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

L’Incasòl i l’Ajuntament modifiquen el conveni per ampliar el nombre de pisos. Pàgina 4

SÍLVIA ALQUÉZAR

Mas Duran acollirà 33
habitatges més de lloguer
amb prioritat  per als joves

Arrenca la Festa Major 2006

Comencen les
inscripcions als
Casals d’estiu
i d’esports
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>> El CD Montcada, sisè
amb una extraordinària
segona volta  P.25

Els pregoners de la Festa han estat els actors Carlos Cuevas i Georgina Latre P. 3

El mes de maig s’inicia amb doble celebració a Montcada i Reixac, la Festa Major i el Rocío, a Mas
Duran, coincideixen un any més en el calendari. En el marc de la Festa l’Ajuntament ha programat
més d’una quarantena d’activitats en el termini dels cinc dies que dura.

>> La Plataforma lliura
les 12.000 firmes recolli-
des a l’Ajuntament P.5

>>  La nova consellera
de Benestar i Familia
anuncia més protecció
als menors P. 7

>> Fusió de la Fira
d’Artesania i del Comerç
a Can Sant Joan P. 20

>> Els nous sentits de
circulació al centre entren
en funcionament  P. 6

SÍLVIA ALQUÉZAR

>>  Els CEIP aposten
per ampliar l’horari lectiu
a la franja del migdia P. 11

>> Activitat del Casal 2005

La Regidoria d’Infància i Jo-
ventut i l’IME obren el proper
6 de juny el termini d’inscripció
per als Casals d’estiu i d’esports.
Les inscripcions a les activitats
de l’IME es podran realitzar fins
al 8 de juny, de 9 a 13h i de 17 a
19h a Montcada Aqua. Pel que
fa al casals que organitza Infàn-
cia i Joventut, les inscripcions
estaran obertes fins el 9 de juny,
de 9 a 10.30h, a les diferents
escoles on es duran a terme.

SÒNIA HERNÁNDEZ

PILAR ABIÁN

PILAR ABIÁN

>>  Campanya pel refe-
rèndum de l’Estatut P. 8
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La Fira Medieval
torna als carrers

de la ciutat

FESTA MAJOR 2006

Ampli programa festiu per a tots els públics

l’absència

Dos personatges televisius cone-
guts per la seva participació a la
sèrie Ventdelplà de TV3, el Biel
(el montcadenc Carlos Cuevas) i
la Isona (Georgina Latre), van ser
els encarregats de donar inici al
programa de Festa Major amb
la lectura del pregó. Els germans
en la ficció van explicar la il·lusió
amb què viuen personalment
aquestes dates i van engrescar
tothom a participar-hi. L’acte, que
va ser presidit des del balcó de la
Casa de la Vila per les autoritats
municipals, va comptar amb
l’animació pel grup de teatre lo-
cal Tea345 i la banda de música
Harpo’s Band.
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), ha fet una crida a la parti-
cipació amb el desig que els ve-
ïns gaudeixin de les activitats pro-
gramades: “S’ha realitzat una
bona tria d’espectacles pen-
sant en tots els públics”.

Novetats. La Festa presenta

pilar abián
redacció

novetats destacades. es recupe-
ra la Fira Medieval que es farà
els dies 4 i 5. “És una activitat
que agrada molt perquè el vi-
sitant, alhora que hi passeja,
pot comprar a les paradetes i
participar a diferents tallers”,
ha explicat la regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU). Tam-
bé s’amplien d’una a dues les nits
de concerts per a joves, diven-
dres amb La Troba de Kung-
Fú i El puchero del hortelano al
pavelló Miquel Poblet i dissabte
amb la incorporació al progra-
ma de les 8 hores de rock que
es feien tradicionalment durant
l’estiu al Parc de les Aigües.

Festa de la Primavera.

També és novetat el canvi de data
de la Festa de la Primavera per a
la gent gran, que tradicionalment
es feia per Festa Major i que es
trasllada a la tardor per l’exces-
siva calor que fa dins el pavelló.
Segons fonts municipals, la festa
no es perd, sinó que la voluntat
és ampliar-la i millorar-la.

>> La lectura del pregó, a càrrec de Carlos Cuevas i Georgina Latre, va estar força animada

>> Presentació del cartell de la Festa Major >> Aquests dies molts veïns lluiran  aquestes semarretes

Elegància i ‘glamour’ a tot drap
La festa del Medi Ambient organitzada pel Servei de Medi Ambient
i l’Equip Verd l’1 de juny va ser el preàmbul del programa de la
Festa Major. Es van fer tallers, activitats infantils i una desfilada
de vestits fets amb materials reciclats. LR

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

SÒNIA HERNÁNDEZ

ELS FIRAIRES DESESTIMEN LA NOVA PROPOSTA MUNICIPAL
D’UBICACIÓ I DECIDEIXEN NO MUNTAR LES ATRACCIONS

>> Concentració de firaires a la porta de l’Ajuntament

Dos dies abans de començar la
Festa Major els firaires van de-
cidir no muntar cap atracció a
l’espai proposat per l’Ajunta-
ment, al camí de la Font Freda
entre els carrers Girona i  Va-
lència, davant la impossibilitat
d’instal·lar les que tenen més de
5 metres de fondària.“La ma-
joria d’atraccions superen
aquest tamany”, ha explicat
Ana Zúñiga, en nom del col-
lectiu, criticant alhora la “poca
voluntat negociadora del
Consistori”.
La presidenta de l’Àrea Interna
de l’Ajuntament, Carme Porro
(PSC), ha negat aquest extrem
i ha assegurat que les propos-
tes alternatives dels firaires

“eren inviables”. Porro ha re-
conegut que l’Ajuntament no dis-
posa de grans espais lliures en
el nucli urbà i confia que l’any que
ve el problema es pugui resoldre
canviant el lloc d’arribada de l’eta-
pa de la Volta ciclista al Vallès i
de la Milla urbana d’atletisme, dos

actes que impedeixen enguany
la plena ocupació del camí de
la Font Freda per part dels firai-
res. “Nosaltres hem intentat
arribar a un acord però final-
ment ha estat el collectiu qui
ha optat per no muntar”, ha
dit l’edil. PA

SÒNIA HERNÁNDEZ

>> Els guardonats del premi de Pintura 2006 van ser Josep Plaja, Francesc
Puell, Berto Martínez  i RicardTerraza
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L’Incasòl farà més pisos de lloguer a
Mas Duran amb preferència per als joves

PLE DE MAIG

A banda dels 133 habitatges de protecció oficial, l’Institut Català del Sòl construirà 185 més en el nou sector en creixement

sònia hernández

montcada

>> Les promocions de l’IMPSÒL al Mas Duran estan ja força avançades amb la previsió d’acabar a final d’any

PILAR ABIÁN

L’AJUNTAMENT ANUNCIA LA PRÒXIMA CREACIÓ
D’UNA OFICINA LOCAL D’HABITATGE

l’apunt

La regidora d’Habitatge, Fina
Manzano (PSC), ha anunciat la
pròxima creació d’una Oficina
Local d’Habitatge a la qual els
ciutadans s’hi podran adreçar
per informar-se de les pro-
peres promocions o dels ajuts
al lloguer. “L’objectiu és faci-
litar l’accés a l’habitatge,
sobretot als col·lectius que
tenen més dificultat per ac-
cedir-hi dins el mercat lliure,
com són els joves i la gent
gran”, ha dit l’edil.

Tres grans àrees. L’Oficina
treballarà tres grans àrees:
habitatge protegit, habitatge
social i rehabilitació de pisos i
edificis. “També estem fent
una borsa de pisos buits per
treure’ls al mercat de lloguer,
que oferirà grans avantatges
tant als propietaris com als

usuaris”,
ha afegit
Manzano.
Una part
d’aquesta
borsa se-
rà especí-
f icament
per a jo-
ves d’en-
tre 18 i 35
anys que
podran optar a pisos amb un
preu que estarà un 10 o un 15%
per sota del preu de mercat,
amb la garantia que l’import
que hauran de pagar no su-
perarà el 30% dels seus in-
gressos.
L’Oficina Local d’Habitatge
començarà a funcionar un cop
l’Ajuntament signi un conveni
amb la Direcció General d’Ha-
bitatge de la Generalitat. PA

>> Fina Manzano

PREMSA AJUNTAMENT

L’Institut Català del Sòl (IN-
CASÒL) construirà 133 habi-
tatges de protecció oficial de
lloguer per a joves i famílies a Mas
Duran, 35 més dels que havia
previst inicialment. El Ple de
l’Ajuntament celebrat el 25 de
maig va decidir modificar el
conveni signat amb aquest or-
ganisme a principi  del 2003 amb
l’objectiu d’ampliar el nombre
final de pisos, així com les places
d’aparcament i els locals comer-
cials. El text també incorpora la
premisa que els ciutadans de
Montcada i Reixac siguin els
màxims beneficiaris de l’oferta.

Antecedents. Quan l’Incasòl
va adquirir els antics terrenys del
Ministeri de Defensa on hi havia
el polvorí, entre Montcada i Ri-
pollet, va conveniar amb l’Ajun-
tament la construcció d’habitatges
protegits. En el primer acord
signat al 2003 s’estipulava que es
faria una promoció de 30 pisos
en règim de lloguer per a joves i
68 per a famílies amb residència
habitual a Montcada o bé amb
feina al municipi, també en règim
de lloguer. En total la xifra pujava
a 98. Finalment, però, es cons-
truiran 41 per a joves i 92 per a
famílies. “L’augment del nom-
bre de pisos serà possible grà-
cies a la modificació en el pla-
nejament de la zona urbanit-
zable conseqüència de la Llei
d’urbanisme que va entrar en
vigor al 2005”, va explicar la
regidora d’Habitatge, Fina Man-
zano (PSC).
Quant als criteris d’adjudicació,
que afavoriran els joves amb
residència o treball al municipi,
l’alcalde, César Arrizabalaga

(PSC), va apuntar que “una de
les prioritats de l’administració
local és facilitar que la joventut
no hagi de buscar pis fora del
municipi”. A banda dels 133
habitatges de protecció oficial,
l’Incasòl construirà 185 pisos
més, el 70% dels quals hauran
de ser per a veïns empadronats
a la localitat.

Més punts. Un altre dels punts
aprovats en el Ple de unanimitat
va ser el plec de condicions par-
ticulars per a la contractació del
servei de neteja d’edificis mu-
nicipals i dependències escolars
i la convocatòria del concurs per
a la seva adjudicació.
En l’apartat de precs i preguntes,
la portaveu d’ERC, Marta Aguilar,
va recordar a l’alcalde que el Con-
sistori es va comprometre a rea-
litzar actes d’homenatge amb
motiu del 75è aniversari de la

Segona República. En resposta,
l’edil va anunciar que ja s’es-
taven planejant alguns actes per
commemorar l’efemèride.

Centre de negocis. D’altra
banda, abans de la sessió plenària
la societat pública Montcada
Òptima va aprovar el plec de
clàusules administratives per re-
gir el contracte per a la cons-
trucció, instal·lació i explotació
d’un centre de negocis i de de-
pendències municipals a un so-
lar de propietat municipal del
carrer Pla de Matabous, al costat
de la parcel·la en la que s’està edi-
ficant la comissaria dels Mossos
d’Esquadra. L’empresa que
aconsegueixi la concessió s’encar-
regarà de la construcció de l’edi-
fici, la posada en marxa, la gestió
i l’explotació de l’equipament que
tindrà com a objectiu potenciar
el teixit empresarial.

altres punts
*Aprovació del conveni urba-
nístic amb Foment Industrial
del Vallès SA, en relació a l’ex-
propiació d’una finca d’aques-
ta empresa situada al carrer
Can Tapiola. Unanimitat.
*Aprovació provisional de la
modificació puntual del PGM a
l’il la delimitada pels pas-
satges Formentera i Menorca
i els carrers Alacant, plaça Es-
panya i rambla Països Cata-
lans (Montcada Aqua). Unani-
mitat.
*Aprovació d’expedients de
modificació de crèdit 2006. ERC
abstenció.
*Adhesió a la declaració de la
FEMP, davant el 31 de maig
com a Dia Mundial sense Ta-
bac. Unanimitat.
*Aprovació de denominació
com a barri  de Mas Duran, de
la zona coneguda popularment
com el Gurugú. Unanimitat.
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Les 12.000 signatures arriben
a mans de la corporació local

>> Els representants de la Plataforma lliurant les signatures al Consistori

SÒNIA HERNÁNDEZ

>> SOTERRAMENT TOTAL

sònia hernández

montcada

La recepció d’un escrit del Secretari d’Infraestructures del Ministeri de Foment
ha estat un fet significatiu, ja que no teníem fins ara un posicionament que
indiqués que el Ministeri acceptava finalment la proposta de soterrament total
de la línia de França al seu pas pel nucli urbà de Montcada i Reixac.
Posteriorment a la recepció de l’escrit, el dimarts dia 16 de maig la comissió de
Foment del Congrés dels Diputats aprovava per unanimitat el soterrament
total del tren de rodalies al seu pas pel nucli urbà de Montcada i Reixac i
iniciar la redacció del projecte abans de sis mesos. Per aquest motiu la Plata-
forma valora aquestes notícies com un bon pas que ha esdevingut possible
sobretot per la força mobilitzadora de tothom. A tots i totes, el nostre
reconeixement i agraïment.
Hem de dir però, que aquesta batalla encara no està pas guanyada. Hem
d’estar alerta. El Ministeri ha de tenir molt clar que el que demanem és el
soterrament total ARA. Cal seguir pressionant per tots els mitjans possibles
per obtenir en el temps més breu possible un nou compromís signat pel Ministeri
on s’indiqui clarament quant temps necessita per complir els tràmits legislatius
i de redacció del projecte definitiu. Cal que el Ministeri posi en marxa els
mecanismes legals que té al seu abast perquè les obres comencin conjuntament
amb les del TAV. No volem més demores. Veí, veïna, posa pancartes al
balcó, vine a les assemblees, no deixis de participar en les properes manifestacions–
concentracions que convoquem… La lluita no s’ha acabat!
Continuarem informant, continuarem lluitant!

a/e: soterrament.total@gmail.com

donatius al CCde Caixa de Sabadell: 2059-0110-16-8000411023

La Plataforma Ciutadana
TRACTE JUST.
SOTERRAMENT TOTAL, ARA!

La Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total ja ha lliurat oficial-
ment a l’Ajuntament les 12.000
signatures recollides al municipi
reclamant al Ministeri de Foment
el soterrament de la línia de
rodalies de França en tot el nucli
urbà i fins passat el riu Ripoll. Tal
i com havia anunciat el col·lectiu,
la tramesa es va fer a la fi del Ple
del mes de maig, el dia 25. Els
representants de la Plataforma
van anar acompanyats d’un cen-
tenar de persones que es van con-
centrar a la plaça de l’Església i
es van desplaçar caminant fins a
la Casa de la Vila amb pancartes
a favor del soterrament total.

