la futura biblioteca i l’auditori a Pla d’en Coll i celebra les iniciatives culturals

El nou conseller de Cultura està
d’acord amb les teories que afir-
men que els ajuntaments són els
principals responsables de la
dinamització cultural dels ciuta-
dans, atès que són l’administració
més propera. Per aquesta raó,
una bona política cultural d’abast
autonòmic o estatal ha de tenir
molt en compte allò que es fa
des dels municipis. Sobre aquests
factors Ferran Mascarell (PSC),
va parlar durant la seva visita a
Montcada el passat 10 de maig.
Mascarell va voler conèixer de
primera mà els principals pro-
jectes culturals que s’estan duent
a terme al municipi, amb espe-
cial atenció al complex lúdic-cul-
tural Montcada Aqua i a la Casa
de les Aigües.
Acompanyat de l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), la regidora
de Cultura, Amèlia Morral (CiU),
i altres edils del Consistori, així
com de la directora general de
Cooperació de la Generalitat,
Assumpta Bailac, el conseller va
visitar els dos equipaments.

Complex de referència.

Després de visitar l’Ajuntament,
reunir-se amb Arrizabalaga i sig-
nar al llibre d’honor, Mascarell
es va desplaçar amb la comitiva
al Montcada Aqua, on va rebre
les explicacions sobre el desen-
volupament del complex lúdic-
cultural, un dels projectes més
emblemàtics del mandat de
l’equip de govern de César Ar-
rizabalaga. Ara per ara la segona
fase, consistent en la construcció
de l’Auditori i la Biblioteca, es
troba en obres i és previst que
s’enllesteixi durant el primer se-
mestre del pròxim any. L’objec-

tiu és que el conjunt sigui un
referent en l’oci i la cultura dels
montcadencs, però que també
per a tota la comarca.
El Conseller de Cultura va re-
marcar la importància d’equi-
paments d’aquest tipus per als
municipis, ja que combaten el
centralisme i promouen la mo-
bilitat dels consumidors culturals.
“En aquests primers mesos
em dedicaré a conèixer de
prop la realitat dels muni-
cipis, perquè Catalunya es
construeix a partir dels seus
ajuntaments, i els municipis
a partir de les seves dinà-
miques culturals”, va  comen-
tar. En espais com aquest, va con-
tinuar, “es creen els progra-
mes, els festivals i activitats
pel conjunt de la ciutadania i
que han de ser d’interès supra-

municipal. Celebro la força i
el dinamisme de Montcada,
que ara té grans projectes
iniciats, no només pel que sig-
nifica patrimoni sinó pels
usos que aquests equipa-
ments tindran”. L’alcalde va

explicar al conseller quins seran
aquests usos, com la futura bi-
blioteca, que acollirà el fons de
les Fundacions Juan Ramón
Masoliver i Joan Capella. A més,
el nou Auditori permetrà la pro-
gramació d’espectacles de gran

Mascarell també va visitar la

Casa de les Aigües per veure

el resultat de les obres de la

segona fase de remodelació,

enllestides recentment. Davant

la possibilitat que contempla el

consistori d’incloure el futur

museu de les Aigües en la xarxa

de museus de Catalunya, Mas-

carell va afirmar que aquest

seria el desenllaç lògic. Per la

seva banda, l’alcalde de Mont-

cada es va mostrar molt satisfet

per la visita del conseller i pel

seu interès pels projectes cul-

turals: “Estem molt agraïts

perquè és la primera vegada

que un conseller demana

motu propi visitar el municipi.

La Generalitat ha col·laborat

molt en el desenvolupament

d’un projecte tan important per

nosaltres com Montcada

Aqua, i per això estem doble-

ment agraïts”.

Calendari. Les obres de la Bi-

blioteca i l’Auditori van co-

mençar el passat mes d’octu-

bre, a càrrec de l’empresa Vías,

amb un pressupost que supe-

ra els 7 milions d’euros. La Di-

putació, a través de la Xarxa

Barcelona Municipis de Quali-

tat, aporta 1,3 milions d’euros i

la Generalitat atorga més de

900.000 euros.

format. Precisament per definir
una gestió cultural eficaç de tots
aquests recursos l’Ajuntament ha
encarregat a la Diputació de Bar-
celona un Pla d’Acció Cultural
que ja es troba en fase d’elabo-
ració.

Recorregut pel
futur Museu

de les Aigües
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>> Pla d’Acció Cultural

Ajuntament i Diputació estudien estratègies de desenvolupament

Un estudi analitzarà la situació
de la  cultura a Montcada

sònia hernández

redacció

L’Ajuntament de Montcada i
Reixac i la Diputació de Barce-
lona estan elaborant un Pla
d’Acció Cultural (PAC) que, a
partir d’una minuciosa anàlisi de
la realitat actual, marqui les
directrius per a possibles estra-
tègies i itineraris per desenvo-
lupar el potencial cultural al
municipi.
El procés es troba ara per ara
en la fase de diagnosi sobre la
situació cultural en què es troba
el municipi. El passat 28 d’abril
es va produir la primera reunió
entre els diferents integrants dels
serveis del Departament de
Cultura, que inclou biblioteques,
els cursos de Cultura, la gestió
de la Regidoria, el Servei Local
de Català, l’Auditori, la Casa de
la Vila i les fundacions munici-
pals de Joan Capella i Juan
Ramon Masoliver. A partir de
l’anàlisi exhaustiva d’aquests
organismes, com també de la
feina realitzada per les entitats
del municipi, el CERC (Centre
d’Estudis i Recerca Culturals) de
la Diputació farà una diagnosi.
Amèlia Morral, regidora de
Cultura de Montcada (CiU),
creu que el PAC és una eina molt
útil per conèixer la situació ac-
tual: “Aquestes actuacions
pretenen ser un termòmetre
per definir la realitat cultural
del municipi. Ens permetrà
detectar les mancances o les
raons per les quals les nostres

propostes no arriben a tants
ciutadans com ens agradaria.
Podrem saber si anem o no
per bon camí”.

Feina de tots. El Pla d’Acció
Cultural també vol crear els
mecanismes per treballar de
manera transversal entre els
diferents Departaments que
conformen l’Àrea de Serveis
Socials, a la qual pertany Cul-
tura. Amb aquest plantejament,
es faran entrevistes als diferents
protagonistes de l’activitat
sòciocultural al municipi, com
ha explicat la regidora de Cul-
tura.
Un cop s’hagin recollit les ob-

 >> Ramon Casalé, Amèlia Morral i Rosa Permanyer

servacions i comentaris de tots
aquells que participen a les di-
nàmiques culturals, arribarà el
moment de les propostes de
millora, que també seran expo-
sades a tots els ciutadans, i a les
quals l’Ajuntament haurà de do-
nar resposta. “Després de la
diagnosi es farà una valoració
així com propostes que s’hau-
ran de presentar a les persones
que hi ha treballat i a tota la
ciutadania per després definir
les línies d’actuació”.
El procés d’elaboració del Pla
d’Acció Cultural del municipi va
començar a final del mes d’abril
i és previst que estigui enllestit
a final d’any.

Evocacions marítimes
a la Casa de la Vila

Exposició dels 50 a la Fundació
Fins al 24 de maig la Fundació Cultural Montcada acull la mostra
de Jaume Ribera Imatges dels anys 50: Temps difícils, que recull ins-
tàntanies sobre la Montcada de l’autarquia i el franquisme. LR

LAURA GRAU

SÍLVIA ALQUÉZAR

sònia hernández

montcada

L’artista Rosa Permanyer ex-
posa les seves darreres explo-
racions amb el gravat a la Casa
de la Vila, dins la mostra Viatges
i absències, fins al proper 28 de
maig. L’exposició es va inaugu-
rar el passat 4 de maig, amb
l’assistència de la regidora de

Cultura, Amèlia Morral (CiU), i
el crític d’art Ramon Casalé. Les
obres uneixen la tradició del gra-
vat amb les possibilitats de les
noves tècniques, com la fotogra-
fia digital. Tant Morral com Ca-
salé van destacar l’esperit inno-
vador de Permanyer i el valor
de les seves indagacions sobre
les possibilitats expressives.

Joves promeses del teatre a l’Auditori
L’Auditori Municipal és el centre més important de la cultura al
municipi. Arribar a actuar allà és una gran fita per als grups de
teatre locals. Els alumnes de l’IES Montserrat Miró ho van
aconseguir el 12 de maig, amb una adaptació del Petit Príncep. LR

PEDRO BACA
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El mar com a metàfora
poètica del dolor

sònia hernández
montcada

laura grau
montcada

 >> Sònia Hernández –a l’esquerra– i Juan Antonio Masoliver

 >> Les composicions de Teixidó es podran sentir el 20 de maig a l’Auditori

Teixidó: “Em fa molta il·lusió
presentar tot un programa meu”
El compositor combina música clàssica amb ritmes contemporanis

ARXIU

 >> Company –a l’esquerra– amb Montse Madurell, presidenta del Cercle

La passió per la lectura
de Mercè Company

L’autora presenta ‘El fill del passat’ a Montcada

PILAR ABIÁN

PILAR ABIÁN

pilar abián
montcada

Mercè Company (Barcelona,
1947) és autora de més d’una
vintena de novel·les i més de 30
obres de narrativa breu, especial-
ment adreçades al públic infan-
til i juvenil. El seu llibre més
recent és El fill del passat (Planeta
& Oxford), una novel·la per a
tots els públics “perquè és un
llibre d’aventures, i això ens
agrada a tots”, com ella ma-
teixa va explicar durant la pre-
sentació que va fer a Montcada
i Reixac el passat 5 de maig,
convidada pel Cercle Cultural.
Company va començar a crear
aquesta novel·la fa 26 anys, però
llavors “vaig haver de deixar-

la perquè em faltava tècnica,
recursos i ofici”, va comentar.
La part que més dificultat va
plantejar a aquesta prolífica au-
tora és el salt temporal que es
produeix a la narració, des de
1650 a l’actualitat.

Propera cita. El Cercle Cul-
tural ha convidat al periodista de
La Vanguardia Bru Rovira a fer
una xerrada sobre les guerres
oblidades de l’Àfrica. Serà el 26
de maig, a les 20h, al Cafè Mont-
cada. Rovira va obtenir al 2004
el Premi Ortega y Gasset pels
seus reportatges sobre la guerra
de la República Democràtica de
Congo publicats al diari on tre-
balla.

La periodista i escriptora Sònia
Hernández, redactora de Mont-
cada Comunicació, va presen-
tar el 10 de maig el seu primer
llibre de poesia, La casa del mar,
de l’editorial Emboscall. L’acte,
organitzat per la regidoria de
Cultura, es va fer a l’Auditori i
va comptar amb la presència de
la Regidora de Cultura, Amèlia
Morral, i l’escriptor Juan Anto-
nio Masoliver Ródenas, autor
del pròleg del llibre.
Masoliver va definir la poesia
d’Hernández com una com-
binació d’intensitat lírica, narra-

tivitat, capacitat de comunicació
i audàcia sintàctica. El crític i
també poeta va destacar el fort
component femení dels seus
poemes: “Hi ha una sèrie de
poetes dones que han influït
molt per la seva capacitat de
despullar-se, que els homes
no tenen, i en aquest llibre
hi és”. També va destacar la
descoberta del mar Mediterrani
que es fa a les pàgines del poe-
mari. Per la seva banda, Her-
nández va parlar de la possibili-
tat que ofereix “la poesia per
prendre distància del que ens
està passant i tenir més pers-
pectiva”.

El compositor Francesc Teixidó
presenta el proper 20 de maig
un programa de música de cam-
bra per a instruments de vent.
Per primera vegada ofereix a
Montcada un concert basat
únicament en les seves compo-
sicions. L’acompanyaran Irene
Ferrer (flauta), Meritxell Canela
(oboè), Naüm Monterde (cla-
rinet) i Basil Nikolov (fagot), els
altres integrants del quintet.

-Com va néixer el projecte?
-Fa temps vaig escriure algunes
composicions de cambra per a
estudiants de grau mitjà. El llen-
guatge que vaig utilitzar barre-
java les formes de composició
clàssiques amb elements rítmics
i harmònics més propers a la
gent jove com el jazz o el pop.
El resultat va ser molt satisfac-
tori, i algunes d’aquestes obres
van ser premiades en concursos,
i d’altres van ser interpretades en
concerts amb molt bona aco-
llida. Així, va sortir la idea d’am-
pliar aquest projecte, i vaig con-
tinuar escrivint.
-Com ha estat la formació
d’aquest quintet?
És el primer cop que actuarem

junts.  Moltes de les obres les ha-
via interpretades amb altres per-
sones, però no han pogut col-
laborar en aquesta ocasió, i he
contactat amb aquests intèr-
prets, tots ells excel·lents músics,
alguns molt joves però amb ex-
periència i currículums brillants.
-Fins a on vol arribar amb el
quintet de piano i vent?

Quan es comença un projecte,
no es pensa en les limitacions.
La intenció és trobar el màxim
d’ocasions per actuar i difondre
la meva música. Crec que són
unes composicions que poden
despertar l’interès de la gent, i
que poden ser atractives per a
un públic molt divers, tant per
entesos com neòfits.

Els Casals de Gent Gran oferten
un ampli programa d’activitats

laura grau
parc de les aigües

Els usuaris dels dos Casals de
Gent Gran, el del Parc de les
Aigües i el de Montcada Nova,
han viscut uns dies d’intensa
activitat amb motiu de la segona
edició de la Setmana de les Arts,
que organitzen els dos centres
amb el suport de la Regidoria
de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Montcada i
Reixac. El programa va arrencar
el passat 15 de maig al Casal
Casa de la Mina amb un concert
del grup d’havaneres L’Espin-
gari que va omplir de gom a
gom la sala d’actes. El 16 de
maig va actuar la rondalla que
s’ha creat recentment al casal.
Una rondalla és un petit conjunt
musical d’instruments de corda
que acostuma a actuar a vetllades
i festes. La rondalla del casal està
formada per quatre membres i
compta amb una guitarra i una
mandolina, però el grup vol am-
pliar el nombre de veus i ins-
truments.

Sardanes i Mozart.  A
continuació el grup de sardanes

 >> La rondalla dels Casal de Gent Gran Casa de la Mina durant l’actuació

LAURA GRAU

del centre va fer una exhibició
que també va ser molt aplaudi-
da pel públic. El 17 de maig el
casal va acollir l’actuació del
grup folclòric La Amistad, de
l’Associació 1 de maig de
Sabadell.
En el moment de tancar aques-
ta edició estava previst un reci-
tal al Casal de Montcada (18 de
maig) a càrrec de les corals dels
dos centres i la clausura (19 de
maig), amb un concert comme-
moratiu de l’Any Mozart a

càrrec de membres de l’Asso-
ciació musical Giravolt. Segons
Mercè Vega, dinamitzadora del
Casal Casa de la Mina, la Setma-
na de les Arts “ha aconseguit
engrescar els usuaris dels dos
casals, alguns dels quals
s’han desplaçat fins aquí per
poder assistir als actes”.
Precisament interrelacionar la
gent gran dels dos casals i fer
activitats comunes és un dels ob-
jectius en què treballen les direc-
cions.

>>SETMANA DE LES ARTS
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El programa inclou un premi de
 fotografia entre altres novetats

>>FESTA MAJOR DE MONTCADA

sònia hernández

redacció

Robert Clement Llonch és l’autor del cartell guanyador al concurs

 >> El cartell oficial

ROBERT CLEMENT LLONCH

 >> El Mercat Medieval ofereix activitats i exhibicions d’època

Si una Festa Major sempre su-
posa novetats i sorpreses, en-
guany es concentren al progra-
ma diverses apostes que, d’una
banda, volen introduir noves tra-
dicions, o bé recuperen convo-
catòries que en edicions anteriors
havien tingut èxit entre els
ciutadans. Una de les apostes més
destacades és la del concert de
Sergio Dalma (el 3 de juny), però
no es queden aquí els esforços
de la Regidoria de Cultura. La
seva responsable, Amèlia Morral
(CiU), ha destacat també com a
fites importants la recuperació
del Mercat Medieval i el
doblegament del concert jove a
dues nits, cosa que ha estat
possible gràcies a la inclosió de
les 8 hores de rock al programa
de Festa Major. Iniciatives com
aquesta han estat possibles al
treball transversal entre les
regidories de Cultura, Infància i
Joventut i Esports.
Al programa els montcadencs
tenen un pes important, no no-
més per ser els principals desti-
nataris, sinó perquè entre els

convidats hi ha molts locals. Mo-
rral ha volgut remarcar l’actuació
del grup teatral Tea345, que ha
aconseguit reunir un ampli grup
d’actors montcadencs i que
oferirà diverses representacions a
l’Auditori. Cites també destacades
seran la sardinada i l’arrossada
organitzades per les AV Font Pu-
denta-Muntanyeta i Montcada
Nova, respectivament.

Nou concurs. “Per nosaltres
també és important –ha
explicat la regidora– estrenar un

llor fotografia obtindrà un premi
de 100 euros, mentre que se se-
leccionaran 5 més que rebran 50
euros. entre les obres presentades
es farà una exposició l’any se-
güent, i les exposades rebran
també una retribució econòmica.
Les fotografies s’hauran de pre-
sentar entre el 12 i el 16 de juny a

la Casa de la Vila. El perpetuenc
Robert Clement Llonch ha estat
el guanyador del concurs de car-
tells. Els accèssits han estat per
Laura Martos, de Rubí, Francesc
Rojas, de Rubí i Eli Angulo, de
Montcada. Els premis estava
previst que s’entreguessin el 18
de maig a l’Auditori.

ARXIU/AFMIR

els concerts

La troba de Kung-fú i
El Puchero del hortelano
2 de juny
Pavelló Miquel Poblet
Entrada gratuïta

Sergio Dalma
3 de juny
Pavelló Miquel Poblet
Entrades: 7 euros (anticipada)
i 10 euros taquilla

Mònica Green i la seva banda
3 de juny
Plaça de l’Església

8 hores de rock
3 de juny
Parc de les Aigües

Ball de Festa Major
3 de juny
Orquestra Taxman
carrers Major i Generalitat

Luis Robisco Group
4 de juny
carrers Major i Generalitat

Concert i Ball de Festa Major
4 de juny
Orquestra Maravella
Pavelló Miquel Poblet
Entrades: concert 3 euros,
ball entrada gratuïta

Divinas
5 de juny
carrers Major i Generalitat

nou concurs de fotografia
dedicat a la població en ge-
neral, no als especialistes ni
els artistes de la fotografia”.
Amb aquesta convocatòria és
pretèn que els ciutadans presentin
les seves fotos de Festa Major per
fer una exposició amb els millors
moments de la celebració. La mi-
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en 2 minuts...
Campanya d’excavacions 2006
El Museu Municipal prepara la campanya d’excavacions per a
l’estiu 2006, que es faran entre el 26 de juny i el 12 de juliol. Els
interessats s’han d’inscriure a les instal·lacions del Museu, a la
Casa de la Vila (Major, 32), o bé al telèfon 935 651 121. Entre
els candidats es valorarà l’experiència en campanyes
arqueològiques així com portar cotxe propi per arribar fins al
jaciment. Les persones que es desplacin en cotxe o en tren
rebran un import en concepte de dietes. Gemma Hidalgo, una
de les responsables de les excavacions, ha explicat que enguany
“es vol promoure la participació d’estudiants universitaris
que després podran treure profit de l’experiència per a la
seva carrera”. LR

�

�

Creu Roja reparteix 700 llibres
L’assemblea comarcal de la Creu Roja Cerdanyola del Vallès,
Ripollet i Montcada i Reixac repartirà més de 700 llibres entre
infants i joves desafavorits de les tres poblacions. Els exemplars
es van recollir durant la setmana de Sant Jordi en una iniciativa
pionera al país. Creu Roja ha previst que els llibres arribin als
joves i infants a través d’entitats i serveis d’atenció a les persones
de les tres localitats. LR

�

El Concurs de roses celebra
amb èxit el seu XXV aniversari
Gala Díaz va guanyar la convocatòria, plena de flors, sol i sardanes

 >> Les guanyadores del premi amb representants locals

lluís maldonado

terra nostra

L’ambiciós programa
de les 8 hores de rock

El Rocío, l’altra
gran festa de

germanor

 >> Una de les flors concursants

Elisa Riera, a una marató poètica
L’escriptora montcadenca Elisa Riera va par-
ticipar el passat 13 de maig a la III Marató
Poètica de Barcelona, que, coincidint amb la
Setmana de la Poesia de Barcelona, es va er a
la llibreria Catalònia de la ciutat comtal, en
aquesta ocasió dedicada a Maria Mercè
Marçal. L’acte va consistir en una lectura
contínua des de les 10h a les 20h en què van participar diferents
escriptors i editors. LR

� Estrena exitosa de La Salle
El Grup de Teatre de La Salle va estrenar el seu espectacle Rock
Vision el passat 13 de maig, amb un gran èxit de públic. La
formació s’ha manifestat
satisfeta per la resposta
obtinguda i pel desenvolu-
pament de l’estrena. Ara es-
peren que l’èxit continuï en
les properes representa-
cions: el 21, 27 i 28 de maig
i els dies 11 i 17 de juny.
LR

Una cinquantena de persones va
participar al 25è concurs de ro-
ses que organitza cada any l’As-
sociació de Veïns de Terra Nos-
tra i que enguany arribava a la
seva XXV edició. Gala Díaz va
ser la guanyadora de la convo-
catòria. El segon premi va ser

per a Carme Castilla i el tercer
va ser per a Josep Ramos –a la
foto. El concurs es va celebrar
el passat 14 de maig a la Plaça
del Poblet de Terra Nostra amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Montcada i Reixac, l’Agru-
pació Sardanista de Terra Nos-
tra, el Restaurant La Maduixa,
la Societat Gran Casino, el Cen-

tre de Jardineria Terra Nostra i
Floristeria Riera.  Com esta-
bleixen les bases, tots els partici-
pants van presentar un grup de
tres roses del mateix roser, for-
mat per una ponzella, una rosa
mig oberta i una oberta del tot.
El concurs va estar animat  amb
una audició de sardanes a càrrec
de la cobla Canigó.

FOTOS: LLUÍS MALDONADO

Entre l’1 i el 5 de juny, a més de
la Festa Major, Montcada i
Reixac acull la festa del Rocío,
organitzada per la Federació
d’Entitats Culturals Andaluses a
Catalunya. Pel seu caràcter tradi-
cional, la celebració cada any se-
gueix els mateixos paràmetres.
Enguany s’espera l’assistència de
les 21 hermandades federades a la
FECAC i un centenar de grups
rociers d’arreu Catalunya, com ha
explicat un dels organitzadors,
Francisco Pegalajar, qui ha afegit
que “no hi haurà grans nove-
tats mentre esperem que als
terrenys de Mas Duran po-
guem fer alguna infraes-
tructura estable”.