Segueix la lluita. “El mis-
satge que hem transmès a les
autoritats municipals és que,
malgrat que les notícies que
arriben des de Madrid són
optimistes, no abaixin la
guàrdia i continuin lluitant
pel soterrament total”, va ex-
plicar el portaveu de la Plata-
forma, Jaume Relat. Ell ma-
teix, acompanyat d’altres mem-
bres del col·lectiu, va pujar fins

a la sala de plens per lliurar les
signatures a l’alcalde, César Arri-
zabalaga, i a la resta de regidors
del Consistori (PSC, CiU, ICV-
EUiA, PPC i ERC).
Aquesta va ser la primera con-
centració de la Plataforma
després que la Comissió de
Foment del Congrés dels
Diputats aprovés el 16 de maig
per unanimitat una proposició
no de llei instant al govern
espanyol a iniciar en el termini
màxim de sis mesos la redacció
del projecte per al soterrament
total de la línia de França al
seu pas pel nucli urbà. Després

de fer-se pública la notícia,
l’alcalde ha declarat que el
Consistori no signarà el conveni
amb el Ministeri de Foment so-
bre el soterrament del Tren
d’Alta Velocitat (TAV) si no es
fan constar també per escrit les
reivindicacions municipals.
“Volem tenir el compromís en
ferm sobre quan i com es durà
a terme el projecte del soterra-
ment”, ha dit l’edil. El col·lec-
tiu ciutadà no convocarà més
mobilitzacions a l’espera de rebre
al juny notícies del Ministeri. En
cas contrari, a final de mes  farà
una nova acció de protesta.

INFORMA
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La reordenació del trànsit
al centre està ja en marxa
Els nous sentits dels carrers i l’estacionament en bateria són les novetats

>> NOVA CIRCULACIÓ

pilar abián
montcada

>> Operaris municipals enllestint els treballs de pintat del nou asfalt

lluís maldonado
montcada

Una vintena de
veïns, afectats pel
frau dels segells

>> Xerrada a la Casa de la Vila

“Agrupar-se i reclamar fins al
final” va ser la recomanació
que el delegat d’Ausbanc a
Catalunya, Jesús Fiel, va fer als
afectats montcadencs en el cas
de l’estafa dels segells davant la
dificultat de recuperar els estal-
vis dipositats. Fiel  va fer una
xerrada el dia 22 de maig a la
Casa de la Vila. Segons l’expert
en la defensa d’usuaris i consu-
midors, la gent podrà cobrar
com a màxim el 20% dels diners
després de la venda dels bens
patrimonials de Fòrum Fila-
tèl·lic i Afinsa.
La conferència, coordinada per
l’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor (OMIC),
va congregar una vintena
d’afectats. Jesús Fiel va dir que
“encara és molt aviat per sa-
ber el que ha passat realment”
i va responsabilitzar l’Estat de
“deixadesa i falta de control”
cap a aquest tipus d’empresa
arran d’una investigació l’any
1998 sobre el Fòrum i Afinsa
que alertava del risc de frau de
les dues empreses.

Negociació del conveni a l’Ajuntament

Detinguts tres
joves per actes
de vandalisme

La matinada del 21 de maig la
Policia Local, amb la col·labo-
ració de la Policia Nacional, va
detenir tres joves de vint anys,
un d’ells veí del municipi, com
a presumptes autors de destros-
ses a 16 vehicles estacionats al
centre del nucli urbà. Gràcies a
la col·laboració ciutadana la pa-
trulla local va localitzar els tres
individus quan intentaven fugir
a peu. Prèviament i, segons la
informació policial, els joves van
fer danys a diversos vehicles i
van intentar robar-ne un.
D’altra banda, el veí de Mont-
cada ADL, de 39 anys, ha estat
acusat d’atracar 33 botigues de
Barcelona,habitualment coin-
cidint amb l’hora de tanca-
ment dels comerços. LR

A partir del 18 de juny la Policia
Local donarà per finalitzat el
periode de tolerància i sancio-
narà els vehicles que aparquin a
sobre de la vorera o de manera
incorrecta al sector de Centre
Llevant, al bellmig del nucli urbà.
“Durant quinze dies els
agents col·locaran avisos i no
multaran però, passat aquest
termini, acabarem amb la
permissivitat que hi havia
fins ara en el sector”, ha expli-
cat la presidenta de l’Àrea In-
terna, Carme Porro (PSC).
Durant l’última setmana del
mes de maig es va procedir a
l’asfaltat del carrer Jaume I i a
la seva senyalització i van en-
trar en funcionament els nous
sentits de circulació en aquest

vial i altres adjacents –Santiago,
Clavell, Vilanova, passeig Roca-
mora i part del carrer Guadiana.

Actuació global. El pla de
remodelació de la circulació al
sector de Centre Llevant ha in-
clòs també la construcció d’una
nova rotonda al carrer Jaume I,
de més places d’aparcament i
de passos elevats per a via-
nants. La intervenció ha dut a
terme la Regidoria de Serveis
Municipals amb un cost glo-
bal de 140.000 euros. “Els
veïns s’hauran d’acostumar
als nous canvis”, ha dit Porro,
qui considera lògic que hi hagi
un cert neguit entre els resi-
dents fins que la situació es nor-
malitzi. La transformació més
important de tota l’actuació ha
afectat el carrer Jaume I.

La Coordinadora de personal de l’Ajuntament ha penjat una pan-
carta davant de l’edifici de l’av. de la Unitat per reclamar l’aplicació
del l’IPC català en el nou conveni col·lectiu que ha començat a
negociar amb l’equip de govern. Aquesta acció vol agilitar el procés
de reunions que, segons els representants sindicals, “va a un
ritme molt lent i sense propostes concretes”. Les demandes
sindicals passen per incrementar els plusos econòmics per diferents
conceptes i aconseguir millores socials. La Coordinadora ja ha fet
diverses assemblees sobre les gestions fetes, que han comptat
amb el suport dels treballadors. LR

LAURA GRAU

PILAR ABIÁN

LLUÍS MALDONADO
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Figueras destinarà
més recursos per

protegir els menors

>> A l’esquerra la tècnica de Serveis Socials, Anna Oliver, conversa amb Figueras en presència de l’alcalde

FOTOS: PILAR ABIÁN

>> VISITA INSTITUCIONAL

Donar suport als professionals
perquè puguin fer bé la seva
feina i millorar la coordinació
entre els diferents organismes i
estaments que actuen en l’àmbit
dels Serveis Socials són les prin-
cipals prioritats de la nova con-
sellera de Benestar i Família, la
socialista Carme Figueras. Tan
sols una setmana després d’ha-
ver estat elegida, Figueras va ve-
nir el 23 de maig a Montcada i
Reixac en la seva primera visita
institucional a un municipi.  La
consellera va ser rebuda a la Casa
de la Vila per l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i una repre-
sentació del govern municipal
(PSC, CiU i ICV-EUiA).
Després de signar en el llibre
d’honor i fer una visita a les ins-
tal·lacions, Figueras va fer una
conferència organitzada per
l’agrupació local del PSC sobre
la nova llei de Serveis Socials, en
tràmit al Parlament de Cata-
lunya, i el projecte de llei d’aten-
ció a les persones en situació de
dependència aprovat el passat mes

d’abril pel Consell de Ministres.
La xerrada ja havia estat convo-
cada amb antel·lació al nomena-
ment de la consellera que, en con-
dició de diputada, havia visitat el
municipi en ocasions anteriors.

Suport als treballadors.

Durant la seva estada a Montcada
la consellera va tenir una breu
trobada amb treballadors del
Departament de Serveis Socials en
què es va parlar del cas d’Alba, la
nena de Can Sant Joan presump-
tament maltractada pel company
sentimental de la seva mare. “To-
ta la societat en conjunt ha
d’estar agraïda a l’Alba, el seu
cas ens esperona a posar tots
els mitjans perquè, davant
d’una situació de risc detecta-
da per l’administració, es po-
sin en marxa tots els meca-
nismes per a la protecció del
menor”, va dir Figueras com-
prometent-se a destinar els esfor-
ços i recursos necessaris perquè
això sigui realitat millorant la
coordinació i els protocols d’ac-
tuació. Quant a la nova llei de Ser-
veis Socials que vol aprovar el

Parlament de Catalunya,
Figueras va destacar el princi-
pal avenç que aportarà la norma
a l’estat del benestar que és
universalitzar les prestacions de
manera que siguin un dret, a l’igual
que avui dia ho són la sanitat pú-
blica, les pensions o l’educació.
La consellera de Benestar i Família
també va manifestar la voluntat de
treballar colze a colze amb els
ajuntaments com a administració
més propera als ciutadans. En
aquest sentit l’alcalde ha anunciat
una propera trobada amb Figueras
per estudiar la possibilitat de fer
un tercer centre per a la gent gran
al municipi.

Crítica del PPC. La visita de
Figueras ha estat titllada

>> La consellera durant l’acte de partit fet també a la Casa de la Vila

pilar abián
montcada

d’“electoralista” per part de la
diputada i regidora del PPC a
la localitat, Eva Garcia, qui ha
criticat que la consellera fés una
conferència sobre una llei com
la de dependència que és
d’àmbit estat. Segons la diputa-

da, “Figueras està descuidant
les seves tasques en favor d’ac-
tes propagandístics”. L’alcalde
ha respost dient que la confe-
rència “era un acte de partit
que es va diferenciar clarament
de la trobada institucional”.
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Oferta laboral. Es necessita personal al
supermercat Condis del carrer Montiu. 935 645
300.
Venc moble. Seminou menjador  i una bàs-
cula nadó. Tel. 649 397 415.
Oferta laboral. Empresa ubicada en Ripollet,
precisa diseñador gráfico con conocimientos
de  Freehand, Corel y Photoshop. Interesados
llamar al 935 884 693. Preguntar por Pedro o
Laura.
Oferta laboral. Si eres agente comercial y
tienes tu cartera de clientes demostrable te
puedes ganar un dinero extra. Contacta con
nosotros. 935 884 692. Laura.
Busco trabajo. Señora seria,  responsable y
con referencias busca trabajo de canguro,
cuidado de gente mayor, dependienta, etc..
en Montcada. 676  424 471.
Busco feina. Noia de 27 anys boliviana s’ofereix
per cuidar gent gran i viure amb ells. Sandra.
Tel. 935 644 3 87.
Alquilo. Despacho-consulta médica en el
centro de Montcada de 25 m2 más sala de
espera. Secretaria y párquing opcional. Tel. 659
374 241.
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 cm i altell de de 0,70 x 1,60 m.
Anna. 935 644 928.

Venc. Cotxe Toyota Avensis Diesel amb CD en
bon estat tel. 936 542 571.
Se alquila. Plaza de párquing amplia en el cen-
tro de Montcada. Tel. 659 374 241.
Busco canguro. Con experiencia y buen trato
con los niños. Trabajo toda la semana, incluido
sábados. 618  778 362.
Busco trabajo. Para tareas de conserjeríaa o
vigilancia. A horas convenidas. 627 162  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. 932 050 777.
Se alquila. Pequeño local con patio en Terra
Nostra. Ideal paletas y pintores. 649  339  073.
Busco trabajo. Señora para tareas del hogar,
lavaplatos en restaurante o similar, limpieza o
cuidado de personas mayores. De viernes a
domingo. Tel. 649347779
Necessito assessorament. Per treure la cedul·la
d’habitabilitat. Tel. 609 307 231. Josep Vidal.
Se vende piso. En Terra Nostra de  65 m2 de
vivienda y 65 de terraza. Precio: 45 millones de
pesetas. Tlf. 935 640 806

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Arrenca la campanya electoral
per a l’aprovació de l’Estatut

pilar abián
montcada

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> La coordinadora local d’EUiA, Alba de Lamo,  amb Jordi Miralles

en 2 minuts...

L’aigua al Bosc d’en Vilaró, més a prop�

Valoració positiva de l’estada a Chicago�

AMB

L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), ha valorat positivament la
seva estada a Chicago entre el 13 i el 17 de maig com a membre de
la Comissió del Pla Estratègic de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB). Com a integrant de la delegació també va viatjar el
segon tinent d’alcalde, Joan Maresma, en qualitat de portaveu de
CiU a la Macomunitat de Municipis. Els edils van mantenir
contactes amb l’alcalde de Chicago i d’altres municipis integrants
de la gran metròpoli i van assistir a xerrades informatives sobre el
sistema de tractament i recollida de residus, potabilització d’aigües,
transport públic i prestacions socials, entre d’altres qüestions. LR

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat els tràmits
per tal que Aigües de Barcelona pugui adquirir uns terrenys al
Bosc d’en Vilaró, que ac-
tualment són propietat de
l’ens comarcal. El Consell
ha canviat la qualificació
dels espais, un tràmit ne-
cessari per procedir a la
compravenda. Els ter-
renys han deixat de ser
béns de domini públic per adquirir la qualificació jurídica de
béns patrimonials i serviran  per instal·lar una estació d’impulsió
i un dipòsit d’aigua. El tràmit s’emmarca en el Pla Especial de
Dotació de la Xarxa Hidràulica Contraincendis a Vallençana-
Bosc d’en Vilaró, aprovat a l’abril. A la foto, l’alcalde amb el
president del Consell Comarcal, Josep Vilaró. LR

Miralles demana el sí per avançar
en una Catalunya d’esquerres

EUiA commemora la Batalla de l’Ebre�
Una veintena d’afiliats i simpatitzants d’EUiA de Montcada
i Reixac va  participar el 20 de maig  a la sortida organitzada
per commemorar la Batalla de l’Ebre, on es va retre
homenatge a les persones que van lluitar i morir  defensant
la II República a Corbera de l’Ebre, poble destruït per les
bombes del bàndol nacional durant la Guerra Civil. L’acte estava
emmarcat en la campanya “Fent memòria fas història” amb
motiu del 75è Aniversari de la II República. LR

“Aproveu el projecte d’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”
Aquesta és la pregunta que els
ciutadans hauran de respondre
el 18 de juny amb motiu del
referèndum. A Montcada i Rei-
xac, i segons els cens electoral,
estan cridats a votar 23.847 ciu-
tadans. Les llistes provisionals
del cens van estar exposades del
26 de maig a l’1 de juny al
Consistori per tal que els vo-
tants poguessin fer les reclama-
cions oportunes i el dia 29 es va
fer el sorteig per formar part
de les meses electorals.

Actes. La campanya electoral
ha començat oficialment el 2 de

juny a les 0 hores i finalitzarà el
16 de juny a les 12 de la nit. Tot
i així, ja s’han fet actes de pre-
campanya. El 15 de maig el
portaveu de CiU al Parlament,
Felip Puig, va defensar el sí, el
mateix que va fer el dia 27 el
coordinador general d’EUiA,
Jordi Miralles.
Els partits seran presents als
mercats ambulants del centre i
de Can Sant Joan i al Rocío, a
Mas Duran. El PSC organitzarà
sortides col·lectives de militants
i simpatitzants als actes centrals
del partit, el 3 de juny a Cerdan-
yola i el dia 16 a Barcelona. ICV-
EUiA ha convidat el 12 de juny
el diputat al Congrés, Joan Her-
rera, i a la diputada de Medi
Ambient de la Diputació, Núria

Buenaventura. Ambdòs parlaran
de l’Estatut i també de les accions
de la coalició a Madrid pel soter-
rament de la línia de França.
El PPC ha anunciat la presència
de Josep Piqué el 4 de juny al
Rocío, la visita de la diputada i
regidora Eva Garcia al mercat el
14 de juny i la del diputat al
Congrés, Jorge Fernández Díaz,
prevista el dia 15. El dia 16 a les
20h, ERC organitza una con-
ferència titulada Les raons perquè
un no a l’Esatut és un si a Catalunya, a
càrrec del diputat al Congrés
Joan Tardà a la Sala Institucional
de la Casa de la Vila.
El 18 de juny Montcada Ràdio
farà un programa especial a par-
tir de les 20h informant dels
resultats electorals.