�Muguruza visita Montcada Ràdio
El reconegut músic Fermín Muguruza, líder de mítiques
formacions com Negu Gorriak o Kortatu, va visitar el passat 10
de maig els estudis de
Montcada Ràdio per participar
al programa Mestizoo, que
dirigeixen Rubén Sierra i Ma-
rina Romero i presentar el eu
darrer disc Euskal Herria Jamai-
ca Clash. La de Muguruza és
una de les entrevistes amb
destacats autors del mestissatge
que es duen a terme des del programa. LR

ARXIU

Les 8 hores de rock contra el
racisme i la intolerància arriben
enguany a la seva XV edició. Per
celebrar un número tan rodó, la
Coordinadora de Grups de
Rock de Montcada, entitat or-
ganitzadora del festival, s’ha afegit
al programa de Festa Major,
amb la qual cosa la cita serà el 3
de juny, a les 20h, al Parc de les
Aigües.
Els grups que  prendran part en
aquesta XV edició són Hamlet,
Che Sudaka, Jah Sta, Answer,
Perrocker i Once Varas. Els orga-
nitzadors de l’esdeveniment han
destacat la qualitat del cartell
d’aquesta edició i els esforços que
ha suposat poder portar una for-
mació tan reconeguda com
Hamlet. SH  >> Participants a la passada edició

ARXIU/NÚRIA REGUERO

TEATRE LA SALLE

OVIDI
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Per Festa Major, cal fer goig
el retro-visor

Als anys cinquanta la gent tenia el costum de mudar-se per assistir als actes

laura grau

ARXIU J.RIBERA

 >>  Una colla de veïns del carrer Balmes mudats per assistir a un dels actes de la Festa Major de 1953

fundació cultural

Als anys cinquanta els pobles
vivien intensament la seva Festa
Major. Era una època en què hi
havia poques ocasions per sortir
i divertir-se i la gent ho aprofi-
tava al màxim. Assistir als actes
festius requeria un ritual previ:
mudar-se i, si l’economia fami-
liar ho permetia, estrenar roba.
No s’hi podia anar de qualsevol
manera. Així ho podem com-

provar a la foto que es va fer
l’any 1953 un grup de veïns del
carrer Balmes. És evident que
s’han posat els seus millors
vestits i la mainada, protagonis-
ta de la festa, segurament estre-
na vestit i sabates.

Fotògrafs ambulants. Un
cop arreglats, surten tots junts
cap a l’envelat –que estava on

avui hi ha la plaça Lluís Com-
panys– per assistir al ball infan-
til. Per la Festa Major hi havia
fotògrafs ambulants pel carrer
que paraven  les colles i els hi
proposaven fer-se un retrat.
Aquesta és una de les instan-
tànies de l’exposició Imatges dels
cinquanta. Temps difícils que acull
la Fundació Cultural Montcada
(c/Major, 47)

Serafín vol consagrar-se
a la Feria de San Isidro

sònia hernández
redacció

El torero montcadenc Serafín
Marín es troba en un dels mo-
ment més decissius de la seva
carrera. És entre el grup dels
matadors que actuaran tres tar-
des a la Feria de San Isidro, que
va començar el 10 de maig i
finalitza el 2 de juny. Les tres
actuacions es presenten per al
destre com “tres cartutxos
que he d’aprofitar perquè
amb els cartells amb què to-
rejo puc aconseguir allò que
ja fa temps que busco, con-
sagrar-me entre els grans”,
ha comentat. A la primera
gran cita, el 17 de maig, va ser
el triomfador de la tarda.
Marín va fer la millor faena,
però malgrat els mocadors
blancs que demanaven una
orella, aquesta no va arribar.
La següent prova de foc
l’haurà de passar el 25 de
maig,, quan compartirà cartell
amb dos joves matadors,
Sebatián Castella i Miguel A.
Perera. En aquest punt el
montcadenc no vol quedar-se
endarrera, ja que ell també ha
aconseguit el reconeixement de
l’afició i la crítica per la seva
manera atrevida de torejar:
“No depèn de mi sinó dels
toros que em toquin, però

estic molt disposat a arris-
car-me”, comenta. L’altra gran
cita serà el 6 de juny, dintre de
la celebració del 75è aniversari
de la Las Ventas. De nou
Marín estarà en un cartell
destacat, amb Morante de la
Puebla i Enrique Ponce.
Marín ha arribat a Madrid des-
prés d’una lesió patida el 6 de
maig a Colmenar de Oreja
(Madrid), on també es va fer
amb una orella. Un altre èxit
va recollir a Estepona (Màlaga)
el  14 de maig, en fer-se amb
dues orelles.

JOSÉ MARÍA VIVAS

 >> Participants a la passada edició
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 >>El Montcada s’ha consolidat com un dels equips amb més prestigi de la Divisió de Plata a nivell nacional

Eusebio Carrero desfà el primer equip
després de lluitar 8 anys per l’ascens

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

ANTONIO ÚBEDA

El president del Club de Fút-
bol Sala Montcada, Eusebio
Carrero, ha donat la carta de
llibertat a tota la plantilla del
primer equip davant la manca
de recursos econòmics per a la
propera temporada. Carrero
posa fi així a vuit anys con-
secutius liderant un projecte
esportiu que ha lluitat sempre
per aspirar a convertir-se equip
de la Divisió d’Honor del
futbol sala espanyol.

Equip de mínims. Garantir
la viabilitat de l’entitat ha estat
el motiu principal que ha
obligat a descartar un projecte
esportiu ambiciós de cara a la
propera temporada.“He vol-
gut ser sincer amb la planti-
lla, sense voler enganyar
ningú”, ha comentat Carrero
a Montcada Ràdio, qui ha re-
conegut que ha aguntat fins al
final abans de prendre la difí-
cil decisió: “Estem treballant
encara per buscar l’ajuda de
patrocinadors per mirar si es
pot mantenir la categoria”.
De fet, l’hipotètic projecte
esportiu, encara sense confir-
mar, passaria per formar un
grup de jugadors joves. El re-
gidor d’Esports i president de
l’Institut Municipal d’Esports
i Lleure, Juan Parra (PSC),
està participant directament en
les negociacions amb empreses
del municipi per buscar
espònsors.
Hores d’ara els integrants de
la primera plantilla intensifi-
quen les negociacions per ju-
gar la propera temporada en
altres equips. Segons ha pogut
saber Montcada Ràdio, el

“SE M’HA ACABAT EL SOMNI DE LA DIVISIÓ D’HONOR AMB EL
MONTCADA I POSO EL PUNT I FINAL A UN CICLE DE 6 ANYS”

entrevista al capità jefferson

El president pren la decisió per la manca d’ajudes i avisa que si finalment s’arriba a fer un grup a Plata ‘serà de joves’

 >> Jeff s’acomiada

ANTONIO ÚBEDA

capità Jefferson manté con-
tactes amb equips de Divisió
d’Honor i de Plata.
Per la seva banda, el tècnic
Marcello Magalhaes està estu-
diant les dues ofertes que li
han arribat per entrenar un
equip de Gijón i un altre a Ka-
zajistà, a Rússia. La resta de
jugadors (Bruno, Adilio,
Silami, Cupim i   David Mora)
encara desconeix el seu futur.
Ivan Font, Rafa Bufill i José
Rodríguez encara tenien un
any més de contracte. Preci-
sament José Rodríguez ha opi-
nat sobre la situació: “Aquest
any s’han fet les coses molt
malament, i s’ha pagat el
preu d’haver-se cremat”. La
plantilla haurà d’acordar ara
amb la directiva la liquidació
dels contractes.

-Un comiat estrany després
de sis temporades al club.
S’ha acabat el somni que te-
nia de pujar a Divisió d’Honor
amb el Montcada, es posa el
punt i final a un cicle.
-Com expliques el que ha
passat?
No ens ho esperàvem. És un
cop molt dur per a tota la planti-
lla. I hores d’ara encara no tenim
tota la informació del que ha
passat. És una notícia trista per
a tots.  Ara penso en tota l’afició
que ens ha fet costat i que ara
es queden sense equip.
-Quins records tens de la teva
estada a Montcada?
Els millors. Aquesta ciutat m’ha
tractat d’una forma especial,. Li

estic molt agraït al poble i a l’afició,
i sobretot, a Eusebio Carrero,
entre tots m’han fet sentir com a
casa.
-Ara toca pensar en el futur. Tens
ja ofertes?
Després de la tristesa de la des-
feta de l’equip, vaig tenir la bona
notícia que els clubs em trucaven
per interessar-se per mi.
-Et penedeixes de no haver
acceptat fa 2 anys marxar al
Xota de Divisió d’Honor?
No. La meva il·lusió era continuar
a Montcada, i va ser quan em vaig
lesionar.
-Si te’n vas a un equip important
de la rodalia viuries a Montcada?
No ho descarto. Aquí em sento
molt bé. LM
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La cursa popular es converteix
en la primera Milla de Montcada

MANUEL ALMAGRO

La principal novetat esportiva
de la Festa Major 2006 és la I
Milla Montcada i Reixac, una
competició atlètica que subs-
titueix la tradicional cursa po-
pular de 5.500 metres i que
pretén ampliar l’activitat a
atletes de categories inferiors.
La Milla l’organitzen l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure
(IME) i la Joventut Atlètica
Montcada (JAM) i tindrà lloc
el diumenge 4 de juny, a par-
tir de les 10h. El recorregut és
de 1.609 metres i consistirà a
donar dues voltes i mitja a la
rambla dels Països Catalans,
tot i que el trajecte per als
petits serà més reduït. El
president de l’IME i regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC),
ha dit que “hem recollit la
proposta de la JAM sobretot
per donar peu a què hi par-
ticipin més atletes” . En
aquest sentit s’ha manifestat el
president de la JAM, Joan
Abián, qui confia que el fet de
ser menys quilòmetres
“suposi un augment de
corredors”.

silvia díaz
redacció

 >>  La sortida de la cursa de Festa Major de l’any passat

INSCRIPCIONS PER INTERNET
la novetat

La inscripció a la I Milla és
gratuïta i s’haurà de fer entre el
29 de maig i el 2 de juny al
pavelló Miquel Poblet, presen-
cialment o per telèfon (935 643
300), de 17 a 20h, o bé per fax
(935 644 220) fins a l’1 de juny.
La gran novetat és que també
es podrà fer per Internet a través
de la nova pàgina web de la JAM

Nou curses. La Milla es divi-
dirà en nou proves segons les
categories. Els primers classi-
ficats de cada categoria i el
primer local masculí i femení
de cada modalitat rebran un
trofeu. A la Milla Open obtin-
dran també guardó el primer,
segon i tercer classificat, tant
masculí com femení, sense dis-
tinció de categoria. Per a la
categoria absoluta, masculina
i femenina, hi haurà un premi
en metàl·lic de 125 euros per
al primer classificat, 75 euros
per al segon i 50 euros per al
tercer arribat. Tots els partici-
pants rebran un obsequi.
A banda de la novetat de la mi-
lla, la JAM té previst or-
ganitzar una cursa de mun-
tanya d’uns 10 quilòmetres i
amb pujada al Turó de Mont-
cada. “No hi ha una data
fixada perquè ho hem
d’acabar de valorar”, ha
comentat Abián, qui conside-
ra que a la ciutat falta una
prova d’aquestes caracte-
rístiques que normalment
tenen força acceptació entre
els corredors de curses
populars.

>>TENNIS

Els més menuts gaudiran
d’una nova jornada de tennis
al carrer el 3 de juny, d’11 a
13h, davant del pavelló M.
Poblet. L’activitat l’organitza
el CT Reixac, amb el suport
de l’IME. SD

>>TIR AMB ARC

El club de Tir amb Arc Can
Piqué organitza el 3 de juny,
amb el suport de l’IME, el IV
Recorregut Urbà 3D amb
canvis a l’itineari. L’activitat
començarà a les 16h a la plaça
de l’Església i continuarà per
l’entorn del riu Ripoll. SD

>>TIR AL PLAT

La Societat de Caçadors El
Tordo participa un any més a
la Festa Major amb una nova
edició del Tir al Plat, que
tindrà lloc el 3 de juny al camp
de tir de Can Piqué. L’acti-
vitat, que rep el suport de
l’IME, començarà a les 9h. SD

>>ESCACS

El mestre internacional Artu-
ro Vidarte, de la UE Montca-
da, serà el rival a batre a les
partides simultànies d’escacs
que el club organitza el 3 de
juny (18 a 21h) al pavelló
Miquel Poblet. El dia 4 hi
haurà les partides ràpides per
a infants i adults que es faran
de 10 a 13h al pavelló. SD

Centenars de veïns de Montcada
es van aplegar el 17 de maig als
locals de l’Associació Benèfico
Instructiva (ABI) i el Casino de
Terra Nostra per veure la final
de la Champions entre el Barça i
l’Arsenal, que va acabar amb el
triomf blaugrana per 2-1.
Ambdós locals es van omplir de
gom a gom per seguir el matx
en pantalla gegant, gràcies a la
iniciativa de la Penya Bar-
celonista de Montcada, l’ABI i
el Casino de Terra Nostra.

>> FUTBOL. Final de la ‘Champions’

Els ‘culés’ vibren a l’ABI i
el Casino de Terra Nostra
sílvia alquézar
redacció

AURORA SEGURA

El capità del CD Montcada, el
davanter centre Sergio López,
ha fet història a l’entitat local.
El jugador, que porta cinc
temporades al club, va marcar
el gol número 100 amb la
samarreta montcadenca en el
matx contra el Mollet –disputat
el 7 de maig– on l’equip dirigit
per Toni Carrillo va vèncer per
0-2. El Montcada li va retre un
petit homenatge al comença-
ment del darrer matx a casa con-
tra el Ripoll, el dia 14, amb el
lliurament d’una placa a càrrec
del president, Antoni Alcalà, en
reconeixement a la seva apor-
tació ofensiva que l’ha dut a pro-
clamar-se el màxim golejador de
Preferent en les dues últimes
temporades. “Són els cinc mi-
llors anys de la meva carrera
esportiva”, ha dit el pitxitxi, qui
afirma que només ha faltat l’as-
cens a Primera Catalana, una fita
que espera aconseguir la tempo-
rada vinent.
Sergio va marcar 3 dels 5 gols
que el Montcada va fer davant
del conjunt del Ripollès, ja
descendit, en un partit sense
història. Els altres golejadors

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El capità Sergio marca el gol
100 amb el CD Montcada

sílvia alquézar
redacció

CD MONTCADA

 >> El capità Sergio rep una placa de mans del president, Antoni Alcalà

 >> Aficionats celebren la victòria del Barça al Casino de Terra Nostra

segona
El Sant Joan Atlètic va perdre
al camp del Palautordera per
1-0 en el darrer matx de lliga,
disputat el 14 de maig. En la
jornada anterior, els montca-
dencs, dirigits per Víctor Or-
tega, van vèncer el Mollet B
per 4-0. El Sant Joan ocupa
la cinquena posició amb 58
punts. SA

van ser Mario i Alberto Bue-
no. El tècnic segueix donant
minuts a jugadors juvenils.
L’objectiu en els dos partits que
resten de lliga –al camp del Sant
Cugat i a casa contra el Sants–
“és acabar guanyant i millorar
la classificació”, ha indicat Ca-
rrillo. El Montcada es troba a
la sisena posició del Grup Pri-
mer de Preferent amb 50 punts.

D’altra banda, el Reial Club Es-
portiu Espanyol i l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME)
van regalar entrades per veure a
l’estadi olímpic Lluís Companys
el darrer matx de lliga entre el
club blanciblau i la Reial Societat.
L’IME va repartir més de 800
tiquets, que es van esgotar en
només dos dies. L’afició mont-
cadenca va viure en directe el
final agònic d’un partit en què
l’Espanyol va aconseguir la
permanència a Primera Divisió
amb un gol de  Corominas al
minut 91.

>>ACTES DE FESTA MAJOR

jamontcada.com o bé l’adreça
adreça, codi postal, telèfon i
nom del club a què pertanyen.
El mateix dia de la cursa es
podran fer inscripcions al
pavelló, de 8.30 a 9h. La web
de la JAM, dissenyada per Eric
Teruel, inclou la història del club
i informació sobre curses, entre
d’altres seccions. SA
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El Valentine acaba a la vuitena
posició amb 16 victòries

sílvia alquézar
redacció

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

El Valentine masculí s’ha clas-
sificat a la vuitena posició del
Grup C de la Lliga EBA amb
16 victòries i 14 derrotes, en el
campionat més competitiu de la
història de la categoria. El con-
junt local, dirigit per César
Saura, va tenir opcions de que-
dar entre els tres primers i ju-
gar la fase final fins a la penúlti-
ma jornada. En el darrer matx,
jugat el 6 de maig, l’equip va
perdre per 81-68 contra el Gra-
nollers, que juntament amb el
Prat i el Muro de Mallorca ju-
garan l’eliminatòria prèvia al
Campionat d’Espanya.

Valoracions. “Hem d’estar
contents perquè hem tingut
possibilitats d’estar entre els
millors fins al final”, ha dit el
president, Pere Oliva, qui ha
lloat el treball de la plantilla. Per  >> Dani Pérez (5) ha estat un dels primers jugadors renovats

SÍLVIA ALQUÉZAR

El club local fa un balanç positiu tot i no classificar-se per a la fase final

El Valentine femení no sabrà
fins a l’última jornada, que es
jugarà el 20 de maig, si pot elu-
dir la promoció de descens de
Primera Catalana. El conjunt
local necessita una victòria
davant del Sant Adrià, el líder
del Grup Segon, a la pista
coberta (19h). En el cas d’una
derrota, el Montcada es benefi-
ciaria d’una ensopegada dels
Lluïsos de Gràcia o l’Asisa, que
ara es troben empatats a 41
punts. El Valentine en té 42,
però en un suposat triple empat

>> BÀSQUET FEMENÍ. Grup Segon de Primera Catalana

El Montcada es jugarà eludir la
fase de descens a l’últim matx
sílvia alquézar
redacció

la seva banda, l’entrenador tam-
bé ha fet un balanç positiu en el
primer any del projecte de re-
novació i rejoveniment del con-
junt local. La directiva lamenta
que no es poguessin tancar
alguns fitxatges importants a
principi de temporada i que la
substitució del base Maiol Cis-
teró per Xavi Ventura no hagi
estat possible a causa de la greu
lesió al genoll que l’ha impedit
debutar amb la samarreta mont-
cadenca.
El tècnic, que continuarà a la
banqueta local, ha avançat que
seguirà apostant pel bàsquet físic
i ràpid amb una defensa més
agressiva. “Volem reforçar
algunes posicions on aquesta
temporada hem tingut més
problemes”, ha indicat Saura,
qui ha iniciat una ronda d’entre-
vistes amb els jugadors per par-
lar de la seva continuïtat o no a
la plantilla.

L’exaler d’ACB reconvertit
en pivot al Valentine, Dani
Pérez,  vol acabar la seva
carrera esportiva a Mont-
cada. Això vol dir que conti-
nuarà la temporada vinent
al conjunt montcadenc. El
jugador ha donat el vist-i-
plau a la renovació després
de saber que el tècnic, Cé-
sar Saura, segueix al cap-
davant de la plantilla.Els
altres dos jugadors que han
renovat fins ara  amb el CB
Montcada són el base Lluís
Curto i l’aler Raúl Ortega.
El segon entrenador, Enric
Sabanès, també segueix
en la disciplina de la planti-
lla. La directiva està en
negociacions amb la resta
d’efectius sobre la seva
continuïtat en l’equip. El
club montcadenc té previst
fitxar per a la campanya
vinent un base i un pivot. SA

renovacions

 >> El Valentine femení s’ho jugarà tot al darrer matx de lliga

LAURA GRAU

a l’última jornada seria el més
perjudicat perquè té la mitjana
de cistelles en contra respecte els
dos rivals.

La il·lusió. El Valentine depèn
d’ell mateix per aconseguir la
permanència, tot i que la plan-
tilla és conscient que serà molt
complicat perquè a l’últim partit
de la lliga regular ha de rebre el
primer classificat. “És el millor
equip de la categoria i neces-
sita els punts per assegurar-se
el passi a la fase d’ascens”, ha
dit el tècnic, Marc Fabregat, qui
ha indicat que  les seves opcions

de victòria passen per una bona
defensa i un plus de
concentració. Les montca-
denques esperen poder repetir
el bon joc de l’últim matx a la
pista del Ronda, que lluita per
no baixar, on el Montcada va
guanyar per 42-61.
Pel que fa als dos rivals directes,
el Lluïsos ha de rebre el Draft
Gramenet, que també es jugarà
la classificació per a la fase
d’ascens. Per la seva banda,
l’Asisa s’enfrontarà a la seva pis-
ta contra el Malgrat, en una
situació còmode ja sense cap
objectiu en joc.
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 >> La Salle ISTE ha salvat la categoria al darrer matx

>> HANDBOL. Partit ajornat contra el Sant Esteve

La Salle ISTE femení manté la
categoria de Primera Catalana
sílvia alquézar
redacció

La Salle ISTE femení ha salvat
la categoria de Primera Catala-
na en el matx ajornat contra el
Sant Esteve Sesrovires, que es va
disputar a la pista del conjunt
del Vallès Oriental el 14 de maig.
Les montcadenques, dirigides per
Josep Quirós, van fer el millor
partit de la temporada en im-
posar-se al rival, que també
necessitava el triomf per man-
tenir-se a Primera, per 24-35.