PREMSA AJUNTAMENT

sílvia alquézar
montcada

>> REFERÈNDUM

Per un sí catalanista i d’es-
querres. Aquest va ser el mis-
satge que el coordinador ge-
neral d’EUiA, Jordi Miralles,
va transmetre en un acte de
precampanya pel referèndum
de l’Estatut de Catalunya fet
al local de la formació a Mont-
cada i Reixac el 27 de maig.
Miralles va defensar el nou text
perquè considera que, respec-
te el document del 1979, am-
plia els drets de les persones que
viuen a Catalunya, millora el
finançament i les competències
del país. “Catalunya és molt
més que la definició de nació”,
va dir el polític, qui va remar-
car que el nou Estatut atorga
al Govern la gestió del servei
de rodalies de Renfe i dels te-
mes d’immigració.

Pas endavant. Miralles va
explicar que els ajuntaments
també surten beneficiats amb

el nou text perquè tindran més
competències i més recursos
econòmics: “Volem un país
socialment avançat, amb més
pes dels valors públic”. Respec-
te al posicionament d’ERC, que
ha demanat el vot contrari, el
coordinador general d’EUiA va
reconèixer que “em resulta sor-
prenent que una formació
d’esquerres es plantegi el No
davant un text millor que el

que tenim”. Miralles també
va fer referència durant la se-
va intervenció a l’actitud del
PPC: “No els agrada el nou
Estatut perquè amplia els
drets de les persones i obre una
escletxa per al federalisme”.
El portaveu adjunt d’ICV-
EUiA al Parlament també va
anunciar la continuïtat de la
coalició rogiverda de cara als
comicis autonòmic.

>> Acte d’EUiA
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en 2 minuts...
La fauna del Besòs va en augment�

LAURA GRAU

Incendi forestal a Vallençana-Reixac�

Defensa del Parc Agrícola del Vallès�
El Grup de Medi Ambient Ecologistes en Acció organitza el 13
de juny, a les 19h, a la Casa de la Vila, el passi d’un video i una
xerrada col·loqui titulada El Pla de Reixac (Mas Rampinyo) dins del
Parc Agrícola del Vallès. A l’acte es parlarà de les propostes que fan
una vintena d’entitats ecologistes i de defensa del territori –entre les
quals hi ha la de Montcada i Reixac– per protegir el Parc Agrícola
del Vallès, que pretén posar fi a la dinàmica d’ocupació urba-
na dels espais naturals de la comarca. LR

Medi Ambient informa de com
evitar brots de mosquit tigre

laura grau
montcada

La campanya la realitza l’Equip Verd i se centra en escoles i centres cívics
LAURA GRAU

 >> L’Equip Verd distribueix informació al Casal Casa de la Mina

El 30 de maig es van cremar dues hectàrees de bosc a la
Serralada de Marina, en
el punt congeut com el
Turó d’en Rata. El foc es
va declarar al voltant de
les 15.10h i va ser alertat
pel punt de guaita del Tu-
ró de Montcada. En l’ex-
tinció, que va durar més de quatre hores, van participar quatre
dotacions de Bombers, dues avionetes, un helicòpter, els equips
d’intervenció de la serralada de Marina i agents rurals de la
Generalitat. LR

Una parella de llúdrigues localitzada al Congost del Besòs,
a Granollers, és una de les dades que va aportar el biòleg
Toni Marí a la xerrada que
va fer el passat 26 de maig a
la Casa de la Vila per demos-
trar la millora substancial
que ha experimentat el Besòs
en els últims anys. L’acte, orga-
nitzat per la Xarxa Besòs en
el marc del Projecte Rius, va
servir per mirar amb opti-
misme el futur d’aquest riu i alhora per alertar que aquest
ecosistema és fràgil i cal continuar treballant. LR

La col·laboració ciutadana és
indispensable per evitar la pro-
liferació del mosquit tigre ja que
aquest insecte procedent del sud-
est asiàtic es reprodueix en petites
masses d’aigua estancada com les
que es poden formar als testos
que tenim a casa després de re-
gar les plantes. Aquest és el prin-
cipal missatge que vol transmetre
el Servei de Medi Ambient mit-
jançant la campanya que ha posat
en marxa a les escoles, centres cí-
vics i casals de gent gran.
L’Equip Verd, format per tres
persones, ha repartit tríptics
informatius en aquests equipa-
ments, atenent els dubtes i les con-
sultes dels ciutadans preocupats pel
tema.

Característiques. La picada
del mosquit tigre és més doloro-
sa que la d’un mosquit comú. A
Catalunya, es va detectar per pri-
mera vegada l’estiu de 2004 i al
setembre de 2005 es van trobar
alguns exemplars a Montcada.
Donats els llocs en els que es
reprodueix, es recomana netejar
les zones exteriors d’acumulació
d’aigua.

La Generalitat ha declarat
Barcelona i la seva àrea me-
tropolitana com a zona de pro-
tecció especial per al resta-
bliment de la qualitat de l’aire,
ja que els nivells d’elements
contaminants en l’atmosfera
de diverses poblacions de la
zona superen els límits que
fixa la nova normativa europea,
tal com ja es va fer públic a

LA GENERALITAT DECLARA MONTCADA ZONA
DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE QUALITAT DE L’AIRE

l’apunt

principi d’any. Montcada es
troba entre el grup de muni-
cipis on les partícules en sus-
pensió procedents del trans-
port i la indústria superen els
nivells admissibles. La de-
claració del Govern català su-
posa la creació d’una comis-
sió que haurà de marcar un pla
d’actuacions per millorar la
qualitat de l’aire. LR

Sortida des de Montcada i Reixac:

9.30h Parc de la Font Pudenta

EDUARD MARTÍN
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SISENA HORA

Les escoles públiques reclamen que es
concretin les plantilles per al nou curs

pilar abián
redacció

Els centres opten majoritàriament per ampliar l’horari de primària a la franja del migdia, a l’igual que la resta de Catalunya

1a quinzena
juny  2006

PILAR ABIÁN

Sorteig públic de les places d’escola bressol
L’Ajuntament va assignar el 19 de maig per concurs públic les 132 places de llars d’infants que
ofertaven l’escola bressol municipal Camí del Bosc (Can Cuiàs), la cooperativa amb seus a la
plaça Lluís Companys i al CEIP Font Freda i Les Tres Bessones de Can Sant Joan. N’optaven un
total  de 207 sol·licitants, dels quals 75 s’han quedat sense plaça. LR

El Consell Municipal Escolar
exigirà per escrit a la Conselleria
d’Ensenyament que faci efectiu
el seu compromís d’informar
amb immediatesa sobre els re-
cursos que tindran els centres
públics amb l’entrada en vigor
de la sisena hora a partir del curs
vinent. Si bé les escoles de pri-
mària han pactat unitàriament
que l’horari serà de 9 a 13h i de
15 a 17h, falten per concretar
les plantilles i, sense aquesta da-
da, les direccions no poden pla-
nificar el proper curs.
Les promeses de l’administració
passen per augmentar el nom-
bre de treballadors en funció de
les línies de cada escola –dos
mestres en el cas d’una línia i qua-
tre en les de dues línies. “No sa-
bem, però, el perfil de les
noves incorporacions que, en
la nostra opinió, s’haurien
d’ajustar al projecte educatiu
de cada centre”, va explicar
Alfons Herranz, del sindicat Us-
tec. “S’ha treballat amb preci-
pitació i això no ha permès
debatre en profunditat com
ens afectarà el nou horari”,
va afegir Purificació Palomares,
cap d’estudis del CEIP Reixac.
Precisament aquesta escola ha
estat l’única que no ha decidit
per consens l’horari del centre
–els mestres proposaven inclou-
re la sisena hora al matí i entrar
a les 8.30h– i la decisió final
l’haurà de prendre la Generalitat.

Desajusts a primària. En
la reunió del Consell també es
va fer una valoració sobre el pro-
cés de matriculació. La regidora
d’Educació, la socialista Ana
Rivas, va explicar que a secun-
dària no hi hagut gairebé pro-

Una comissió
treballarà pels
nens amb NEE

blemes i el 99% dels alumnes
podrà matricular-se en el centre
que ha triat com a primera op-
ció. No ha estat aquest el cas dels
centres de primària ja que hi ha
hagut diverses escoles que no
podran acollir totes les sol·lici-
tuds que els han arribat. Curio-
sament hi ha hagut un volum
inesperat d’alumnes de nova
matriculació a P4, motiu pel
qual l’Ajuntament ha sol·licitat
poder obrir una nova aula al
CEIP El Viver, una petició que
està pendent de resolució.
L’edil també va informar so-
bre les gestions que està fent el

Consistori per garantir la cons-
trucció d’una escola de primària
a Mas Duran i els dos nous insti-
tuts que han de substituir el de la
Ribera i el Montserrat Miró. El
primer ocuparà un espai del so-
lar que quedarà lliure amb el
trasllat de l’empresa Valentine i
el segon està pendent de l’infor-
me del Ministeri de Foment so-
bre les afectacions que, amb el
pas del Tren d’Alta Velocitat o
de la línia de França, pugui tenir
el terreny on avui dia està ubicat
el camp municipal de futbol de
la Font Freda. Aquest sector se-
ria, en opinió del Consistori,

l’idoni per ubicar el nou edifici de
l’IES Montserrat Miró. “Con-
tinuaria estant en la mateixa
àrea d’influència en què es
troba actualment”, va apuntar
Rivas.
El Consell també va aprovar la
creació d’una comissió que treba-
llarà pels nens amb necessitats edu-
catives especials i el calendari fes-
tiu del curs vinent amb els dies de
lliure disposició que seran el 13
d’octubre, el 7 de desembre i el
30 d’abril, tots coincidint amb al-
gun pont per tal d’intentar con-
ciliar-les amb el calendari laboral
de la majoria de pares.

El Consell Escolar Municipal ha
aprovat la creació d’una comis-
sió destinada a treballar per nens
amb necessitat educatives especials
(NEE). La proposta ha sorgit del
Consell Escolar del CEIP Reixac
i una de les promotores és la
representant de l’AMPA Carolina
Ibañez. “Es tracta –explica– de
crear una plataforma en què
estiguin representats mestres,
tècnics, entitats i pares que
treballi per obtenir més mitjans
i recursos”. En opinió d’Ibañez,
tota la societat s’ha d’implicar
perquè el dret a l’educació de
qualsevol infant no es vegi limitat
per cap factor. “No parlem no-
més de nens amb discapa-
citats, sino de qualsevol infant
que necessiti una atenció es-
pecial en la seva educació”,
explica Ibañez.

Reaccions. La iniciativa ha
estat ben recollida per la Regidoria
d’Educació i per la titular del De-
partament, Ana Rivas (PSC): “El
treball de la Comissió reper-
cutirà positivament en tota la
comunitat”. Les persones o en-
titats interessades a participar-hi
poden obtenir més informació a
la Regidoria d’Educació. PA

 >> Reunió del Consell Escolar

PILAR ABIÁN
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Expressar les emocions,
una bona teràpia de salut
La doctora Álvarez parlar de la relació del cos i la ment

laura grau
montcada

LLUIS MALDONADO

Montcada Ràdio amb ‘Veus de dona’
Veus de dona serà el títol del programa especial que es podrà
escoltar el proper 7 de juny a les 19.30h a través de Montcada
Ràdio (104.6FM i montcadaradio.com). El projecte radiofònic for-
ma part del curs Dones i noves tecnologies  impulsat per l’Oficina
d’Atenció a la Dona amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Les participants són Pilar Palenciano, Maria Cabané, Clara
Quintana, Rosa Fornieles i Joana Renedo que han comptat
amb la coordinació de Sara Rañé.LR

Premis a joves
investigadors

dels IES

El centre cívic El Vapor de San-
ta Perpètua va acollir el 25 de
maig el lliurament de premis als
treballs de recerca que han fet
els alumnes de secundària de
Montcada, Ripollet i Santa Per-
pètua. El certamen, promogut
pel Centre de Recursos Peda-
gògics de la Generalitat amb la
col·laboració dels ajuntaments,
selecciona els dos millors treballs
de cada institut.
De l’IES Ferreria, el jurat va
guardonar els treballs de Neus
Herranz sobre la violència a
les aules i de David Bermejo so-
bre l’aerodinàmica aplicada a
l’automòbil. De l’IES Mont-

serrat Miró, un sobre l’arquitec-
tura i l’urbanisme ibèric al poblat
les Maleses, elaborat per Alber-
to García i Àxel Corselles, i un
altre sobre la cultura política i
les teories per al desconcert
d’Ana Vico. De l’IES La Ribera,
els premiats van ser un treball
sobre les fonts de Montcada, a
càrrec de Carlos Rogido, i un

altre sobre les observacions
telescòpiques de Galileu, de Da-
vid Jiménez. D’altra banda, les
dues anàlisis escollides de La Sa-
lle tracten sobre la presència del
català als llocs webs de Mont-
cada, redactat per David Pérez,
i el disseny i creació d’un video-
joc de rol en Flash, a càrrec de
Bernat Zaragoza.

Una vintena de dones  va parti-
cipar en la primera de les tro-
bades periòdiques que orga-
nitza l’Oficina d’Atenció a la
Dona (OAD) i el Consell Muni-
cipal de la Dona per a veïnes
nouvingudes. El tècnic muni-
cipal Candi Palacín, expert en
temes d’ immigració, va parlar
del reagrupament familiar i

L’OAD ORGANITZA UN CICLE DE TROBADES
INTEGRADORES PER A DONES NOUVINGUDES

xerrada

dels tràmits que s’han de se-
guir per aconseguir-lo i va
atendre les consultes de les
assistents. La responsable de
l’OAD Núria Moner s’ha mos-
trat satisfeta per la bona  res-
posta de les dones –majori-
tàriament magribines i equa-
torianes– a aquesta primera
trobada. PA

>> Els vuit premiats montcadencs pels seus treballs de recerca

Serveis Socials
tramita les

beques escolars

>> Una cinquantena de dones va assistir a la xerrada a la Casa de la Vila

LAURA GRAU

LAURA GRAU

Escoltar el nostre cos i posar
nom a les nostres emocions
són alguns dels consells que
va donar la metgessa Dolors
Álvarez a la xerrada que va fer
el 29 de maig a la Casa de la
Vila amb motiu del Dia Inter-
nacional d’Acció per a la Salut
de les dones. La conferència,
organitzada pel Consell Muni-
cipal de Dones, va comptar
amb l’assistència d’una cinquan-

tena de veïnes. Segons la faculta-
tiva, l’aforisme clàssic mens sana
in corpore sano continua tenint
vigència.

Causes. “Algunes patologies
són conseqüència de soma-
titzar preocupacions o pensa-
ments negatius que anem
acumulant i no comuniquem
a ningú”, va explicar Álvarez que
considera vital exterioritzar els
sentiments negatius “perquè no
acabin fent-nos mal”.

Fins al 12 de juny, tots els dilluns,
dimecres i dijous, de 10.30 a 13h,
personal de Serveis Socials recull
a la Casa de la Vila –Domingo
Fins, 15– les sol·licituds de beques
per ajudes a l’escolarització que
ofereix aquest departament, així
com les de menjador que ges-
tiona el Consell Comarcal del
Vallès Occidental. En el primer
cas, els ajuts que atorga el Con-
sistori són per a la compra de
llibres, material i activitats escolars
i poden demanar-los tots els nens
de P3 fins a 4t d’ESO amb uns
ingressos mínims mensuals que
s’han d’acreditar en funció del
nombre d’integrants de la fa-
mília.
Quant a les beques de menjador,
hi poden accedir nens de P3 fins
a 6è de Primària empadronats
al municipi que assisteixin a una
escola pública i que puguin de-
mostrar documentalment la ne-
cessitat de l’ajut.