Conflicte. L’enfrontament,
que s’havia ajornat fins a tres ve-
gades a petició del rival, posa fi
a una polèmica on el Sant Este-
ve ha comptat sempre amb el
suport de la Federació Catala-
na. El club local va fer públic el
seu malestar i fins i tot es va arri-
bar a plantejar no jugar el matx
malgrat perdre la categoria.
“L’esport ha fet justícia. Estic
content perquè l’equip va
sortir molt concentrat i no va
donar cap opció al Sant
Esteve”, ha dit l’entrenador,
qui ha lloat el nivell de joc de la
plantilla en els últims quatre
partits. El tècnic s’ha replantejat

LAURA GRAU

La Marxa a peu torna a ser un èxit
La vintidosena edició de la Marxa a Peu a Montserrat ha complert
les expectatives de cada any amb 493 participants, dels quals 428
van  arribar fins al monestir de Montserrat. La caminada, que va
tenir lloc el 6 i 7 de maig, va començar a l’escola La Salle, va
continuar pel carrer Major i va passar pel carrer Quarters –a la foto–
per dirigir-se cap a Collserola a través dels barris de la Font Pudenta
i Terra Nostra. El president del Centre Excursionista de Montcada
‘El Cim’, Alfred Canals, ha fet una valoració molt positiva “perquè
es va desenvolupar sense problemes”. Enguany, cal destacar que
ha estat la primera vegada que s’ha arribat més agrupat a
Montserrat, ja que la pujada es va fer en només una hora a
diferència d’altres anys en què se n’ha trigat un mínim de dues.
Entre els caminadors hi havia 7 ciutadans francesos, que es des-
placen des del país veí per participar a la marxa, i 8 persones de
Taiwan domiciliades a Barcelona. SA

masculí
La Salle masculí va guanyar a
la pista del Barberà per 28-29
en la tercera jornada de la Copa
Catalana. Aquest és el primer
triomf a la competició del con-
junt dirigit per Jaume Puig, que
ha aprofitat el torneig per do-
nar minuts a tots els jugadors
de la plantilla, sobretot als més
joves. En la jornada anterior, La
Salle va perdre per 27-28 con-
tra La Roca.SA

la possibilitat de continuar a la
banqueta de La Salle. Quirós,
que porta tres temporades, creu
que l’experiència de fer dos
equips femenins sèniors ha estat
positiva perquè ha permès do-
nar minuts a les jugadores més
joves. No obstant això, l’entre-
nador opina que seria preferi-
ble fer un únic equip amb “els
efectius que han donat la cara
durant tota la temporada a
ambdós conjunts”.

PILAR ABIÁN
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més en 2 minuts

EF MONTCADA.
FUTBOL> Segona

L’equip baixa
a Segona
El CB Montcada B no ha pogut
mantenir-se a Primera Catalana
en el seu primer any a la catego-
ria. En una temporada força
complicada per on han passat
tres entrenadors, els montca-
dencs han tingut opcions d’evi-
tar el descens directe fins al fi-
nal. En l’últim matx van caure
derrotats a la pista del Súria per
81-62, mentre que el Llinars, el
rival directe, va vèncer el
Mollet, el líder, per 65-61.
El club ha lamentat la pèrdua
de la categoria i ha lloat
sobretot el bon paper de l’equip
sots-21 dirigit per Ismael
Sistrach –a la foto– que ha
compaginat la seva competició
amb la lliga de Primera Catala-
na. Els joves han donat la cara,

CB MONTCADA B. BÀSQUET> Primera Catalana

El conjunt femení
acaba al sisè lloc
L’equip femení de l’EF Mont-
cada ha acabat la competició de
lliga a la sisena posició del Grup
Segon de Segona Divisió amb 34
punts, els mateixos que l’Es-
panyol. El conjunt local ha gua-
nyat 9 partits, n’ha emptat 7 i
n’ha perdut 8. El bloc dirigit per
Jesús Mateo ha marcat un total
de 63 gols i n’ha encaixat 60. SA

classificacions
FUTBOL SALA

Primera B. Grup 1
Jornada 29
GrundigB-Envacolor 2-3
Equip Pj. Pt.
1 Metacom 29 67
2 Figueres 29 60
3 Manlleu 29 58
16 Grundig B 29 18

Primera Terr. Grup 2
Jornada 29
Polinyà-C. Cuiàs 6-3
Equip Pj. Pt.
1 Català 28 58
2 Olímpic 29 57
3 Llinars 28 55
10 Can Cuiàs 29 37

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornada 30
Granollers-Valent. 81-68
Equip Pj. Pt.
1 Grupotel 30 53
2 Prat 30 51
3 Granollers 30 49
8 Valentine 30 46

1a Catalana. Grup 1
Jornades 29 i 30
Mont. B-Artés 78-70
Súria-MontcadaB 81-62
Equip Pj. Pt.
1 S. Terrassa 30 53
2 Mollet 30 52
3 Garriga 30 51
15 Montc. B 30 37

Ct. Territorial. Grup 5
Jornades 28 i 29
Pompeia-Elvira 76-52
Elvira-Brafa 58-43
Equip Pj. Pt.
1 St. Gabriel 28 50
2 SESE 27 49
3 Gràcia 27 49
7 Elvira 27 43

1a Catalana Fem. Grup 2
Jornades 28 i 29
Valent.-Draft 50-71
Ronda-Valentine 42-61
Equip Pj. Pt.
1 St. Adrià 29 52
2 SESE 29 51
3 Banyoles 29 51
9 Valentine 29 42

3a Catalana Fem. Grup 4
Jornades 28 i 29
Elvira A-Roda 61-26
St. Jordi-Elvira A 49-52
Equip Pj. Pt.
1 Disseny 29 58
2 Elvira A 29 52

3 St. Celoni 29 51
4 La Garriga 29 49

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 28 i 29
St.Joan-El Social29-52
Elvira B-Calella65-39
Gaudí-St. Joan 40-36
El Social-Elvira B38-33
Equip Pj. Pt.
1 CIC 27 53
2 El Social 27 52
3 St. Ramon 27 50
5 Elvira B 25 43
15 C.St. Joan 26 30

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 31 i 32
Mollet-Montcada 0-2
Montcada-Ripoll 5-0
Equip Pj. Pt.
1 Caprabo 32 67
2 Taradell 32 62
3 L’Escala 32 59
6 Montcada 32 50

2a Regional. Grup 9
Jornades 31 i 32
St. Joan-Molletense 4-0
Palautord.-St. Joan 1-0
Equip Pj. Pt.
1 Molletense 32 73
2 Lloreda 32 69
3 Vilanova 32 68
5 Sant Joan 32 58

3a Regional. Grup 17
Jornades 25 i 26
Sta Maria-Pujadas 1-1
H.Extremeño-Maria 2-0
Equip Pj. Pt.
1 Santa Maria 24 56
2 Pujadas 24 52
3 Sarrià 24 46
4 Càstic 24 44

HANDBOL

Copa Catalana masculí
Jornades 2 i 3
SalleA-La Roca 27-28
Barberà-SalleA 28-29
Equip Pj. Pt.
1 St. Esteve 3 5
2 La Roca 3 5
3 Salle A 3 2
4 Barberà 3 0

Copa Catalana femení
Jornada 3
SalleA-St. Quirze 24-20
Equip Pj. Pt.
1 Franqueses 3 6
2 Gavà 3 4
3 La Salle 3 2
4 Sant Quirze 3 0

UE SANTA MARIA.
FUTBOL> Tercera
Celebració de l’ascens
La UE Santa Maria celebrarà
l’ascens a Segona amb un partit
amistòs contra el Pajaril el 21
de maig a les 12h al camp de la
Ferreria. La directiva també ha
preparat una sardinada popular.
L’equip ha tancat la lliga amb
una derrota per 2-0 contra
l’Hogar Extremeño. SA

GRUNDIG B.
FUTBOL SALA> 1a B

CB ELVIRA CUYÀS
BÀSQUET> Territorials

Derrota a casa
El Grundig B va perdre el
darrer partit contra l’Envacolor
per 2-3. El conjunt local jugarà
l’últim matx de lliga contra
l’Empuriabrava. L’equip es
troba a la darrera posició del
Grup Primer de Primera Esta-
tal B amb 18 punts. SA

El femení A, segon
El sènior femení A del CB
Elvira Cuyàs és segon del Grup
Quart de Tercera Catalana amb
52 punts. Les montcadenques
han guanyat els darrers dos
partits: contra el Roda per 61-
26 i davant del Sant Jordi per
49-52.   SA

SÍLVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

>> WU-SHU. Campionat d’Espanya

Emilio Guirado es proclama
campió estatal en combat

sílvia alquézar
redacció

El montcadenc Emilio
Guirado, del Club l’Alzina
Sports de Terra Nostra, s’ha
proclamat campió d’Espanya
de wu-shu en la modalitat de
combat a la categoria de menys
de 70 quilos. El lluitador local
també ha aconseguit la meda-
lla de bronze a l’especialitat de
mà buida en formes. El torneig
es va disputar els dies 13 i 14
de maig a Madrid. Els guar-
dons permetran a Guirado par-
ticipar al Campionat Interna-
cional d’Ourense el 17 i 18 de
juny, que comptarà amb l’assis-
tència de les seleccions xinesa,
francesa, portuguesa i italiana.

Prestigi. Aquesta és la quarta
vegada que l’esportista local
puja al més alt del podi al
torneig estatal. “Tenia possi-
bilitats. L’any passat vaig
quedar tercer i enguany op-
tava al màxim”, ha manifestat
Guirado, qui s’ha convertit en
un dels noms propis del wu-
shu estatal. El jove de la Ribera,

>>ESCACS. Playoff a Segona Divisió

El conjunt Preferent de la Unió
Escacs Montcada no podrà fer
realitat aquesta temporada el
sommi de pujar a Segona Divi-
sió. El conjunt B de l’entitat va
caure eliminat a la segona ron-
da de la fase d’ascens en perdre
contra l’Ideal Clavé A per 3’5 a
6’5, que es va disputar al pavelló
Miquel Poblet el 14 de maig. A
la primera, els montcadencs van

sílvia alquézar
redacció

 >> Emilio Guirado fent una forma tradicional sud, de l’estil Hung Gar

guanyant 4 dels últims 8 matxs
i mantenint viva així  l’esperan-
ça de la salvació. Per la seva ban-
da, la directiva ha reconegut  que
“el plantejament inicial no va
ser el millor”, ha dit el gerent

César Monfort, qui ha reiterat
que l’aposta més encertada del
club ha estat la del conjunt sots-
21 “que ha demostrat estar
capacitat per jugar a Segona
Catalana l’any vinent”. SA

de 31 anys, és l’entrenador del
club de Terra Nostra, que
compta amb 16 infants i 16
adults i que han fet un bon
paper als seus respectius cam-
pionats de Catalunya. En l’es-
tatal absolut, l’Alzina Sport
només ha pogut comptar amb

la participació de Guirado per-
què els altres aspirants a meda-
lla –Òscar Cendón i Ivan Mu-
ñoz– estan lesionats. Guirado
va aconseguir la medalla d’or
al torneig català en les moda-
litats de tradicional sud i de
combat.

El Montcada B queda
eliminat en segona ronda

 >> Jugadors de l’equip Montcada B durant una partida

superar l’Igualada per 2’5 a 7’5
en un partit de clara superio-
ritat local. “Estem satisfets
perquè han fet una excel·lent
temporada, tot i que no s’hagi
pujat”, ha dit el president,
Jaume Izquierdo.
D’altra banda, el local Raúl
González va guanyar el dia 7 la
Diada d’Escacs de CCOO. Els
també montcadencs Arturo
Vidarte i Joaquim Martín van ser
segon i tretzè, respectivament.