SÍLVIA ALQUÉZAR

pilar abián
montcada

sílvia alquézar
santa perpétua



131a quinzena
juny 2006societat

Centenars de persones visiten
la I Mostra de Vins del municipi
Els organitzadors ja pensen a ampliar l’horari i el nombre d’expositors per a la propera edició

laura grau
montcada

L’IES La Ferreria
celebra el 10è

aniversari
lluís maldonado
montcada

La primera edició de la Mostra
de Vins, que es va fer el 21 de
maig a la plaça de l’Església, va
tenir molt bona resposta entre
els montcadencs que van poder
degustar fins a una cinquantena
de vins i caves diferents proce-
dents de cellers de tot l’estat
espanyol. La primera trobada
a Montcada sobre la cultura del
vi l’han organitzada els restau-
rants locals Sant Lluc, El Rebost
de l’Àpat i Montcata Vins, tots
tres membres del Gremi d’Hos-
taleria, i la Regidoria de Comerç i
Turisme.
Al llarg de tot el matí centenars
de persones van accedir a la car-
pa que es va instal·lar a la plaça
de l’Església per acollir els prop
de vint estands de cellers i distri-
buïdores que van acudir a la cita.
També van tenir molt èxit els
cursos d’iniciació a la cata que
es van fer a la Casa de la Vila. Els
sommeliers Josep Baeta, Pedro
Casado i Antonio Soler van im-
partir els seus coneixements so-
bre enologia entre més d’una
setantena de persones. Un dels

promotors, el restaurador Jesús
González, ha destacat l’elevada
participació, que ha atribuït “a
l’interès creixent que desperta
el món del vi”.

Nova ubicació. Els impul-
sors de la Mostra de Vins volen
pul·lir alguns detalls de l’orga-
nització. Un dels inconvenients
de la carpa que es va instal·lar a
la plaça de l’Església va ser la in-
tensa calor que feia al seu inte-
rior, problema que s’intentarà
resoldre en la propera edició.
El restaurador Jesús González
també ha comentat que es po-
tenciaran els cursos d’iniciació
a la cata amb l’objectiu que els
alumnes puguin posar en pràc-
tica els coneixements adquirits
en el marc de la Mostra.
La regidora de Comerç i Turis-
me, Antònia Bofill (CiU), ha
manifestat la seva satisfacció per
l’èxit de la Mostra i creu que
“serà necessari buscar una
nova ubicació i ampliar els
horaris a causa de l’interès ma-
nifestat pels expositors parti-
cipants i els que s’han quedat
fora per manca d’espai”.

El Gremi d’Hostaleria del Vallès
Occidental i el Barcelonès va fer
el 23 de maig una jornada de
treball dedicada a les aplica-
cions de les noves tecnologies
a l’hostaleria amb la participació
d’una trentena de persones –a
la foto. Els ponents van parlar
sobre temes com la factura i la
signatura electròniques. El
president del Gremi, Enric
Gené, destaca que actes com
aquests són importants perquè

“els empresaris hostalers hem
d’estar preparats pels avenços
tecnològics i la seva aplicació
a les nostres empreses”. LR

ELS HOSTALERS ES PREPAREN PER INCORPORAR

LES NOVES TECNOLOGIES ALS SEUS NEGOCIS

l’apunt

>> El públic va degustar vins i caves de més de cinquanta orígens diferents

FOTOS: LAURA GRAU

L’IES La Ferreria complirà
una dècada amb una celebració
especial. El divendres 16 de
juny a partir de les 20.30h és pre-
vista la visita a una exposició que
ha preparat la comissió orga-
nitzadora amb un repàs a les
imatges que han marcat la
història del centre. Tot seguit hi
haurà un concert coral de gospel
a càrrec de la coral Carlit i el Cor
modern de l’Escola Municipal
de Música de Barcelona que
cantaran conjuntament amb el
cor de l’IES la Ferreria. La festa
clourà amb una entrega de
reconeixements i un sopar-ball.

>> Imatge del cartell commemoratiu

ALBERT SUÑÉ
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�

Uns 300 alumnes dels IES
aprenen els riscos de conduir

Les xerrades són iniciativa d’Educació i Salut Pública, la Policia Local i el CRP

laura grau
montcada

 >> Josep M.García, de l’Institut Guttmann

FOTOS: LAURA GRAU

Premi matemàtic a l’IES M.Miró

�Festes del Pare Coll al Sagrat Cor

Al voltant de 300 alumnes van
prendre part en els tallers sobre
educació viària que van orga-
nitzar les regidories d’Educa-
ció i Salut Pública, la Policia Lo-
cal i el Centre de Recursos Peda-
gògics (CRP) als centres de se-
cundària públics i concertats de
Montcada entre el 22 i el 26 de
maig. Els tallers, que arriben a
la tercera edició, compten amb
la col·laboració de l’Institut
Guttmann-Hospital de Neuro-
rehabilitació.
L’objectiu de l’activitat és que els
joves prenguin consciència dels

>> Joan A. Sáez explica a un alumne com ha de bufar per l’etilòmetre

perills de la conducció sota els
efectes de l’alcohol. El taller
s’adreça a alumnes de 4t d’ESO
perquè en molts casos són usua-
ris de ciclomotors i ja han tingut
alguna experiència amb l’alco-
hol.

Continguts. El taller consta
de dues parts: una en què l’agent
de Policia Local Joan A. Sáez
explica als alumnes com afecta
l’alcohol al cervell quan estem
davant d’un volant, i l’altra part
del taller la imparteix un moni-
tor de l’Institut Guttmann, Josep
M.García, paral·lític a causa d’un
accident de trànsit.

�Aules d’estudi nocturnes a Can Tauler

L’IES Montserrat Miró i Vilà ha convocat un any més el concurs
de matemàtiques Puig Adam adreçat als seus alumnes. En l’on-
zena convo-
catòria del
guardó han
pres part 61
estudiants. En
el 1r cicle el
primer premi
ha estat per Clara García i el segon per Víctor Pinto. En el
segon cicle els guanyadors ha estat Arnau Busquets i Ricard
Lozano. Finalment, en  Batxillerat, el primer premi l’ha obtingut
Lídia Fos i el segon, Víctor Navarro. LR

Del 13 al 20 de maig el col·legi Sagrat Cor de Jesús va cele-
brar les Festes del Pare Coll, fundador de la congregació de
les Domi-
niques ques
enguany com-
pleix els 150
anys d’exis-
tència. El cen-
tre ha destinat
la recaptació
de les tòmboles benèfiques i la venda d’ampolles d’aigua
solidàries a solventar els problemes d’aigua potable que té la
comunitat de Nueva Esperanza, a la província de Santiago
Estero (Argentina). LR

L’Espai Jove Can Tauler torna a acollir una nova edició de les
Aules d’estudi amb l’objectiu de facilitar als estudiants un espai
per a la preparació dels exàmens de final de curs. Del 6 al 22
de juny l’equipament obrirà les seves portes entre les 22h i la 1h.
La iniciativa la promou la Regidoria d’Infància i Joventut. LR

SAGRAT COR

IES MONTSERRAT MIRÓ

Amb  motiu del Dia Mundial
sense Tabac, celebrat el 31
de maig, la Regidoria de
Salut Pública i Consum va
dur a terme una campanya
informativa als centres de
secundària amb el suport de
voluntaris de Creu Roja que
van repartir tríptics, xapes i en-
ganxines amb el logo +Vida
creat pel Consistori l’any
passat per emmarcar totes
les accions que es fan al mu-
nicipi sobre prevenció i as-
sistència al tabaquisme.  LR

DIA MUNDIAL

SENSE TABAC

l’apunt
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El termini d’inscripció al Casal
d’Estiu serà del 6 al 9 de juny

Si hi ha prou demanda, es podria oferir un servei de ludoteca a la tarda

La Regidoria d’Infància i
Joventut organitza una nova
edició del Casal d’Estiu, un
recurs educatiu que facilita als
infants un espai on gaudir del
temps de vacances i poder
establir relacions de convi-
vència amb altres nens.
Com sempre el Casal tindrà
dos torns: el primer, del 26 de
juny al 7 de juliol; i el segon,
del 10 al 21 de juliol, amb
horari de 9 a 13.30h, de dilluns
a divendres, i un dia a la set-
mana fins a les 17 h. Els espais
de realització del Casal són el

del Casal és “Mir, misteri i
realitat”, una continuació dels
continguts que es van tractar
l’estiu passat i que van intro-
duir els nens en alguns aspectes
de la història de Montcada.
Segons la tècnica de Joventut,
Mònica Piñuelo, “el casal
permet als nens complemen-
tar els coneixements adqui-
rits a l’escola d’una forma
més lúdica i gaudir d’un
temps de lleure de qualitat”.
Les inscripcions s’han de
formalitzar als mateixos equi-
paments del 6 al 9 de juny, de
9 a 10.30h. El preu de cada
quinzena és de 60 euros. Les

laura grau
montcada

CEIP Reixac i el CEIP Turó, al
centre; el CEIP Elvira Cuyàs, a
Mas Rampinyo; el CEIP El Viver,
a Can Sant Joan; el CEIP Mitja
Costa a Terra Nostra; el CEIP
Font Freda i el Centre Cívic Can
Cuiàs.

Ludoteca. La principal
novetat d’enguany és que, si
hi ha demanda suficient,
s’oferirà un servei de ludoteca
totes les tardes de 15.30 a 17h.
També hi ha la possibilitat,
com l’any passat,  de sol·licitar
servei de canguratge, de 8 a 9h,
i servei de menjador.
L’eix temàtic de les activitats

famílies que inscriguin més d’un
fill gaudiran d’un 15% de
descompte amb el segon i un

20% a partir del tercer. Més
informació a l’Espai Jove Can
Tauler (Balmes, 16)

Una delegació de professors
europeus visita Montcada

La visita s’emmarca en el programa Comenius en el que participa el CEIP Reixac

laura grau
montcada

PILAR ABIÁN

LAURA GRAU

>> Participants del Casal d’Estiu 2005 al pati del CEIP Reixac

Sis professors d’escoles euro-
pees, concretament d’Itàlia,
Dinamarca, Àustria i Bulgària,
van visitar Montcada entre els
dies 29 de maig i 2 de juny en
el marc del programa Come-
nius L’Art de Viure en què par-
ticipa el CEIP Reixac des de
fa tres cursos. La delegació do-
cent va recòrrer els equipa-
ments més emblemàtics del
municipi –la Casa de la Vila,
el Museu, l’Auditori i la Casa
de les Aigües–, va visitar l’emi-

ssora municipal de Montcada
Ràdio i va fer diverses activi-
tats amb els professors i alum-
nes del centre.

Programa de l’UE. El pro-
grama Comenius, que impulsa
la Unió Europea en el marc del
projecte Sòcrates, promou l’in-
tercanvi entre escoles dels dife-
rents països europeus i el treball
conjunt de valors humanístics
com la tolerància, la capacitat
d’adaptació, l’harmonia, la no
violència i la solidesa interior.
La coordinadora de Comenius

al CEIP Reixac, Isabel Muñoz,
ha valorat positivament l’ex-
periència d’aquests tres anys:
“Tant els alumnes com els
professors ens hem acostat a
Europa i hem conegut altres
formes d’ensenyar i apren-
dre”.
La relació amb diferents escoles
europees també ha permès els
participants practicar l’anglès,
que ha estat la llengua majorità-
ria utilitzada en els intercanvis, i
posar-se al dia amb les noves
tecnologies com les videocon-
ferències i el correu electrònic.>> Alumnes del Reixac van acompanyar la delegació durant la visita al Museu
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�Tazumal estrena nova seu social

societat

El 3 de juny l’ong Tazumal Catalunya-El Salvador inaugura a les
18h el seu nou local a les antigues escoles de Mas Rampinyo
(Sant Ramon, 3). Tazumal, impulsora de l’agermanament amb
Nahulingo, té delegacions a Gavà i Viladecans i l’any passat va
gestionar  95.000 euros en els diferents projectes que coordina a
El Salvador i Nicaragua. LR

�Segon concurs de carretons
El proper 25 de juny tindrà lloc el II Concurs de Baixada de
Carretons que organitza l’Associació de comerciants del barri amb
la col·laboració de l’AV i del
Consistori en el marc de la
Festa Major de Can Sant Joan.
La inscripció és gratuïta i es pot
formalitzar a les botigues asso-
ciades. Pot participar qualsevol
artefacte que tingui rodes i no
vagi a motor. L’única condi-
ció és que porti un sistema
mecànic de frens i direcció.
Albert Domínguez (a la foto),
estudiant de Geologia de 20
anys, ultima els preparatius del seu bòlid que ha fabricat a partir del
reciclatge de dues bicicletes, cartrons i fustes.  LG

PILAR ABIÁN Explorar les eines del teatre
sònia hernández

redacció

El nou grup escènic aglutina els actors de Terra Nostra i Mas Rampinyo

Tea345

gent que es mou

més informació

Grup de teatre Tea345
 Telf. 935 644 050

TEA345

 >> Actuació del grup en la darrera edició de la Festa Major de Mas Rampinyo

Montcada i Reixac ha estat un
municipi on tradicionalment hi
ha hagut una important afició
teatral. Actualment es viu un
moment en què de nou aquest
supòsit es posa de manifest, amb
l’existència de diversos grups
teatrals. A la passada Festa Major
de Mas Rampinyo es va presen-
tar el grup Tea345 amb Criatures,
format pels actors dels elencs de
La Unió de Mas Rampinyo i del
Casino de Terra Nostra.

Formació i diàleg. El pro-
jecte, però, no només és la cre-
ació d’una nova companyia
escènica, sinó que respon a uns
objectius clarament definits pels
seus creadors i directors –Da-
vid Velasco, Robert Navarro,
Jordi Escrigas i Albert Arévalo–
i que es podrien resumir en una
voluntat de promoure el teatre
d’una manera gairebé profes-
sional, és a dir, donant als actors
instruments i recursos que els
permetin comprendre el món
que envolta el teatre més enllà

d’eventuals representacions.
Així Tea345 vol oferir als seus
actors cursos de formació a
càrrec de professionals sobre
expressió corporal, vocalització,
declamació. Un altre possible
projecte és la creació de sessions
de teatre fòrum obertes a la ciu-
tadania.
Actualment hi ha 23 actors a la
companyia, d’edats compreses
entre els 13 i els 23 anys. Els

directors estan entusiasmats
amb els resultats d’aquest grup
que treballa des del novembre.
Els resultats es podran veure a
la Festa Major, ja que partici-
paran en l’animació del pregó i
amb el muntatge Criatures a
l’Auditori el 4 i el 5 de juny.

�Sopar benèfic per la síndrome de Rett
L’Associació Catalana de la Síndrome de Rett va celebrar el 26
de maig la seva trobada anual a
Montcada i Reixac amb l’ob-
jectiu de recpatar fons per a la
investigació sobre la malaltia que
va ser descoberta pel metge
austríac Andreas Rett l’any 1986.
La síndrome que porta el seu
nom és un transtorn neurològic
que afecta només nenes i els símptomes més comuns són
convulsions, retard mental, debilitat muscular i rigidesa. LR

J.ESCRIGAS
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Divendres 2
festa major. Espectacle infantil

Queixalada. Hora: 19h. Lloc: pl. Església.

Concurs focs artificials. Fins al dia 5. Hora:

22.30h. Lloc: cruïlla dels rius Besòs i Ripoll.

Cantada havaneres amb l’Espingari. Hora:

23h. Lloc: plaça de l’Església.

Concert jove. La Troba de Kung-Fú i El Pu-

chero del Hortelano. Hora: 23.30h. Lloc:

Pavelló Miquel Poblet.

rocío. celebracions religioses fins al 5 de

juny. Hora: tot el dia. Lloc: Mas Duran.

Dissabte 3
festa major. Tir al plat. Hora: de 9h a

13h. Lloc: camp de tir Can Piqué.

Volta ciclista al Vallès. Hora: 10h. Lloc: davant

pavelló Miquel Poblet.

Puntaires. Hora: 10 a 13h. Lloc: Major.

Tennis. Hora: 11h. Lloc: davant Pavelló.

Espectacle infantil amb Sona que trona. Hora:

12h. Lloc: plaça de l’Església.

Tir amb arc 3D. Hora: a partir 16h.

Jocs. Hora: de 17 a 20h. Lloc: Major.

Escacs. Hora: de 18h a 21h. Lloc: Pavelló

Concert. Mònica Green i la seva banda. Hora:

19.30h. Lloc: plaça de l’Església.

8 hores de rock. Hora: a partir 20h. Lloc:

Parc de les Aigües.

Concert. Sergio Dalma. Hora:23.30h.

Lloc:Pavelló Miquel Poblet.

Ball de Festa Major. Orquestra Taxman. Hora:

01h. Lloc: carrer Major.

Diumenge  4
festa major. Escacs. Hora: de 10 a

13h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Milla popular. Hora: a partir 10h. Lloc: ram-

bla dels Països Catalans.

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

CASALS D’ESTIU
CASALS ESPORTIUS

INSCRIPCIONS

Del 6 al 9 de juny

Organitzen:

Regidoria d’Infància i Joventut i IME

PREMI PINTURA FESTA MAJOR
Fins a l’11 de juny

Dissabte 10, 22h
MÚSICA

MARTÍN Y LA
BARQUICHUELA

Preu: 5,50 euros

TREBALLS CURSOS DE CULTURA
Del 13 al 23 de juny

CONCERT
DE SERGIO
DALMA

FESTA MAJOR

Dissabte 3, 23.30h, pavelló Miquel Poblet

Organitza: Regidoria de Cultura

Mercat medieval. Hora: a partir 11h. Lloc:

carrer Major. També el dia 5.

Cercavila tradicional. Hora: a partir de les

12h. Lloc: Des de plaça Lluís Companys.

Sardanes. Cobla Maravella. Hora:18h.

Lloc: Major /Generalitat.

Teatre. L’ascensor de Teatrac. Hora: 18h.

Lloc: ABI.

Teatre. Criatures de Tea345. Hora: 19h.

Lloc: Auditori. També dilluns 5, a les 19h.

Concert. Luis Robisco Grup. Hora: 19.30h.

Lloc: carrer Major/Generalitat

Concert Festa Major. Orquestra Maravella.

Hora: 20h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Ball de Festa Major. Orquestra Maravella.

Hora: 23.30h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Discomòbil. Hora: 02h. Lloc: Pavelló.

sortida. La Fundació Cultural visita el

monestir de Pedralbes. Hora: 11h. Lloc: punt

de trobada, porta monestir.

Dilluns 5
festa major. Sardinada popular. Hora: a

partir 10h. Lloc: Parc de la Font Pudenta.

30è Concurs d’arròs i 26a arrossada popular.

Hora: a partir 11h. Lloc: pl Salvador Allende.

Teatre musical. Divinas. Hora: 19.30h. Lloc:

Major/Generalitat.

Dimarts  6
casals d’estiu. Inscripcions. Fins al dia

9. Hora: de 9 a 10.30h. Lloc: CEIP’s. Org:

Infància i Joventut.

Dijous  8
festival. Cinema de muntanya i aventura.

Hora: 21h. Lloc: Auditori. Organitza: El Cim.

Dissabte  10
torneig. Escola Futbol Montcada. Hora:

tot el dia. Lloc: camp municipal Font Freda.

Organitza: EF Montcada.

festa esportiva. Fi de temporada

Associació Esportiva Can Cuiàs. Hora: a

partir 10h. Lloc: Pista parc del Turó Blau.

concert. Martín y la Barquichuela: Hora:

22h. Lloc: Auditori. Preu: 5,60 euros.

ball. Festa de la Primavera: Hora: 22.30h.

Lloc: Pista IES M. Miró.

Diumenge  11
donacions. De sang. Hora: de 9.30 a

13.30h. Lloc: Ambulatori.

sortida. Montcada camina amb... fins a

Puig Castellar. Hora: 9h. Lloc: La Salle.

bicicletada. Projecte FIL. Hora: 9.30h.

Lloc: sortida parc de la Font Pudenta.

fira. Artesania i I Fira Comercial Can Sant

Joan. Hora: d’11 a 14h. Lloc: c. Besòs, pl.

Bosc i Nicaragua.

arrossada. Festa Amics de Reixac.

Hora: 11h. Lloc: esplanada de Reixac.

concert. Festa fi de curs de l’Associació

Musical Giravolt. Hora: 12h. Lloc: Gran Ca-

sino Terra Nostra.

handbol. Jornada Salvador Benítez:

Hora: tot el dia. Lloc: La Salle.

teatre. Rock Vision. Hora: 18h. Lloc: La

Salle.

Dimarts  13
xerrada. La compra i venda d’habitatge.

Hora: 17.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Org.: Grup de Dones Can Cuiàs.

xerrada. El Pla de Reixac dins del parc

agrícola del Vallès. Hora: 19. Lloc: Casa de

la Vila. Org.: Grup Medi Ambient.

exposicions. Treballs dels Cursos de

Cultura. Hora: 19.30h. Fins al 23 de juny.

Lloc: Auditori i Casa de la VIla.

FOTOGRAFIES DE FESTA MAJOR
Fins a l’11 de juny

TREBALLS CURSOS DE CULTURA
Del 13 al 23 de juny

Dijous  15
donacions. De sang. Hora: de 17 a

20.30h. Lloc: Casa de la Vila

Divendres  16
mostra turisme. Inauguració.

Hora: 21h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

hora del conte. El rondellaire Santi

Rovira explica la història Vet aquí Europa.

Hora: 18h. Lloc: Biblioteca centre.

exposició. Treballs del alumnes dels

tallers de pintura. Hora: 19h. Lloc: Centre

Cívic Can Cuiàs.
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més informació:

la bústia del lector

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

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
Veig que a altres pobles s’ha posat de moda fer pistes esportives a

l’aire lliure on els joves poden jugar i passar una bona estona. Es va dir

que a Montcada es farien pistes al voltant del pavelló Miquel Poblet

però, de moment, no s’han fet. Gregori FJ Pla d’en Coll

Des de l’Ajuntament estem treballant encara en el projecte sobre
instal·lacions esportives al voltant del pavelló. Sí us podem infor-
mar que actualment existeixen les instal·lacions esportives d’ús lliure
següents: camp de terra a la Font Pudenta “Zona Montanyeta”,
pista poliesportiva a la Ribera, a Can Cuiàs, pista de bàsquet a la
plaça del Poble de Terra Nostra, camp de terra al Bosc d’en Vilaró,
camp de terra al Grup Sivis, camp de terra a la Rasa i pista de
petanca al Parc Salvador Allende. Així mateix continuem treballant
per disposar de més espais esportius d’ús lliure i, en breu,
s’instal·laran cistelles de bàsquet antivandàliques als parcs públics
condicionats per acollir-les. Juan Parra, regidor d’Esports (PSC)

Ajuntament-OMIC (Consumidors) 935 726 474
Ambulàncies               061
Andròmines 935 641 574
Ambulatori  (concertar visites) 902 111 444

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori Municipal 935 751 289
Casa de la Vila (Cultura i Museu) 935 651 122
Biblioteca de M. Centre 935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan 935 751 901
Deixalleria 935 644 157
Jutjat 935 753 925
Montcada Comunicació 935 726 491
Montcada Aqua 935 650 996
Oficina d’Atenció al Ciutadà  (OAC) 902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona  (OAD) 935 651 122
Policia Local 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional           091-935 642 450-935 642 654
Protecció Civil 935 751 717
Punt de Servei FECSA 935 641 137
Recollida de mobles vells 935 641 247
Institut Municipal d’Esports (IME) 935 650 999
Servei de Recaptació (OALGT) 935 647 743
Servei Local de Català  (SLC) 935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SPE) 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430
Espai Jove (Can Tauler) 935 64 1741
Taxis 935 802 727

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Rivas, c. Conca, 10
Duran, av. de Terra Nostra, 37
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Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8

J. Relat, c. Major, 89
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Prioridades
CGR

Can Sant Joan

>> Se juegan la vida cruzando
todo un continente u océano pa-
ra supuestamente llegar al edén.
Se juegan la vida pilotando co-
ches de gran cilindrada, transpor-
tando drogas para supuestamen-
te ganarse la vida aún a costa de
morir otros. Juegan con su salud
montando macrobotellones a ni-
vel nacional, ingiriendo alcohol
como si de agua se trata-
ra.Supuestamente para divertirse
¡qué poder de convocatoria!
Se juegan su integridad física to-
mándole el pulso a todo un go-
bierno por la implantación de
contratos... defínanlos como quie-
ran. Desde luego es una incógni-
ta la forma de cómo terminará
este pulso, pero algo está claro,
en algunas situaciones debería-
mos de aprender de nuestros ve-
cinos galos. En definitiva, todo
depende del cristal a través del
cual se mire el futuro.

Fe d’errates
En el Fòrum del número anterior vam publi-
car que 694 persones van fer servir Internet
l’any passat arreu del món quan la xifra és
de 694 milions.

Carrer Major
TON

Can Sant Joan

>> Trabajo en la calle Mayor
en un local que dispone de una
gran puerta acristalada. Gracias
a ello en mis ratos de parón sin
clientela puedo ver lo que pasa
en el exterior. Desde allí espero
con ilusión cada cambio de es-
tación, ya que de manera ritual
las flores de las jardineras de la
calle cambian de forma y color.
Voy al grano, en los ires y
venires de las compañeras de
trabajo, una de ellas –estudian-
te de Biología– un día necesita-
ba hacer un trabajo sobre plan-
tas y aprovechó que la brigada
estaba cambiando el aspecto de
las jardineras. En mi afán de ayu-
dar a mi compañera y dado mi
caràcter abierto decidí pedirles
una pequeña macetita y, de paso,
interesarme por su labor. Cuál
no sería mi sorpresa cuando me
enteré que las plantas en cuestión
son de temporada y se cambian
en cada estación. Me parecería
genial si no fuera porque lo que
no cambia con la estación son los
múltiples adoquines levantados
con la consiguiente aparición de
pequeños agujeros que son una
gozada para los niños cuando
llueve. Ahora que, pensándolo
bien, para qué los van a arre-
glar, van con todas las estaciones
del año. Y a lo mejor es que re-
sulta chic.
En cualquier caso, creo que es un
despilfarro teniendo en cuenta el
abandono de otros barrios. Ah!
algunos sábados de los que traba-
jo, las flores en cuestión aparecen
desparramadas por el suelo –los
noctámbulos son así. Yo sugiero
plantar cactus ya que aguantan
cualquier temperatura y, a ser po-
sible, con pinchos, por lo menos
no los arrancaran. Por cierto, mi
amiga aprobó el trabajo.

Atracciones
Ana Zúñiga y feriantes

Bigues i Riells

>> Este año Montcada se que-
da sin atracciones para la Fiesta
Mayor. El motivo no está cla-
ro. Después de dialogar y bus-
car opciones para poder mon-
tar, no aceptan ninguna de ellas.
Tras esa negativa percibo una
falta de implicación y respon-
sabilidad. Incluso me atrevería
a decir abuso de poder sin pen-
sar en las consecuencias de esa
negativa. Muchas familias se
quedan sin poder ejercer su de-
recho a trabajar. Para el ferian-
te montar no es un hobbie, es su
trabajo, un trabajo y una tradi-
ción que pasa de padres a hijos
y muchas personas viven de ello.
Por otra parte, el no montar
atracciones en una Fiesta Mayor
supone quitarle la ilusión a mu-
chos niños que las esperan du-
rante todo el año. Les estamos
quitando muchas cosas. Los
ayuntamientos tienen que tener
en cuenta que los feriantes exis-
timos y tenemos que trabajar y
es su obligación y su responsa-
bilidad facilitar espacios para
poder hacerlo. Somos conscien-

Com ja és tradició, en aquestes dates coincideixen a Montcada i
Reixac la Festa Major i el Rocío, dos esdeveniments que faran que
durant cinc dies seguits la ciutat sigui un focus d’atracció de lleure
tant per als mateixos veïns com per a la resta. Pel que fa a la Festa,
l’Ajuntament ha programat més d’una quarantena d’activitats
adreçades a totes les edats i a tots els públics. Moltes ja són una
tradició –el concurs d’arròs, el de focs artificials, els balls de nit, les
competicions esportives–, d’altres són novetat com el concurs de
fotografia, i algunes es recuperen, com ara la Fira Medieval. El que
enguany es trobarà a faltar serà, sens dubte, la fira d’atraccions. El
trasllat de l’espai des de la Ferreria al Pla d’en Coll ha perjudicat els
interessos dels firaires, ja que la nova ubicació no pot acollir les que
superin els 5 metres de fondària i, per decisió corporativista, els
afectats han decidit que, si no muntaven tots, no en muntava cap.
Els petits i una bona part d’adolescents lamentaran aquests dies que
l’Ajuntament i els firaires no hagin arribat a un acord ja que, per a
aquest sector del públic, la Festa Major és sinònim de Fira.
En qualsevol cas aquests dies, mentre la gran majoria es diverteix i
s’ho passa bé, pensem també que al darrera hi haurà un ampli grup
de persones que treballarà per tal que tot sorti a la perfecció. Des de
la Brigada Municipal al servei de neteja passant pels tècnics dels
Departaments de Cultura, Infància i Joventut i Esports, sense oblidar
els agents de la Policia Local i els membres de les entitats que, d’un
manera o altra, col·laboren en el programa d’actes. A tots ells una
menció especial i un agraïment per la seva tasca.

tes que cada vez hay menos es-
pacios libres, pero hay muchas
alternativas. Lo que falta es bue-
na voluntad.

Réplica
Junta del Casal Casa de la Mina

La Ribera-Can Sant Joan

>> Estimados líderes de la can-

didatura B, comprendemos que
estéis enfadados por el resulta-
do de la elecciones, de aproxi-
madamente 400 socios que asis-
tieron a la asamblea solamente
obtuvisteis 52 votos, de los cua-
les 25 eran delegación de voto
que vosotros traíais preparados
de casa pues había algunos re-
petidos (tres de la misma perso-
na), cosa que provocó gritos y
silbidos de los asistentes. Es evi-
dente que con un resultado que
se acerca mucho a la propor-
ción de 4 a 1 los socios han en-
contrado importante votar una
candidatura (la nuestra) llena de
energía, con un proyecto sóli-
do de gestión, cohesionada,
transparente y siempre al lado
de los socios, que votar a vues-
tra candidatura que es poco só-
lida, sin cohesión interna y con
un proyecto de gestión que na-
die sabe cual es.
Nos habeis acusado de no con-
vocar asambleas, totalmente fal-
so, cada año se realizan, la últi-
ma fue el 25 de febrero de 2005,
pero vosotros no vinisteis. Tam-
bién nos acusais de utilizar la
base de datos del Casal en bene-
ficio de nuestra candidatura.
Nunca haríamos tal cosa, nues-
tro respeto hacia los socios nos
impide utilizar ese listado para
pedir el voto a nuestro favor.
La base de datos sólo fue utili-
zada para enviar las cartas de
aviso de convocatoria, tal como
mandan los estatutos. La situa-
ción actual es la siguiente: decís
que nos habéis puesto una de-
nuncia para impugnar las elec-
ciones. No nos preocupa. Esta-
remos en la citación judicial.
Mientras tanto, seguiremos al
frentre del Casal con ilusión, res-
ponsabilidad y compromiso.
Sentimos cierta tristeza por la si-
tuación que vosotros habéis crea-
do, pensamos que es producto
de vuestra impotencia, no habéis
sabido encajar de forma demo-
crática la derrota, pero os recor-
damos que fueron los socios los
que decidieron votar la candi-
datura que más confianza les
ofrecía. Para concluir, la Junta
ha decidido por unanimidad no
perder más tiempo ni energías
en alimentar una polémica que
no beneficia al Casal. Nosotros
seguiremos trabajando para ga-
rantizar un Casal plural, activo,
dinámico y abierto a todos.