ALZINA SPORTS

UE MONTCADA

CEB CAN SANT JOAN
BÀSQUET> Territorials
El derbi local, el dia 20
El pavelló Miquel Poblet
acollirà el 20 de maig a les 10.30h
el derbi local entre el CB Elvira
Cuyàs B i el CEB Can Sant
Joan, un matx ajornat correspo-
nent a la vintinovena jornada de
lliga. SA

AE CAN CUYÀS
FUTBOL SALA> 1a Divisió
Ensopegada a Polinyà
L’AE Can Cuyàs va perdre el
darrer partit de lliga a la pista
del Polinyà per 6-3. Els mont-
cadencs tancaran el campionat
amb el matx contra el Sant
Cebrià a la pista coberta del
barri. SA
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 >> La Volta al Vallès ja ha acabat altres anys a Montcada i Reixac

>> CICLISME. Volta al Vallès

L’arribada de l’última etapa
coincidirà amb la Festa Major

sílvia alquézar
redacció

La Volta al Vallès, adreçada a
corredors cadets, tindrà lloc els
dies 27 i 28 de maig i 3 i 4 de
juny. La primera etapa, amb sor-
tida i arribada a Parets, és una
contrarrellotge individual de 4
quilòmetres. La segona és una
prova en línia que sortirà i acaba-
rà a Parets de 56 quilòmetres.
El dia 4 tindrà lloc la quarta eta-
pa, una contrarrellotge per
equips que començarà davant

MANUEL ALMAGRO

>> CICLOTURISME. Bicicletada popular pel Besòs

Un centenar de veïns
arriba en bici fins al mar

Un centenar de montcadencs de
totes les edats va participar el 7
de maig a la quarta edició de la
bicicletada popular pel riu
Besòs, organitzada per la Di-
putació de Barcelona en col·la-
boració amb els diversos ajunta-
ments per on passa la prova
com el de Montcada i Reixac.
El recorregut, de 24 quilòme-
tres, va començar al Parc Firal
de Granollers i va finalitzar a la
desembocadura, a Sant Adrià.
Els participants locals, entre els
quals hi havia l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), es van in-

pilar abián
montcada

PILAR ABIÁN

 >> Els ciclistes locals es van incorporar a l’alçada del pont de la Roca

corporar a la marxa a l’alçada
del pont de la carretera de la
Roca. La bicicletada, que va
comptar amb l’assistència d’un
miler de ciclistes, va cloure amb
una festa amb botifarrada i mú-
sica en directe al Parc del Lito-
ral de Sant Adrià. L’objectiu de
la iniciativa era promoure la
pràctica de l’esport en un espai
natural, atractiu i de qualitat
amb l’aigua com a protagonis-
ta. La sortida també va comptar
amb el suport de la Federació
Catalana de Ciclisme, que va
donar informació sobre la me-
cànica i les reparacions més co-
munes d’una bicicleta.

èxits locals
El CC Montcada –patrocinat
per Saunier Duval i l’empresa
local Construcciones Alcaraz–
ha aconseguit els primers
èxits importants de la tem-
porada. El corredor Ibon Zu-
gasti s’ha proclamat campió
de Catalunya en ruta en la
categoria elit, mentre que
Aleix Fàbregas ha guanyat en
sot-23 i sot-21. La prova es
va disputar el 13 i 14 de maig
a Palafrugell. D’altra banda,
Fàbregas també ha obtingut
el títol de campió provincial de
Girona en la cursa de la Sel-
va, que va tenir lloc els dies 6
i 7. A més, Pep Murlà va ser
el millor sot-23 i Aleix Fàbre-
gas el primer classificat en sot-
21. El director d’equip, Josep
M. Tàpies, s’ha mostrat
satisfet pels resultats. SA

 >> Aleix Fàbregas

CC MONTCADA

del pavelló Miquel Poblet i fina-
litzarà a Montornès després de
56 quilòmetres. L’última prova
–de 60 quilòmetres– serà diu-
menge amb sortida de Parets i
arribada a Montcada, davant de
l’equipament del Pla d’en Coll.
Enguany hi participen un total
de 12 equips. D’altra banda,
coincidint amb la primera  i se-
gona etapes de la Volta al Vallès
es disputarà el Segon Cam-
pionat de Catalunya de
Ciclisme per a cecs.
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>> GIMNÀSTICA

El conjunt infantil A del
Club Gimnàstica La Unió
de Mas Rampinyo parti-
ciparà a la final del Cam-
pionat de Catalunya de
gimnàstica rítmica, que
tindrà lloc el 20 de maig a
Figueres, després de clas-
sificar-se en tercer lloc (en
la modalitat de pilota) a
la Territorial, que es va

celebrar el 7 de maig a
Castelldefels. D’altra ban-
da, la gimnasta del club
Andrea Mayor va dispu-
tar la final de Catalunya
individual en la modalitat
de cèrcol, el passat 13 de
maig, també a Castellde-
fels, on va quedar en sete-
na posició sobre una tren-
tena de participants. SD

>> JOCS ESCOLARS. Fi de curs

La festa de cloenda es farà el 27
de maig al Parc de les Aigües

La Cloenda dels Jocs Esco-
lars (27 de maig) tornarà a
ser el punt de reunió de tots
els centres escolars i clubs
locals que han participant
en la lliga escolar aquesta
temporada. El programa
previst, organitzat per
l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME) i
el Consell de l’Esport Es-
colar de Montcada
(CDEM), és similar al de
l’edició anterior.
Tots els participants es tro-
baran a la plaça Joanot
Martorell a les 9h. Des
d’allí desfilaran en un ordre
assignat per sorteig fins al
Parc de les Aigües. El pri-
mer acte de la jornada serà
el lliurament de premis als
millor classificats (10.10h),
a càrrec de les autoritats
municipals i del CDEM.
Acte seguit començaran les
activitats lúdiques, per a
totes les edats. La festa
finalitzarà amb un dinar de
germanor en el mateix parc.
Les AMPA o clubs que vul-
guin assistir al dinar ho han
de comunicar prèviament
a l’IME, al telèfon 935 650
999.
Els centres i clubs que par-
ticiparan en la jornada se-
ran: El Viver, Turó, Mitja
Costa, Font Freda, Elvira
Cuyàs, Reixac, La Salle, Sa-
grat Cor, La Ribera, La

silvia díaz
redacció

Dos podis locals
a la final catalana

La nedadora benjamí Mi-
reia Prats, en 25 metres
braça, i la infantil Marta
Sánchez, en 100 metres
braça, van ser 2a i 3a a la
final de Catalunya de
Natació Escolar, que es va
celebrar el 13 de maig a
Igualada. Els altres quatre
participants de l’Escola de

>> NATACIÓ

SILVIA DÍAZ

Ferreria, Montserrat Mi-
ró, CH La Salle, AE Can
Cuiàs, Grundig Mobile,
CB Montcada, CB Elvira
Cuyàs, UE Montcada,
Club Gimnàstic La Unió,
Escola de Natació i Joven-
tut Atlètica Montcada.

Secundària. D’altra
banda, tot està a punt per
celebrar el pròxim 20 de
maig la Segona Trobada
d’Esport de Secundària,
organitzada pel CDEM,
amb el suport de l’IME i
de les AMPA dels centres
participants a les diferents
competicions. De 9 a 15h,
les instal·lacions de l’IES
Montserrat Miró i el
col·legi La Salle acolliran

 >> Els col·legis han celebrat durant maig la seva festa. A la foto, futbol sala al Font Freda

La Unió infantil,
a la final catalana

Vuit centres educatius participaran en la Trobada de Secundària del 20 de maig Natació de Montcada van
ser: Clara Romero, 5a en
25 metres braça benjamí;
Lester Escrigas, 6è en 50
metres papallona aleví;
Ana Suárez, 4a en 100 me-
tres esquena i 5a en 100
metres lliures infantil; i
Jaume Jiménez, 10è en 100
metres lliures infantil. SD

El regidor d’Esports visita les
instal·lacions de la Xina preolímpica

El president de l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), va viatjar a la Xina del
8 al 14 de maig amb altres regidors de
la província per conèixer les instal·lacions
esportives que s’estan construint amb
motiu de la celebració dels Jocs
Olímpics 2008. Parra va visitar l’estadi
de futbol i el Qi Zhong Stadium de
Shangai, els exteriors de l’Estadi Olímpic
de Beijing i diverses exposicions. El re-
gidor d’Esports ha destacat que “a la
Xina faran uns Jocs Olímpics espec-
taculars, estan fent servir últimes tec-
nologies i dissenys arquitectònics
impressionants”. El viatge l’organitza-
va la Diputació de Barcelona, en el marc
de les visites que organitza anualment
per conèixer les activitats i instal·lacions
esportives de ciutats d’altres països. Pa-
rra ha explicat que la Xina va convidar la
delegació catalana perquè els Jocs
Olímpics de Barcelona s’han pres com
a referent. SD

partits de l’oferta esporti-
va que es pot practicar a
Montcada: futbol sala,
bàsquet, handbol, korfbal
i voleibol. Els partits dura-
ran 40 minuts, amb dues
parts de vint minuts. Les es-
coles, instituts i clubs que
participaran a la Trobada
són: Montserrat Miró, La
Salle, La Ferreria, La Ribe-
ra, Sagrat Cor, Turó, El
Viver i AE Can Cuiàs.

Festa al Reixac. Va-
rietat d’esports, tallers, ball,
pallassos, entre d’altres
activitats, configuren el
programa d’actes de la festa
del CEIP Reixac, que se
celebrarà el 20 de maig.
La jornada començarà amb

curses, a les 9.30h. Fins al
migdia hi haurà partits de
futbol sala de totes les
categories que hi ha a
l’escola, als que estan con-
vidats antics alumnes del cen-
tre i altres clubs i escoles
locals. A més dels partits, al
llarg del matí també hi haurà
una gimcana, tallers, escacs,
titelles, pallassos i inflables.
Les primeres hores de la tar-
da seran per al bàsquet, amb
el Turó com a equip convi-
dat. Abans dels partits de pa-
res i mares de futbol i
bàsquet hi haurà una xo-
colatada. El fi de festa serà
un sorteig de material
esportiu, una samba i
l’actuació dels Diables de
Can Sant Joan.

en 2 minuts...
�

Territorial per equips d’escacs�

Marató de spinning a l’Aqua

L’equip escolar de la UE Montcada va participar,
els dies 6 i 7 de maig, en  el Campionat Territorial
d’Escacs que es va celebrar a Santa Susanna (Ma-
resme). El torneig es va dividir en quatre categories
i el conjunt local va participar en la sots-12, quedant
en sisena posició, amb 7 punts, sobre 10 partici-
pants. L’equip el formaven els dos primers taulers,
Jaume Teixidó i Albert García, i Alejandro Cas-
tro, Carla Aguilera i Joel Iglesias. SD

El complex Montcada Aqua organitza una sessió
de 12 hores de spinning el 23 de maig. L’activitat
tindrà lloc de 9.30 a 21.30h i es dividirà en sis
blocs de dues hores cadascun. Els participants es
poden apuntar a tots els torns que vulguin, amb
la condició que almenys han de fer una hora de
sessió i que en cada grup ha d’haver almenys 10
persones. Les inscripcions es poden fer a la
recepció de Montcada Aqua. D’altra banda, l’11
de maig, el complex va organitzar una jornada
per provar una nova activitat, el circuit training,
que consisteix en córrer i fer exercicis de força,
resistència, estiraments i relaxació. SD

Inscripcions
obertes

Les inscripcions per als cur-
sos de dansa oriental,
country i tai-txi d’estiu es-
tan obertes fins al 8 de juny
a les oficines de l’IME, de
dilluns a dijous, de 9 a 13h
i de 17 a 19h. El taller de
dansa oriental té un preu
de 10 euros i es farà els di-
marts i dijous, del 27 de
juny al 20 de juliol. El curs
d’iniciació al tai-txi tindrà
lloc del 26 de juny al 19 de
juliol, els dilluns i dime-
cres, al preu de 10 euros.
El curs de country tornarà
a oferir els nivell d’inicia-
ció i avançat, del 10 al 19
de juliol. Per als novells, el
preu serà de 4 euros i les
classes es faran dilluns i
dimecres. El curs avançat
costarà 5 euros i es farà
dilluns i dimecres. SD