J. Vila

19 20
Pardo Guix
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Per una Montcada
sostenible

José F. Márquez
Portaveu d’ICV EUiA

Teodoro García
Portaveu del PPC

No més residus
a Montcada!

Aquest govern està convertint la nostra
ciutat en un catàleg d’instal.lacions i equi-
paments de residus: després de la forta
polèmica veïnal originada arran de la cons-
trucció de l’Ecoparc,  ara construiran una
planta de triatge de residus, és a dir, una
nova instal.lació que servirà perquè tots els
municipis de la comarca vinguin a casa nostra
a llençar els seus envasos. Des del Partit
Popular considerem que ja n’hi ha prou
d’haver de suportar les escombraries de totes
les ciutats de l’entorn. Montcada i Reixac
hem estat històricament molt solidaris amb
la resta de municipis del voltant en relació
als residus, hem tingut durant molts anys
una incineradora que provocava uns nivells
de contaminació importants. Actualment
aquests nivells són més elevats que mai, estem
per sobre dels màxims permesos per la Unió

Europea, i enlloc de negociar pels
interessos del nostre municipi i sobretot
pel benestar dels ciutadans, el que ha fet el
govern municipal és incrementar aquesta
càrrega de residus que patim. El que és
inevitable és que una instal·lació d’aquestes
característiques, ocasionarà també un
augment de la contaminació mediam-
biental i acústica a més d’incrementar el
trànsit de camions. El PPC volem
aprofitar aquestes breus línies per denun-
ciar també que, en el moment de tancar la
incineradora, l’Ajuntament no va saber
negociar amb els terrenys que haguéssin
pogut beneficiar a Montcada i que al final
seran per tenir  la nova planta de triatge
d’envasos. És lamentable que la nostra si-
gui la ciutat de referència per la quantitat
de residus que gestiona.

La planta no afectarà
el nostre medi ambient

Apostem per la recollida
selectiva en origen

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient vol construir el nou equipament al
solar que antigament ocupava la incineradora de residus sòlids urbans.

Ara toca dir no!

Projecte d’instal·lació
d’una planta de triatge
d’envasos a la Ferreria

Què n’opinen els grups municipals d’aquest projecte?
Creuen que pot beneficiar o perjudicar el municipi?

La planta de triatge d’envasos lleugers
que l’Entitat Metropolitana de Medi
Ambient vol instal·lar al polígon de la
Ferreria tractarà inicialment 10.000
tones l’any, tot i que la previsió és arri-
bar a les 18.000 tones en l’horitzó del
2012.
La qualitat dels envasos en la planta de
triatge correspon a plàstics, fèrrics i
tetrabricks procedents dels contenidors
grocs que hi ha el compromís d’instal·lar
a tota la ciutat.
Des del nostre punt de vista, és només
una planta industrial, una més de les
moltes que s’instal·laran a Montcada i
per tant ha de complimentar com a totes
s’exigeixen, els projectes d’impacte am-
biental, de seguretat, constructiu i

d’activitats que fixa la legislació
vigent.
Pel que fa a la mobilitat exterior de
la planta industrial, el moviment de
camions segons el projecte serà de 15
al dia, xifra insignificant amb els
centenars de camions que circulen
diàriament pel polígon de la Ferreria.
En definitiva, una activitat industrial
més de les actuals 2.800 activitats
econòmiques que hi ha a Montcada.

Quan tot just fa vint mesos que vam ce-
lebrar el tancament de la incineradora de
residus sòlids urbans del polígon de La
Ferreria, hem de parlar d’un altre èxit
d’aquest Consistori: aconseguir que l’En-
titat Metropolitana del Medi Ambient
no instal·li una planta qualsevol als seus
terrenys i aposti per una factoria de
darrera generació i que no afecti el nostre
medi ambient el més mínim.
La planta de triatge –que no de tracta-
ment- d’envasos lleugers tindrà el mateix
aspecte extern que qualsevol altra empresa
de l’entorn, crearà nous llocs de treball
dels que es podran beneficiar directament
ciutadans i ciutadanes de Montcada i
Reixac, aportarà recursos econòmics en
forma de cànons i ens ajudarà a fer una
passa endavant respecte de la recollida se-

lectiva, al possibilitar-nos la instal·lació
d’una nova fracció de contenidors: els
grocs per a envasos.
A més, el seu sistema de construcció i
funcionament aposta per la sostenibilitat,
amb un eficaç sistema de recuperació
d’aigües i la utilització de plaques solars
per a aigua sanitària, tot això sense con-
taminar ni provocar molèsties de cap
tipus (ni olors, ni sorolls, ni distorsions
respecte de la mobilitat, ja que els camions
que hi entraran i sortiran cada dia no
superarà la quinzena).
En definitiva, tot d’avantatges per a
Montcada i Reixac ajustant completa-
ment la recuperació dels envasos als
estàndards de qualitat d’Ecoembes, amb
la finalitat màxima que no degradin el
nostre medi ambient.

Des d’ICV-EUiA vam apostar fa anys per-
què tots els residus rebin un tractament i
per això son necessàries noves plantes. En
aquest sentit, considerem que la planta de
triatge d’envasos que s’ha de construir al
polígon de la Ferreria serà un pas més per
aconseguir els objectius que ens vam mar-
car al nostre programa. En aquesta línia el
Departament de Medi Ambient de la Ge-
neralitat i altres administracions públiques,
s’han compromès arribar a recuperar al
60% dels envasos l’any 2008, hi ha convenis
de col·laboració signats amb l’Agència Ca-
talana de Residus i Ecoembes, que corro-
boren la inquietud i el compromís de les
administracions públiques en aquest sentit.
Però, a més a més, cal campanyes constants
de comunicació als ciutadans i ciutadanes,

perquè tinguin plena consciència de la
importància d’una bona recollida selecti-
va i, en aquest sentit, hauríem de veure
en quines condicions arriben actualment
els residus a les plantes de triatges. Per
tant, s’ha de fer molta pedagogia i expli-
car amb claredat que fer una bona
separació en origen és la clau per assolir
amb garanties d’èxit aquesta operació.
ICV-EUiA vol anar més lluny i apostar
per promoure la prevenció i reducció de
l’impacte sobre el medi ambient dels
envasos i de la gestió dels residus que ge-
neren al llarg de tot el seu cicle de vida, o
sigui des de la producció fins a la recollida.
Això significa per a nosaltres un impor-
tant avenç en l’aplicació de polítiques
preventives.

El tancament de la incineradora va ser la
culminació d’una de les reivindicacions
més unànimes de Montcada. Tot i axí,
com a moneda de canvi vàrem acceptar
l’Ecoparc: una instal·lació més neta i
menys nociva, però que a la pràctica ha
comportat tot un seguit de problemes
encara avui pendents de solucionar. Ara
és la planta de triatge d’envasos que com
a infraestructura pot ésser inofensiva però
que, de retruc, com bé apunta el Grup
de Medi Ambient, comportarà més
trànsit de camions i, com a conseqüència,
més contaminació atmosfèrica. A més,
amb aquesta instal·lació, Montcada con-
tinua essent i acceptant ser ciutat de servi-
tud de Barcelona i d’altres municipis
metropolitans. Des d’Esquerra entenem
que ara toca dir no, perquè hi ha una

altra manera de fer municipi i de gene-
rar riquesa. Durant massa anys hem estat
un territori conegut per la indústria
contaminant i un riu brut. Ja és hora
que apostem per les polítiques modernes,
és a dir, per la sostenibilitat (social, econò-
mica i ambiental). Cal introduir
fórmules de riquesa que passin per po-
sar Montcada i Reixac en el mapa com a
referent d’una altra realitat metropoli-
tana, lluny dels fums i del soroll. I és en
aquest context que escau de plantejar
també un nou model d’implementació
industrial: la d’alt valor afegit i baix
impacte ambiental. Aquest és el municipi
que volem. Ja hem estat prou solidaris;
hem de pensar en nosaltres mateixos. Bé
ens ho mereixem. Esquerra somia aquest
futur possible: el que volem portar el 2007.
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 >> L’Escola de Talla i Escultura que dirigeix Luis Barbosa participa cada any a la Fira d’Artesania

ARXIU

XXXI EDICIÓ A CANT SANT JOAN

La Fira d’Artesania i del Comerç
s’uneixen en una única gran cita

L’Associació de Comerciants de Can Sant Joan assumeix l’organització de la celebració

el president, rafa domínguez

-Per què els comerciants s’han
implicat en l’organitzacióde la
Fira d’Artesania?
Jo personalment havia viscut
les 30 edicions anteriors i crec,
com molts altres, que no po-
díem deixar que es perdés una
iniciativa que dinamitza el nostre
barri.
-Com sorgeix la Fira comer-
cial?
És una idea que teníem des de
fa un parell d’anys en la Junta,
però no ens acabàvem d’atrevir
a dur-la a terme. Ara tots els co-
merciants estem animats i
il·lusionats amb el projecte.
-Quina utilitat té aquest tipus
de cita?
A més de dinamitzar, és una
oportunitat molt bona perquè la
gent de tot Montcada conegui el
que fem i el que tenim els co-
merciants de Can Sant Joan,
perquè de vegades la gent no
ens coneix fora del nostre barri.

Dels 69 co-
merços as-
sociats, uns
24 participa-
ran a la fira. I
això també
ens permet
conèixer-nos
més entre
nosaltres.
-Quins ob-
jectius s’han
marcat per a
aquesta primera edició con-
junta?
Volem que tot surti bé, és clar.
Que tots els comerciants del
barri prenguin consciència de
la importància d’unir-nos per
actuar contra el poder de les
grans superfícies i contribuir,
alhora, a dinamitzar el nostre en-
torn. I tenim sort, perquè comp-
tem amb tot el suport de la Regi-
doria de Comerç i Turisme per
fer-ho.SH

La Fira d’Artesania de Can
Sant Joan arriba a la XXXI
edició després de superar una
crisi que ja feia pensar en la seva
desaparició. Per evitar-ho,
enguany l’Associació de
Comerciants de Can Sant Joan
ha assumit l’organització de la
celebració i ha fet alguns canvis
importants. El més destacat ha
estat la combinació de la tradi-
cional convocatòria amb la pri-
mera edició de la Fira de
Comerciants de Can Sant Joan.
En total, entre artesans i
botiguers del barri s’intal·laran
58 carpes el proper 11 de juny,
en horari només de matí. Entre
el carrer Besós i la plaça Bosc hi
haurà els artesans i les entitats,
mentre que entre les places Bosc
i Nicaragua es col·locaran els
comerciants.

Entusiasme. El president de
l’Associació, Rafa Domínguez,
ha explicat que els botiguers de
Can Sant joan estan entusiasmats
amb la conjunció de la fira
d’Artesania i la de comerç. “No
ens esperàvem que tindríem
aquesta resposta –ha comen-
tat–, que ha estat tan majo-
ritària que a molta gent els
hem hagut de dir que no per-
què no hi caben”. Entre
l’oferta de la fira hi haurà arte-
sans de roba pintada, sobrerers,
fabricants de diademes, atmelles
garrapinyades, alfareria, paper
maixé, puntaires –les associa-
cions de Santa Perpètua i Can
Sant Joan–, bijuteria, ceràmica
i cuir. Tampoc no faltarà
l’escola de talla i escultura de
Lluís Barbosa, com també hi
seran presents algunes ongs i

altres entitats de caràcter
solidari. Domínguez ha
destacat, a més de la bona
predisposició dels associats, la
col·laboració dels veïns del barri,
que s’han engrescat amb la nova
proposta. “Ens feia por que la
Fira d’Artesania, que ja és una
veritable tradició al barri,
pogués desaparèixer. Per això
l’hem rescatada nosaltres i
tothom ens ha donat el seu
suport, ha comentat.
L’organització de la XXXI
edició de la Fira d’Artesania i la
I de comerciants ha suposat 6
mesos de treball per als organit-
zadors, que han comptat amb
el suport del Consistori. A més
d’oferir els serveis i els produc-
tes, la fira comptarà amb l’ani-
mació de la Colla Mitjana de
Gegants de Montcada.

“NO VOLEM DEIXAR PERDRE LA FIRA”

LLUÍS MALDONADO

Els Amics de
Reixac fan la
seva trobada

anual
L’Associació Amics de Reixac
ja té a punt la seva tradicio-
nal arrossada popular que se
celebra en el marc de l’assem-
blea general ordinària de socis,
el proper 11 de juny a Reixac.
El preu del tiquet per a l’arròs
és d’11,50 euros i es pot adqui-
rir el proper 6 de juny al des-
patx parroquial de Santa
Engràcia, de 19 a 20h. Segons
el programa previst, a les 11h
es farà l’assemblea, a les 12h hi
haurà sardanes amb la cobla
Nova Vallès, a les 14h, l’ar-
rossada i a les 16.30h, ball amb
el duet L’Esquitx. SH

Final de curs
 al Centre Cívic
de Can Cuiàs

El Centre Cívic de Can Cuiàs
acull els propers 16 i 17 de juny
les festes de final de tempora-
da dels tallers de pintura i de
dansa, respectivament. A par-
tir del 16 ( la inauguració serà
a les 19h) es podrà visitar a
l’equipament municipal la
mostra dels treballs dels
alumnes del curs de pintura.
Les exhibicions de ball es faran
a la pista coberta del parc del
Turó Blau el dia 17 a partir de
les 18.30h.

Activitats al juliol. Del 26
al 30 de juny estarà obert el ter-
mini d’inscripció per als cur-
sos i tallers que es faran durant
el mes de juliol al Centre Cívic.
Específicament per a nens de 3
a 12 anys es faran sessions de
Ludojocs, tots els dimarts i di-
jous de juliol de 17 a 19h. El
preu de l’activitat és de 10
euros. Els interessats es poden
inscriure del 5 al 25 de juny en
horari de tarda. SH

>> Domínguez
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>> El Rocío a Mas Duran

Més d’un centenar de veïns s’estableixen a la caseta de ‘Capricho Andaluz’

La pregària i la devoció a
la Verge centren la festa

sònia hernández

mas duran

 >> Els cursos d’expressió plàstica comprenen totes les edats

Mostra dels alumnes
dels Cursos de Cultura

sònia hernández

redacció

Un dels principals objectius de
les sales d’exposicions mun-
icipals és promoure la tasca
creativa que fan els autors locals.
D’altra banda, una altra mane-
ra de promoure i donar suport
a la creació és mitjançant els
diferents cursos d’arts plàstiques
que es fan a la Casa de la Vila
dintre del programa de Cursos
de la Regidoria de Cultura.
Entre el 13 i el 23 de juny, les
dues sales  municipals acolliran
els treballs realitzats pels
alumnes d’aquests tallers. En

SÒNIA HERNÁNDEZ

Entre l’1 i el 5 de juny, a més
de celebrar-se la Festa Major,
Montcada i Reixac acull una
altra gran celebració. Com és
habitual, coincidint amb el
Pentecosta –que commemora
la data del descens de l’Esperit
Sant sobre els apòstols, 50 dies
després de la resurrecció de
Crist–, els terrenys de Mas
Duran acullen la celebració del
Rocío, una festa de caràcter
religiós on l’oració i la
germanor prevalen sobre cap
altra activitat. Entre les 21 her-
mandades i el centenar de grups
rociers que hi participen es
troba l’entitat montcadenca
Capricho Andaluz.
Tot i que els dies centrals són
entre dijous, quan arriba la Verge
del Rocío a Mas Duran, fins al
dilluns 5, dia de Pentecosta, els
preparatius comencen molt
abans. Ja des del 27 de maig els
membres de l’entitat es van
instal·lar als terrenys de l’antic
polvorí militar per començar a
escalfar motors. El passat 28 van

celebrar el primer gran dinar
col·lectiu, al qual van assistir les
autoritats municipals, encapça-
lades per l’alcalde, César Arriza-
balaga. en total, van seure a taula
124 persones “per compartir el
significat del Rocío, que és això,
compartir una bona estona i
dedicar temps als que ens
envolten”, va explicar el president
de l’entitat, Antonio Márquez.