>> ESTIU 2006

LA UNIÓ

 >> Una actuació del conjunt que anirà a la final

 >> Parra i altres membres de la delegació

IME
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actualitatdels clubs

El cadet i el júnior, a la Final a Quatre
Els equips júnior A i cadet A del CB Montcada s’han
classificat a la Final a Quatre de les seves categories
(nivell Preferent B) i totes dues competicions tindran
lloc els dies 20 i 21 de maig. La final cadet se celebrarà
al pavelló Miquel Poblet de Montcada. El
campionat començarà a les 18h i la final serà el 21 de
maig, també a les 18h, mentre que el partit per al
tercer i quart lloc serà a les 16.30h. El cadet A del
CB Montcada, organitzador de l’acte, s’ha classificat
segon del seu grup i el primer partit el jugarà contra
el primer de l’altre grup de la categoria, el Mataró.
L’altre partit enfrontarà el Cornellà i el Sant
Andreu. Pel que fa al júnior, la Final a Quatre es
disputarà també el 20 i 21 de maig, a Olesa de
Montserrat. Els participants seran el CB Montcada,
Finques Olesa, L’Hospitalet i Sant Gabriel (Barce-
lona). El gerent del club, César Monfort, ha destacat
la importància d’aquest fet per al CB Montcada i ha
explicat que “és el primer cop que es classifiquen
dos equips per a la Final a Quatre, això és èxit,
que crec merescut per tota la feina que hem fet al
llarg de l’any”. L’entrenador del cadet és Jordi
Sistrachs i el del júnior, Jaume Berenguer. D’altra
banda, també està previst que el CB Montcada
organitzi la final del Campionat de Catalunya Sots-
21, el 4 de juny, i en principi, al pavelló Miquel
Poblet. Abans de la final, el Sots-21 del CB Montcada
haurà de passar dues eliminatòries (21 i 28 de maig).
Si l’equip d’Isamel Sistrachs guanya tots dos partits,
disputarà la Final a Quatre. SD

CB MONTCADA. BÀSQUET> C. Catalunya

FUTBOL> Derbi juvenil

El Montcada guanya el segon derbi
El juvenil B de l’EF Montcada va guanyar a casa el
juvenil de la UE Santa Maria (5-2) el 6 de maig, en el
segon derbi de la temporada. El primer (14 de gener)
també el van guanyar els vermells, per 2 a 1. Al darrer
derbi, el Santa Maria va començar marcant i es va a
tornar a avançar en l’1 a 2. A partir del 2 a 2, el partit
es va posar de cara al Montcada. Tots dos equips ju-
guen al grup 29 de Segona Divisió i finalitzaran la tem-
porada el 28 de maig, com també ho faran els altres
equips de l’escola que juguen a aquesta categoria: aleví,
infantil i cadet B. El club està enllestint els preparatius
per celebrar el primer torneig de l’entitat, previst per
al 10 i 11 de juny. SD

 >> El derbi juvenil es va jugar al camp de la Font Freda

SILVIA DÍAZ

 >> Els júniors i cadets que participaran al Campionat

SILVIA DÍAZ

Un centenar d’infants en la trobada
El club Shi Khan organitza el 21 de maig una jorna-
da de karate, de caire lúdic i festiu, al gimnàs muni-
cipal (Zona Esportiva Centre), a les 12h. A la trobada
hi prendrà part un centenar d’esportistes de 3 a 12
anys de l’entitat local, del CEIP El Viver i dues
escoles de Martorelles i Parets. El Shi Khan compta
amb la col·laboració dels clubs barcelonis AS Putxet
i Ciutat Meridiana en l’organització d’aquest acte.
La trobada pretén que els infants, i també els pares,
gaudeixin d’una manera més planera amb l’esport
que practiquen durant tot l’any. SD

KARATE> Jornada festiva

mésen 2 minuts
CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET>

El Sots-21, líder de grup
L’equip de Jordi Rodríguez va acabar primer la tem-
porada, el 14 de maig, i s’ha classificat per a les fases
territorials, que comencen el 27 de maig. Aquesta eta-
pa és un pas previ a la Final Territorial (6 de juny) i
per a la Final de Catalunya del nivell A-1. El president
del club, Jordi Álvarez, s’ha mostrat molt satisfet de
la fita dels joves i considera que “arribar líders del
nivell A-1 demostra el bon joc que hem fet durant
la temporada”. D’altra banda, el CEB Can Sant Joan
celebrarà el 20 de maig la festa de cloenda amb partits
amb equips convidats, que es combinaran amb els de
lliga. El programa l’obriran l’infantil i el cadet del
CEB Can Sant Joan en partits de lliga contra el CB
Vic. A la tarda hi haurà els partits amb equips convi-
dats: infantil contra l’AESC Ramon Llull (16h), cadet
davant el Sagrada Família (17.30h) i la cloenda la posa-
ran el sots-21 masculí contra el Lima Horta (Prefe-
rent). SD

El cadet A participa a la final catalana
El cadet A del Grundig Mobile va caure derrotat da-
vant el Barça (7-0) en el primer partit de la Final de
Catalunya cadet, que es va disputar el 13 i 14 de maig a
Santa Coloma. La final la van guanyar els blaugrana per
14 a 2 davant el Marfil Santa Coloma. L’Escola Pia
Sabadell també va participar al Campionat. D’altra ban-
da, l’aleví del Grundig va disputar el 6 de maig un dels
partits més importants de la temporada, davant el líder,
el Barça. El resultat va ser 3-6. Tots els equips estan
disputant actualment la Copa Federació. SD

GRUNDIG MOBILE. FUTBOL SALA>

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

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Final
Equip Partits Pt.
1 Les Corts 20 58
2 Grundig 20 51
3 CF Sagarra 20 44
4 FS Manresa 20 40
Copa Federació. Jornades 1 i 2
Grundig d.
Manresa-Grundig 3-7

Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jor-
nades 26 i 27
Grundig-Barça 3-6
Raval-Grundig 7-4
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 25 68
2 AVV Pomar 24 64
3 Grundig 25 60
4 EF Raval 25 58
Copa Federació. Jornada 1
Manresa-Grundig 3-7

Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 25 75
2 Les Corts Ubae 25 58
3 FS Garcia 24 56
11 Grundig 26 18
Copa Federació. Jornada 1
Sant Andreu-Grundig 5-4

Cadet A. Primera Divisió. Grup
1. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 26 69
2 Grundig 25 60
3 Les Corts Ubae 25 52
4 FS Canet 26 50
Campionat de Catalunya
FC Barcelona-Grundig 7-0

Cadet B. Segona Divisió. Grup
2. Jornada 27
Grundig-Mollet 7-2
Equip Partits Pt.
1 Epic Casino 23 64
2 CN Sabadell 23 57
3 Grundig 22 52
4 Vall de Tenes 23 49
Copa Federació. Jornada 1
Grundig-Olimaja 4-2

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 26 64

2 FS Martorell 26 62
3 Les Corts Ubae 26 55
8 Grundig 26 33
Copa Federació. Jornada 1
E. Pia Sabadell-Grundig 1-1

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornada 27
Coloso-EF Montcada 1-3
Equip Partits Pt.
1 FS Montsant 27 79
2 Salesians 26 63
3 Maristes Sants 26 61
13 EF Montcada 27 17

Juvenil. Segona Divisió B. Grup
2. Final de lliga
EF Montcada-Rubí  4-5
Granollers-EF Montcada 4-2
Equip Partits Pt
1 Vall de Tenes 23 57
2 Santa Perpètua 23 53
3 EP Granollers 23 48
7 EF Montcada 23 33

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini mas. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 2. Jornades 15 i 16
CB Vic- CB Montcada
39-40
St Josep-CB Montcada 88-37
Equip Partits Pt.
1 CB Sant Josep 14 27
2 CB Montcada 14 27
3 La Garriga 13 22
4 CB Torelló 14 21

Mini mas. A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Jornades 15 i 16
CB Vic- CB Montcada 61-63
CB Montcada-Badalona 64-63
Equip Partits Pt.
1 UE Mataró 16 32
2 EBCB Cornellà 15 26
3 JAC Sants 15 26
6 CB Montcada 16 21

Mini mas. B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Jornades 15 i 16
CB Montcada d.
CB Mont.-Llavaneres 68-60
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 14 28
2 UE Mataró 14 26

3 CB Llavaneres 14 25
9 CB Montcada 14 15

Preinfantil mas. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 1. Jorn. 15 i 16
Mataró-CB Montcada 61-57
CB Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 AEB Mataró 14 27
2 CB Montcada 13 24
3 Sant Gervasi 14 21
4 Vilassar Mar 13 20

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell A2. G 3. Jornades 15 i 16
CB Montcada-Solsona 74-72
La Mercè-CB Montcada 84-62
Equip Partits Pt.
1 CB La Mercè 14 24
2 L’Hospitalet 15 24
3 Salle Manresa 14 23
6 CB Montcada 14 20

Infantil fem. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Jornades 15 i 16
St Climent-CB Montcada 26-30
CB Montcada-Parets 64-38
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 16 30
2 Sant Climent 16 25
3 CB Parets 16 24
4 Salle Comtal 16 24

Cadet masculí A. CC no sènior.
Pref. G12. 2a Fase. Jorn.17 i 18
CB Montcada-Mataró 80-79
CN Terrassa-CB Mont. 73-60
Equip Partits Pt.
1 Mataró Bàsquet 18 35
2 CB Montcada 18 31
3 Sant Gervasi 18 29
4 Santa Coloma 18 29

Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 31 i 32
S. Coloma-CB Montcada 71-62
CB Montcada-Tarragona 93-77
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 29 56
2 W. Barcelona 29 56
3 S. Cornellà 29 54
16 CB Montcada 30 35

Júnior mas. A. CC no sènior. Pref.
G 12. F. Prèvia. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Montgat 77-51
IPSI-CB Montcada 49-55
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 18 31
2 Finques Olesa 18 31
3 River Andorra 18 39
4 AD Torreforta 18 28

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 31 i 32
A. Disseny-CB Mont. 69-52
CB Montcada-Barberà 58-82
Equip Partits Pt.
1 Unió Gironina 30 57
2 CB Sant Josep 28 55
3 S. Cornellà 30 55
17CB Montcada 30 36

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Jornades 29 i 30
CB Montcada-Mataró 62-68
Cassanenc-CB Mont. 69-74
Equip Partits Pt.
1 CP Roser 30 54
2 FD Cassanenc 30 53
3 CB Montcada 30 52
4 Sant Andreu 30 52

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jorn. 15 i 16
Elvira Cuyas-Ateneu 70-20
Elvira Cuyas-Betsaida 79-56
Equip Partits Pt.
1 Betsaida 14 25
2 Manyanet Corts 13 24
3 Vilassar de Dalt 14 24
4 Elvira Cuyàs 12 21

Cadet Femení. PB Segona
Fase. Nivell B. G 2. Jorn.15 i 16
Elvira Cuyas-Ripollet 42-60
Elvira Cuyas-La Salle 51-54
Equip Partits Pt.
1 CB Ripollet 15 28
2 Vilassar Mar 15 27
3 La Salle 16 26
4 Baricentro 15 23
9 Elvira Cuyàs 15 18

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 29 i 30
Sant Joan-Elvira Cuyas p.c.
Elvira Cuyas d.
Equip Partits Pt.
1 AE Casp 28 55
2 CB Sant Adrià 28 50
3 S. P. Terrassa 28 49
10 Elvira Cuyas 26 37

Sots 21 Masculí. Territorial
BCN. Nivell B. G1. Jorn. 28 i 29
Arenys Munt-E. Cuyas 96-33
Elvira Cuyas-B. Tiana
44-85
Equip Partits Pt.
1 AE Teià 25 46
2 Manyanet Corts 23 45

3 Les Franqueses 24 45
11 Elvira Cuyas 25 30

CEB CANT SANT JOAN

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C1. G 5. Jornades 15 I 16
C St Joan-Lliçà Amunt
39-68
Can St Joan-AE Teià
xx-xx
Equip Partits Pt.
1 CB Llinars 12 22
2 Lliçà d’Amunt 12 21
3 CB Torelló 14 21
8 Can Sant Joan 13 16

Cadet mas. PB Segona Fase.
Nivell B1. G 2. Jornades 15 i 16
C St Joan-Canovelles
64-56
Granollers-Can St Joan 67-35
Equip Partits Pt.
1 BC Canovelles 16 30
2 CB Granollers 16 29
3 CB Roda 16 28
9 Can Sant Joan 16 20

Sots 21 mas. Territorial BCN.
Nivell A1. G 1. Jorn. 27 i 28
Can Sant Joan-Roser
71-55
Arenys-Can St Joan 49-71
Equip Partits Pt.
1 CEB C St Joan 28 53
2 CB Guinardó 28 52
3 ABB Dosa 28 51
4 Pineda de Mar 28 49

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jorn. 15 i 16
La Salle-Joventut 41-44
Elvira Cuyas-La Salle
51-54
(veure classif icació al CB
Elvira Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 4. Jorn. 15 i 16
La Salle-Montmeló 60-71
L’Ametlla-La Salle 49-57
Equip Partits Pt.
1 Montmeló 15 30
2 Arenys de Munt 14 26
3 L’Ametlla 15 25
5 La Salle 15 24

Junior fem. CC no sènior. Preferent.
2a Fase. G 11. Jorn. 17 i 18
La Salle-Bàsquet Sama 48-40
Nàstic-La Salle 45-43
Equip Partits Pt.
1 Unipreus Lleida 18 32
2 Hispano Bàsket 17 31
3 GEIEG 18 30
7 La Salle 18 26

FUTBOL

EF MONTCADA

Patufets. Copa Futbeval
Jornades 3 i 4
EF Montcada d.
EF Montcada-Sant Cugat 4-4

Prebenjamí B. Copa Futbeval
Jornada 4
Sant Cugat-EF Montcada  12-3

Prebenjamí A. G5. P.ajornat
EF Montcada-UE Rubí 2-2
Equip Partits Pt
1 Lliçà d’Amunt 24 70
2 EC Granollers 24 54
3 EF Montcada 22 51
4 UE Rubí 22 48

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 25 i 26
Granollers-EF Montcada 3-2
EF Montcada-Lliçà Vall 6-3
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 25 66
2 Martorelles 24 60
3 CE Sabadell 24 58
11 EF Montcada 24 26

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 29 i 30
EF Montcada-Collblanc 2-3
F. Martorell-EF Montcada 0-3
Equip Partits Pt.
1 PB Collblanc 29 71
2 Sant Gabriel 29 67
3 Europa 29 66
5 EF Montcada 29 59

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 27 i 28
Lourdes-EF Montcada 2-2
EF Montcada-Vilamajor 6-2
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 27 76
2 EF Montcada 27 66
3 UD Lourdes 27 65

4 CF Parets 27 62

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Jornades 29 i 30
S. Perpètua-EF Montcada 5-2
EF Montcada-Ametlla V. 5-2
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 29 72
2 F. Sánchez Llibre 29 67
3 Montornès 29 60
8 EF Montcada 29 40

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 27 i 28
EF Montcada d.
EF Montcada-Guineuteta 3-0
Equip Partits Pt.
1 L’Hospitalet 22 55
2 Horta 21 51
3 Alzamora 21 50
7 EF Montcada 21 25

Cadet A. Primera Divisió. Grup
5. Jornades 29 i 30
EF Montcada-Rubí 8-2
Mercantil-EF Montcada 16-3
Equip Partits Pt.
1 EF Sabadell 29 79
2 CE Sabadell 29 69
3 Sant Cugat 29 62
15 EF Montcada 28 14

Cadet B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 27 i 28
EF Montcada-Adefub 2-4
EF Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 Andalucía 24 65
2 EF Cerdanyola 24 63
3 La Románica 24 52
8 EF Montcada 24 25

Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 29 i 30
Sants-EF Montcada 2-1
EF Montcada-Torelló 2-3
Equip Partits Pt.
1 CP Sarrià 29 64
2 CF Cardedeu 29 62
3 UE Vic 29 53
5 EF Montcada 29 45

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 27 i 28
EF Montcada-Santa Maria  5-2
Sant Celoni-EF Montcada  5-2
Equip Partits Pt.
1 Sant Celoni 23 60
2 Lliçà d’Amunt 23 57
3 Vallès 24 52
7 EF Montcada 23 31
12 UD Santa Maria 22 14

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 27 i 28
EF Montcada-Santa Maria  5-2
Santa Maria-Parets 1-1
(Vegeu classif icació a l ’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infanti l  Masculí A. Copa
Catalunya. Grup C. Jorn. 3 i 4
La Salle d.
La Salle-Safa Horta 32-32
Equip Partits Pt.
1 Safa Horta 3 5
2 La Salle 3 5
3 Palautordera 2 2
4 Parets 3 2

Infantil Masculí B. Copa
Catalunya. Grup E. Jorn. 3 i 4
Sant Cugat-La Salle 29-20
OAR Gràcia-La Salle 22-20
Equip Partits Pt.
1 BM Granollers 4 8
2 AFEMS Terrassa 4 6
3 Sant Cugat 3 4
6 La Salle 3 0

Juvenil A. Primera Catalana.
Segona Fase. Grup B. Jorn.6 i 7
Sarrià-La Salle 10-0
Safa Horta-La Salle 31-25
Equip Partits Pt.
1 Salle Bonanova 6 12
2 Safa Horta 6 6
3 UE Sarrià 6 4
4 La Salle 6 2

Juvenil B. Segona Catalana. Fase
Final. Jornades 6 i 7
Parets-La Salle 33-22
La Salle-Canovelles 22-38
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 7 10
2 Parets 7 8
3 Esplugues 7 7
4 La Salle 7 7

 >> L’aleví del Grundig, a casa davant el Barça el 6 de maig

SILVIA DÍAZ
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“La passió pel ball arriba
de cop i s’encomana ”

Al principi els

companys se’n

reien i em deien

que això dels balls

de saló només ho

feien els gais

�

LAURA GRAU

�Com vas començar en el
món dels balls esportius i de
competició?
Fa quatre anys la meva germa-
na Alba va voler apuntar-se a fer
balls de saló i em va proposar
que li fes de parella. Al cap de
pocs dies se’n va cansar, però a
mi allò em va començar a agra-
dar i vaig decidir seguir. Al món
de la competició hi vaig entrar
després de conèixer una nena de
València que s’hi dedicava.
S’allotjava a l’hotel on vam fer
vacances fa dos anys i mig, a Al-
meria. Vam fer
amistat i els seus pa-
res van explicar als
meus com funciona
aquest món. Vaig
comprovar que la
passió pel ball arri-
ba de cop i s’enco-
mana.
�Què diuen els
teus companys de
la teva afició?
Al principi, alguns
se’n reien i deien que
això dels balls de
saló només ho feien
els gais. Però a mi
m’és igual el que
diguin. Ara ja no
em diuen res.
�Com et prepa-
res per a les com-
peticions?
Hi dedico unes deu
hores setmanals. Vaig a dues aca-
dèmies, una de Mollet, on
aprenc els balls standard com el
vals, el tango i l’slow fox, i una

de Sant Cugat, on practico les
diferents modalitats del ball llatí,
com la samba, la rumba o el
rock and roll.
�O sigui que de temps
lliure te’n queda poc?
He hagut de deixar el bàsquet,
que també m’agradava molt
perquè no donava a l’abast. Cada
cap de setmana hi ha concursos
de ball però jo només vaig dos
cops al mes perquè si no seria
massa estrès i també molts
diners.
�És car el ball esportiu i de

competició?
Doncs, la veritat
és que sí. Una hora
de classe pot cos-
tar entre 19 i 23
euros. Les inscrip-
cions als concursos
costen 11 euros
per nen i l’entrada
per als familiars
que t’acompanyen
10 euros.També
has de comptar el
cost dels vestits de
competició, que
són caríssims. Tinc
la sort que la meva
mare és modista
infantil i em fa part
de la roba. L’Aso-
ciación Española
de Baile Deporti-
vo y de Competi-
ción (AEBDC)

vol que sigui considerat una dis-
ciplina olímpica. Això podria
suposar que hi haguessin ajuts
per la gent que ens hi dediquem.

Boig pel ball. Té 12 anys i estudia primer d’ESO al col·legi La
Salle. Va entrar en el món dels balls esportius i de competició fa 4
anys per casualitat. Finalment ha resultat que és la seva gran vocació
i  dedica més de deu hores setmanals a entrenar i conèixer la tècnica.
Ja ha participat en diversos concursos i el seu èxit més destacat és
quedar en tercera posició al Campionat d’Espanya de balls de saló
amb la seva companya de ball Sílvia Cabrera, de Terrassa. El setembre
de 2005 va fer una demostració de quick step al programa de TVE
Mira quien baila, un dels seus preferits. La seva principal admiradora
i alhora crítica més exigent és la seva mare Asunción, que li confecciona
els vestits que llueix a les competicions. Reconeix que pateix molt
mentre dura la prova -”em fa por que s’equivoqui”, diu, però n’està
molt orgullosa.  La germana gran de M.Angel, Raquel, de 31, i el seu
marit, es van aficionar al ball arran de veure competir el seu germà
i ja estan en la categoria C.

 �Hi ha molta rivalitat en-
tre ballarins?
Hi ha rivalitat sana i bon
ambient entre companys. Moltes
vegades els competidors són
companys teus a l’escola de ball.
Una setmana guanya un i a la
següent un altre, però l’impor-
tant és viure experiències i
aprendre coses noves.
�Quines modalitats t’agra-
den més? Quines et resulten
més complicades?
M’agraden molt els estandard
perquè són tranquils, però
també elegants i apassionats,
com és el cas del tango. El ritme
lent de l’slow fox també està força
bé. El que em costa més és el
vals vienés, has d’estar molt con-
centrat per girar, avançar, can-
viar de direcció... I dels llatins el
que més m’agrada és el pasodo-
ble.
�Quins són els secrets del
bon ballador?
Has de conèixer la tècnica i en-
trenar molt i, si ets el noi, has
de saber portar la noia, sobretot
en la modalitat d’estandards, on
tota la tècnica depén bàsicament
de l’home.
�A què aspires en el món del
ball?
M’agradaria arribar a la màxi-
ma categoria i guanyar vàries
vegades el campionat d’Espa-
nya per poder ser professor de
ball. L’avantatge és que hi ha
pocs nens que es dediquin als
balls de saló.
�Per aconseguir dedicar-t’hi
professionalment hauràs

M’agradaria arribar a

la màxima categoria

i poder fer de

professor oficial

de ball

d’invertir moltes hores i molt
d’esforç. Tens previst com-
paginar-ho amb altres estu-
dis?
Hi ha gent que ho deixa quan

Miguel Àngel GuardiaMiguel Àngel Guardia
Ballarí

comença la universitat perquè
diu que fer les dues coses és
impossible. Però pots aparcar el
ball uns anys per fer una carre-
ra, potser jutge o notari.