Portes obertes. Els socis del
Capricho Andaluz ja s’han

provist de tot el necessari per
acollir tots els montcadencs que
vulguin passar per la seva caseta,
fins al 5 de juny, i compartir el
temps, un bon menjar i una bona
beguda que sempre té un petit
toc de melangia d’Anda-
lusia.Márquez ha explicat que els
moments de més intensitat de la
concentració es viuen davant la
Verge, a qui les diferents herman-
dades i grups rocieros canten per
torns i ofereixen els seus precs i
les seves ofrenes.

Els treballs es veuran entre el 13 i el 23 de juny

 >> L’entrada a la caseta de l’entitat montcadenca

total, han estat 46 nens i 45
adults els montcadencs que han
passat per les aules d’art.
La regidora de Cultura, Amè-
lia Morral (CiU), ha explicat
que amb aquestes exposicions
“d’una banda es vol donar a
conèixer la tasca que fan els
alumnes, alhora que se’ls dóna
la possibilitat d’exposar a
l’Auditori o la Casa de la Vila,
la qual cosa és una satisfacció
per a ells”. “Les exposicions
són també un homenatge que
els fem i que demostra la bona
salut dels cursos que s’oferten
cada any”, ha afegit.

ARXIU
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 >> Dos dels membres de Petanca

cultura

>>SETMANA DE

LES ARTS

LAURA GRAU

en 2 minuts...
Marín no té sort a Madrid
Les dues primeres actuacions a la Feria de San Isidro del tore-
ro montcadenc Serafín Marín no han estat a l’alçada de les
expectatives que s’havia creat. A la primera cita, el 17 de maig
va fer una bona actuació sense trofeu, mentre que el 25 les
coses van anar pitjor a causa de la dolenta actuació dels animals
que li van tocar. Tot i així, el montcadenc encara disposa d’una
altra oportunitat el proper 6 de juny en el marc de la celebració
del 75è aniversari de la plaça de Las Ventas. LR

�

Ocumé celebra el 12è aniversari
La formació musical a cappella Ocumé celebra el seu 12è
aniversari amb nou espectacle i actuació a l’Auditori de
Montcada. Serà el proper 7 de juliol quan la formació
presentarà les darreres novetats que han produït, així com
la incorporació dels nous integrants, Robert Gargallo i
Alícia Rodríguez, que
s’afegeixen a Francesca
Patiño, Mónica Díaz,
M. Josep Obis i Xavi i
Dani Munuera. El nou
muntatge es composa de
novetats destacades, so-
bretot en la posada en
escena amb il·luminació
i efectes, però també in-
clou les peces que més èxit han reportat a la formació
montcadenca. LR

�

�Concert final de curs del Giravolt
L’Associació Musical Giravolt tanca el curs i la temporada
amb un concert el proper 11 de juny al Gran Casino de Terra
Nostra. Els nens, joves i adults que formen part de l’entitat
podran fer una exhibició de les millores que han realitzat
durant el curs. Una part del concert estarà dedicada a recor-
dar les obres del compositor Wolfgang Amadeus Mozart en
l’any que es compleixen els 250 anys del seu naixement. El concert
començarà a les 12h del migdia a l’equipament de Terra Nostra.
D’altra banda, l’associació organitzaentre el 3 i el 28 de juliol el
Casalet  musical d’estiu. Les inscripcions ja són obertes. LR

Carles Quílez presenta la seva
quarta novel·la ‘Piel de policía’

Escrit amb Andreu Martín, el llibre s’ambienta en la corrupció policial

sònia hernández

redacció

El periodista i escriptor mont-
cadenc Carles Quílez sembla
haver trobat la gallina dels ous
d’or o, com a mínim, una font
d’inspiració inesgotable en la se-
va professió i en el món sòrdid
que envolta el periodisme de
successos. Com ja ha fet als seus
tres llibres anteriors, a la seva
quarta novel·la, Piel de policía,
Quílez recorre als casos que ha
tractat de primera mà per co-
brir-los per a la ràdio i, amb la
intervenció d’Andreu Martín,
donar-los forma de novel·la ne-
gra, un gènere que viu un dels
seus moments més brillants.
En aquesta ocasió, els autors han
fixat la seva atenció en els grups
antiatracament de la Prefectura
Superior de Policia de Barcelo-
na, un cos que, segons Quílez,
“va donar el millor i el pitjor
de la història de la policia a
Barcelona, perquè hi ha agents
que són autèntics referents i
molt reputats, i d’altres que
van anar a la presó per les seves
conductes poc ortodoxes i fins
i tot il·legals, ja que torturaven
els detinguts”.  Aquests dispo-
sitius anti-atracament serien els
coneguts com grups Omega,

que al llibre comparteixen pro-
tagonisme amb el GAL i la gue-
rra bruta contra ETA, que van
sortir a Barcelona.

La realitat com a font. Per
a l’elaboració de la novel·la els
autors han realitzat entrevistes
personals a membres dels grups
policials. “El policia dolent del
llibre és una persona real que
ens ha explicat les vexacions
que duia a terme a la Prefectu-
ra, només amb la única condició
que li canviéssim el nom”, ex-
plica Quílez. A partir de la
documentació extreta de la

realitat, els autors s’han servit de
la literatura per “guarnir els
successos i fer-los més novel-
lescos”, comenta el montcadenc.
En aquest sentit, la tasca
d’Andreu Martín ha estat “la d’un
mestre”. “La feina amb ell ha
sigut com una lliçó magistral”,
afirma.
Piel de policia es presenta el proper
15 de juny al Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona, amb l’assis-
tència del periodista Josep Cuní i
l’actor Josep Maria Pou, una de
les ànimes de la sèrie televisiva
Policias, que va emetre la cadena
Antena 3.

 >> Carles Quílez – a l’esquerra– i Andreu Martín

L’AV de Montcada nova celebra
al juny la Festa de la primavera

sònia hernández

redacció

L’Associació de Veïns de
Montcada Nova organitza el
proper 10 de juny, a partir de
les 22.30h la tradicional Festa de
la Primavera, com és habitual
consistent en un ball popular a
l’IES Montserrat Miró. En
aquesta ocasió l’orquestra
encarregada de dinamitzar la
festa serà el grup Petanca.
L’entrada és gratuïta, ja que

amb aquesta activitat l’entitat
vol promoure la presa de
contacte i les relacions entre els
veïns del barri.
D’altra banda, l’AV Montcada
Nova també prepara el concurs
d’arrossos, que enguany arriba
a la seva 30a edició i la 26a
arrossada popular, que es faran
el proper 5 de juny en el marc
de la Festa Major de Montcada,
al parc Salvador Allende a par-
tir de les 11h.

ARXIU/OCUMÉ

ROCA EDITORIAL

�Els 40 anys de l’‘Hoja’, a la ràdio
Amb motiu del quarantè aniversari de la publicació de
Can Sant Joan Hoja Informativa (HI), que es compleix aquest
mes, Montcada Ràdio (104.5 FM), emetrà un programa
especial el proper 9 de juny a les 19.30 h. L’espai, conduït
per la periodista Laura Grau i amb un durada de mitja
hora, compta amb el testimoni de figures clau en la gestació
i l’evolució de la revista: Sebastià Heredia i Pep Martínez,
responsables de la parròquia del barri als anys seixanta;
Miquel Soler, que també va ser mossèn de la parròquia i
més tard periodista de TV3;  Núria Cervera, assistenta so-
cial en la mateixa època i Glòria Arimón, periodista i filòloga
que es va incorporar a la revista l’any 1977. L’HI va néixer
el juny de 1966 com un suplement del full dominical amb
l’objectiu de divulgar les dades d’un cens d’habitants
promogut pel Consistori en què havia participat un grup
de veïns.Va ser multada en diverses ocasions per opinions
crítiques amb el règim franquista. LR

ORQUESTRA PETANCA
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 >> Albert Faz –esquerra– i Martín Lleonart durant una actuació

El grup escènic Arturo
Calvo estrena nova obra
La secció de teatre de l’ABI fa ‘L’ascensor’

sònia hernández

redacció

ARXIU/MARTÍN Y LA BARQUICHUELA

Una sessió de pop eclèctic
i inconformista a l’Auditori

Es presenta a Montcada el primer treball de Martín y la Barquichuela

sònia hernández

redacció

El proper 10 de juny l’Auditori
acull l’actuació de la formació
musical Martín y la Barqui-
chuela, que es presenta a
Montcada després d’un destacat
recorregut per sales vallesanes.
Els integrants del grup són el
guitarrista Albert Faz, veí de
Montcada i professor de guita-
rra als cursos de la Regidoria de
Cultura, i el sabadellenc Martín
Lleonart.
El dia 11 presentaran el seu pop
inconformista, que busca en els
diferents ritmes i tradicions les
millors vies d’expressió. La per-
sonal veu de Martín Lleonart
demostra la influència dels can-
tautors, però els arranjaments i
la música d’Albert Faz fa palès
que l’ambició els porta a com-
binacions més sofisticades.  Les
seves cançons no pretenen fer cap
més denúncia que la que es pot
percebre a simple vista, la seva
música vol explicar el món
segons els seus paràmetres, que
acostumen a ser comuns i
gairebé universals en una
societat urbanita on l’estrés, la

feina, la publicitat i altres factors
externs aboquen l’individu a la
insatisfacció.

Experiència musical.

Lleonart i Faz ja van treballar
junts uns anys enrera, quan van
crear una formació de rock ca-
talà que es va extingir com els
impulsos adolescents que l’ha-
vien creada. Ara, des de la ma-
duresa, s’han retrobat per “fer
un producte de qualitat, molt

professional, perquè els dos vi-
vim de la música”, explica
Lleonart.
Ara s’enfronten a la dura tasca
de promoure el seu primer
treball, que porta el mateix nom
que la formació.
L’Auditori també acollirà al
juliol un altre concert fora de
la temporada estable, el dels
montcadencs Ocumé, que vo-
len presentar les darreres no-
vetats a la formació.

Els Teatrac (grup escènic
Arturo Calvo) estrena el seu
nou muntatge, L’ascensor el
proper 4 de juny a l’ABI. El
muntatge està basat en el text
Espérame en el cielo corazón, si es que
vas primero, de l’autor uruguaià
Hugo Mieres. En funció de les
condicions de la sala de l’ABI,
el grup ha adaptat l’espai a un
ascensor, on tres personatges –
interpretats per Lourdes
Balart, Montserrat Ribera i
Josep Lluís Jiménez– compar-
teixen les seves experiències.
Com ha explicat Jiménez, els
tres actors han intervingut
molt directament en la
configuració del muntantge:

“no es pot dir que hi hagi
hagut una direcció clara i unes
instruccions, sinó que els tres
hem treballat molt estreta-
ment i hem completat la feina
dels altres”. Com a complement
de la feina a escena, el muntatge
ofereix dos curtmetratges, el que
suposa una novetat destacada en
la manera de fer de la formació.
“Mai no havíem fet una gra-
vació, i hem disfrutat molt fent-
la i ens venia molt de gust
introduir-la en l’espectacle com
a pròleg i epíleg”, ha explicat
Jiménez.
Després de l’estrena a l’ABI, el
grup té previst portar l’obra a
Avinyonet l’11 de juny i tor-
nar a representar-la a la tardor
a l’entitat.

 >> Els actors durant un dels assajos

TEATRAC
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L’SLC estrena
el domini .cat i
crea un curs de
conversa d’estiu
sònia hernández

redacció

Quan els mossens eren ‘progres’
el retro-visor

Als anys cinquanta va arribar a Montcada un mossèn jove i dinàmic amb una nova visió de l’Església

núria cervera

ARXIU JAUME RIBERA

 >>  Mossèn Ramón Català i Güell anant amb moto pel carrer Major envoltat d’un estol de joves als anys cinquanta

L’any 1955 Montcada va
veure arribar un capellà amb
un esperit jove i una visió re-
novada de com havia de ser la
vida d’un cristià. El nou rec-
tor de la parròquia de Santa
Engràcia, mossèn Joaquim
Castellví,  volia construir una
església participativa i oberta.
Per aconseguir-ho va demanar
la col·laboració d’un vicari
jove i dinàmic, mossèn Ra-
mon Català, que va acceptar
el repte d’arribar a la joventut
amb el seu mateix llenguatge:
la música, el ball, l’esport i
altres propostes de lleure.
Mossèn Ramon va fer-se seu
part del jovent de Montcada
tot organitzant “Setmanes de
joventut”, que incloïen com-
peticions esportives, un cor de
noies, cercles d’estudis, con-
ferències i tot allò que pogués
ser un element d’integració al
poble i de formació humana
amb rerefons cristià.

Tasca interrompuda. L’es-
tada del jove mossèn a Mont-
cada va ser curta, un any i nou
mesos. La mort de mossèn
Joaquim va precipitar els

esdeveniments i va interrom-
pre una tasca tot just comen-
çada. Però ell va posar la llavor
dels valors cívics i humans de
molta gent jove que altres

sacerdots i persones civils van
anat alimentant i fent créixer.
Mossèn Ramon és rector de la
parròquia d’Olivella (el Gar-
raf) des de fa quaranta anys i la
seva tasca és un referent al
poble i l’arxiprestat. Ara ja té
els cabells blancs i uns quants
quilos més, però conserva el
seu optimisme, la seva rialla
franca i aquella veu atenorada

que tant cantava gregorià com
polifonia i ens ensenyava can-
çons de Nadal. Crec que va ser
un catalitzador de sentiments,
compromisos, incògnites i dub-
tes que en el decurs de la vida
sentim i per als que els joves
demanen i necessiten respostes.
Per a molts de nosaltres va ser
el “despertador” que ens va
desvetllar de la letàrgia.

fundació cultural

Mossèn Ramon va
acceptar el repte

d’arribar a la joventut
amb el seu llenguatge

El Servei Local de Català de
Montcada (SLC), dins del Con-
sorci per la Normalització Lin-
güística al qual pertany, té nova
pàgina web, amb el domini .cat.
La web es va presentar a tot
Catalunya el passat dia de Sant
Jordi, i ja ha posat a disposició
dels seus usuaris tota la
informació sobre recursos lin-
güístics (diccionaris, vocabularis,
lèxics...), programari i cercadors
en català, a més dels cursos de
català que es fan.

Novetat. D’altra banda, l’SLC
té una altra novetat destacada: la
creació d’un grup de conversa
per a l’estiu. El curs començarà el
3 de juliol i acabarà el 24. Els
dilluns i dimecres, de 9.30 a 12.30h
es faran classes de català a l’aula, i
els dijous, en el mateix horari, els
alumnes sortiran al carrer per po-
sar en pràctica els continguts
apresos. Les inscripcions es poden
fer fins al 15 de juny a la seu de
l’SLC, al carrer Domingo Fins, 15,
de 10 a 13h i de 16 a 17.30h, i
després del 15 de juny es faran
només en horari de matí.
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FUTBOL. GRUP PRIMER DE PREFERENT

El CD Montcada renta la imatge
amb una gran segona volta

L’equip ha acabat al sisè lloc després d’un inici de lliga irregular marcat per les lesions d’homes claus
CD MONTCADA

El CD Montcada ha acabat la
lliga de Preferent a la sisena
posició del Grup Primer, grà-
cies a l’espectacular segona volta
en què l’equip de Toni Carri-
llo només ha perdut 4 dels 17
partits. Malgrat tot, l’equip no
es va poder acomiadar de la tem-
porada amb un triomf, ja que
va perdre l’últim matx a casa
contra el Sants per 0-1. La der-
rota posa fi a una ratxa de set
jornades consecutives sense
perdre que l’han permès millo-
rar els resultats de la primera
fase del campionat on, fins i tot,
va veure de prop el fantasma del
descens. El començament de
temporada va ser complicat
amb nombroses lesions d’homes
importants en l’esquema del
tècnic. A les baixes es van afegir
els resultats negatius i, en conse-
qüència, els nervis i la pressió
per sumar punts i poder
aconseguir l’objectiu inicial de
l’ascens a Primera Catalana.
Durant la primera volta també
hi va haver alguns arbitratges
polèmics que van perjudicar el
club montcadenc, al qual li van
xiular a casa 5 penals –segons la
plantilla, 3 d’ells molt dub-
tosos– en temps de descompte.

El canvi. L’inici de la reacció
va començar el 5 de febrer, amb
la victòria davant del Farners
per 2-1. A partir d’aquí, el
Montcada ha protagonitzat
una trajectòria excel·lent a
nivell de joc i resultats. L’equip
local ha sumat a la segona volta
un total d’10 triomfs, 3 empats
i només ha perdut 4 partits.
Toni Carrillo ha reconegut que
al final estava sortint tot com
volien: “Quan l’equip ha

sílvia alquézar
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 >>  La plantilla del CD Montcada en l’últim partit de lliga fora de casa al camp del Sant Cugat

L’ENTRENADOR
SEGUEIX UN ANY

renovació

La directiva
del CD Mont-
cada ha deci-
dit donar con-
tinuïtat al pro-
jecte de Toni
Carrillo, al qual
ha renovat per
a la pròxima
temporada. “Creiem en el
seu projecte, és un home
molt treballador”, ha dit el
vicepresident, Gonzalo Fras-
nedo. Per la seva banda, el
tècnic ha manifestat la seva
satisfacció per seguir a Mont-
cada, on diu es troba molt bé.
Carrillo té previst mantenir
pràcticament la mateixa plan-
tilla d’enguany amb la incor-
poració de tres o quatre fit-
xatges claus. El seu objectiu
és mantenir el rendiment de
la segona volta: “Quan hem
jugat millor és quan ho
hem fet tranquils, sense
l’obligació de pujar”. SA

>>FUTBOL. 2a Regional

El Sant Joan
acaba la lliga
al cinquè lloc

Nou acord amb Construcciones Alcaraz
El CD Montcada ha firmat un nou acord amb l’empresa Cons-
trucciones Alcaraz. L’acte va tenir lloc el dia 29 a l’Ajuntament
–a la foto, Manuel Alcaraz, l’alcalde i el president del CD
Montcada, Antoni Alcalà. El nou conveni és vàlid per a aquesta
i la pròxima temporada. De cara a la campanya vinent, el
Montcada lluirà a la samarreta el nom de la constructora i
l’eslògan municipal ‘Montcada, ciutat esportiva’. SA

sílvia alquézar
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La UE Sant Joan Atlètic ha fet
un balanç positiu de la tempo-
rada que tot just ha acabat. La
directiva va passar comptes a
l’assemblea anual de socis, que
es va reunir el 26 de maig al
CEIP Viver amb una baixa
assistència. El portaveu del club,
Toni Ruiz, ha destacat sobretot
“l’esforç de la plantilla, que ha
culminat una molt bona
campanya tot i que no s’hagi
aconseguit l’ascens a Primera
Regional”. En aquest sentit, el
directiu s’ha mostrat satisfet de
la cinquena posició aconseguida
a la lliga del Grup Novè de
Segona Regional, on el Sant
Joan ha sumat 58 punts, i ha
recordat que els jugadors han
donat la cara sobretot en els
moments difícils quan Rafa
González va deixar la banqueta
del Sant Joan. L’equip, però,
s’ha acomiadat de la competició
amb una derrota. Va ser el 28
de maig al camp del Lloreda,
que va  obtenir el passi a la pro-
moció d’ascens, per 5-2.

Pròxima lliga. El Sant Joan
ha anunciat que continuarà el
tècnic, Víctor Ortega, i
pràcticament la totalitat de la
plantilla. L’objectiu del club és
incorporar  jugadors de l’Escola
Futbol Montcada.

 >> El tècnic Víctor Ortega segueix

SANT JOAN

començat a jugar sense pres-
sió han començat a arribar els
bons resultats”. Per la seva
banda, la directiva ha lamentat
el començament irregular de

lliga, però ha lloat la feina del
cos tècnic i la plantilla. “Fem
una valoració molt positiva”,
ha comentat el president,
Antoni Alcalà.
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El Valentine necessita vèncer de
20 punts per seguir a Primera
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>> BÀSQUET FEMENÍ. Fase de descens

El Valentine femení s’ha com-
plicat la permanència a Prime-
ra Catalana després de perdre
el primer matx de la fase de
descens a la pista del Sant Boi
per 77-57, disputat el 27 de maig.
El partit de tornada es jugarà a
la pista coberta municipal el 3
de juny a les 18h. Les montca-
denques, dirigides per Marc
Fabregat, han de superar el ri-
val per més de 20 punts si volen
mantenir la categoria. “Som

 >>  La plantilla del Valentine femení escolta les explicacions del tècnic, Marc Fabregat

LAURA GRAU

La Salle Montcada ha creat la
figura del director esportiu, que
s’encarregarà de tots els conjunts
del club a excepció del primer
equip masculí, que quedarà en
mans del seu cos tècnic. Segons
el president, Josep Maresma,
s’ha donat aquest pas per “se-
parar la part esportiva de la de
gestió”. El nou càrrec l’ocupa
el montcadenc David González
Moratona, jugador del sènior
de Primera Catalana i vinculat
a La Salle fa més de 20 anys.
“Em fa molta il·lusió”, ha dit
el nou director tècnic, qui ha
avançat que el principal objectiu
és millorar el planter a nivell
quantitatiu i qualitatiu: “Volem
tenir conjunts masculins i
femenins des de benjamí a
sènior, sense que hi hagi cap
salt a la cadena”. En aquest
sentit, Maresma ha remarcat
que “el nostre gran repte és la
formació de jugadors en totes
les categories”. En l’actualitat,
La Salle té equips a partir del
grup aleví, gràcies a un conveni

>> HANDBOL

La Salle vol potenciar la base
amb la figura del director esportiu
sílvia alquézar
redacció

CH LA SALLE

El Valentine masculí
segueix treballant en l’equip
de la pròxima temporada. El
club ha renovat tres jugadors
més –l’aler Jaume Santan-
dreu i els pivots Jordi Pons i
Albert Griso– que s’afe-
geixen als tres primers ho-
mes que van acceptar con-
tinuar a la plantilla montca-
denca: el base Lluís Curto,
l’aler Raúl Ortega i el pivot
Dani Pérez. En el capítol de
baixes, el pivot Marc Fabre-
gat i l’aler Darío García dei-
xen el bloc dirigit per César
Saura.  El cos tècnic ha de-
cidit prescindir de Fabregat
“perquè no respon al per-
fil d’home alt que neces-
sitem”, ha dit Saura. En el
cas de García, el jugador ha
pres la determinació d’anar
a un altre club. Dels juga-
dors actual que resta pen-
dent el tema de la conti-
nuïtat o la marxa del Valen-
tine és el base Lisard Gon-
zález. Pel que fa als fixat-
ges, el Valentine ha comen-
çat a fer les primeres ges-
tions per incorporar tres ju-
gadors a la plantilla. El tèc-
nic ha avançat que neces-
siten un pivot que jugui en
la posició de 5, un aler i un
base. SA

>> CINEMA.  Muntanya

El Cim porta a
l’Auditori una

nova edició del
festival de Torelló

equip EBA

>> CONVENI. CD Montcada, Sant Joan i EF Montcada

El futbol signarà un acord
per reforçar el planter

sílvia alquézar
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El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, portarà el 8
de juny a l’Auditori (21h) en
col·laboració amb la Fundació
Caixa de Sabadell una nova edi-
ció del Festival Internacional de
Cinema de Muntanya i Aven-
tura de Torelló. Enguany es
projectaran les pel·lícules
Kangchenjunga: historia de un supervi-
viente, dirigida per José Manuel
Herraiz; i Women of  K2, dels
nordamericans Jeff Rhoads i
Jennifer Jordan.

L’argument. La primera, que
va rebre el guardó Gran Premi
2005, explica l’experiència de
Carlos Pauner en el descens del
cim Kangchenjunga, el tercer
més alt del planeta. L’alpinista
va tenir problemes per baixar i
durant tres dies se’l va donar per
mort. El mateix muntanyer nar-
ra en primera persona l’odissea
del descens. Respecte al segon
film, va obtenir el Premi del
Jurat. La pel·lícula explica la
vida de les cinc dones que van
arribar al cim del K2, un dels
més difícils del món, i totes van
morir en el descens o bé en l’as-
cenció d’altres muntanyes.

 >> L’EF Montcada vesteix de vermell

amb el col·legi Sagrat Cor, on
el nou director esportiu treba-
lla de professor d’educació físi-
ca. David González s’encar-
regarà, entre d’altres funcions,
de planificar la temporada de
cada equip, promoure la
formació permanent dels
entrenadors, redactar un ideari
de club conjuntament amb la
directiva i dur a terme activitats
per promocionar l’handbol.

 >> David González Moratona

La Federació Catalana
d’Handbol ha creat de cara
a la temporada vinent la Lliga
Catalana, on jugaran els
equips que aquest any han
militat a Primera Catalana,
a més dels dos que han bai-
xat de Primera Estatal i els
que han pujat de Segona
Catalana. D’altra banda, es
manté la Primera, Segona i
Tercera Catalana, una deci-
sió que ha afavorit el club
montcadenc ja que el sènior
B masculí, que havia baixat
a Tercera, es mantindrà a
Segona gràcies a aquesta
reestructuració.

Cloenda. La Salle Mont-
cada tancarà la temporada
actual amb el tradicional so-
par a un conegut restaurant
de la localitat, que tindrà lloc
el pròxim 16 de juny. Durant
l’esdeveniment, el club ob-
sequiarà els equips i els ju-
gadors més destacats de
les diferents categories.
L’acte té sempre una gran
resposta entre els socis. SA

lliga catalana

conscients que està complicat,
però també ho podem fer”, ha
dit l’entrenador, qui reconeix
que l’àmplia derrota ha afectat
psicològicament la plantilla, que
no esperava perdre de manera
tan contundent.

La derrota. El primer partit
de l’eliminatòria va tenir dues
parts ben diferenciades. El
Valentine va dominar el ritme
del matx i se’n va anar al descans
amb un avantatge de dos punts
(31-33). A la represa, la història

va canviar. El Sant Boi va passar
a controlar l’enfrontament fins
arribar als 20 punts de renda.
Un dels factors que podrien
haver motivat el desencís de la
segona part és el cansament, ja
que el Valentine ha arribat al
tram final de la temporada molt
just d’efectius sobretot a causa
de les lesions greus d’algunes ju-
gadores.
D’altra banda, el CB Montcada
celebrarà el 16 de juny el sopar
fi de temporada, que tindrà lloc
a un restaurant de la localitat.

El CD Montcada, la UE Sant
Joan Atlètic i l’Escola de Futbol
Montcada signaran un acord
per potenciar i promoure el
futbol del planter. El conveni
preveu la constitució d’una
comissió de seguiment dels joves
jugadors en el tram final de la
seva estada a l’escola i determi-
nar, en cada cas, quin seria el
seu futur futbolístic més re-
comanable. Els tres clubs es com-
prometen a potenciar la conti-

sílvia alquézar
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nuïtat dels nois a les entitats
montcadenques. El conveni
tindrà una vigència per tres
temporades, ampliables per
iguals períodes successius sempre
que els clubs estiguin d’acord. El
CD Montcada i el Sant Joan es
comprometen a incorporar a la
seva disciplina el major nombre
possible de jugadors de la
localitat, sempre que el seu nivell
futbolístic sigui el requerit. El
conveni, amb el vistiplau de
l’Ajuntament, és previst que se
signi el pròxim 9 de juny.

SILVIA DÍAZ

esports
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>> FUTBOL SALA. Copa MoviStar de les Cultures

La UE Santa Maria va celebrar
el 21 de maig l’ascens a Segona
Regional amb un partit amistòs
al camp de la Ferreria contra el
Pajaril de Ripollet, que va aca-
bar amb la victòria local per 5-
2. El club va organitzar una sar-
dinada popular per a tots els as-
sistents al matx. El regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC), va lliu-

>> FUTBOL. Fi de temporada

El Santa Maria celebra
l’ascens a Segona

laura grau
la ferreria

LAURA GRAU

>> FUTBOL SALA

L’AV Muntanyeta-Font Pu-
denta va celebrar el 21 de maig
el sisè aniversari del camp de
futbol no reglamentari ubicat a
la Muntanyeta. L’entitat va
organitzar un triangular que va
acabar amb la victòria d’un equip
de Ripollet. En segon lloc va que-
dar el conjunt del barri i en terce-
ra posició es va classificar un equip
de Can Sant Joan. També hi va

L’AE Can Cuiàs
és novena en el
debut a Primera

laura grau
la muntanyeta

 >> La plantilla de la UE Santa Maria amb el regidor d’Esports, Juan Parra

rar a la plantilla una placa en re-
coneixement a l’èxit esportiu del
primer equip, que ha acabat el
primer classificat del Grup Dis-
setè de Tercera Regional. El pre-
sident, Ricardo Moya, ha avan-
çat que l’entitat té previst man-
tenir el mateix bloc, dirigit pel
tècnic Miguel Argüelles. El club
ha premiat els jugadors amb un
cap de setmana a un complex
de vacances de Castelló.

El Miquel Poblet
repeteix com a seu

sílvia alquézar
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El pavelló Miquel Poblet va
acollir per segon any consecutiu
la Copa MoviStar de les Cultu-
res, una iniciativa promoguda
per l’empresa de telefonia mòbil
amb l’objectiu d’impulsar la re-
lació entre persones de diferents
nacionalitats i cultures sota les
consignes de respecte i solida-
ritat. La instal·lació del Pla d’en
Coll va ser l’escenari els dies 27 i
28 de maig de la fase prèvia, que
va comptar amb la participació
de 32 equips de tot Catalunya
entre els quals hi havia dos
conjunts montcadencs: Montca-
da Cultura i Al Salam, que han
passat a la fase següent. El pri-

L’Ajuntament va acollir el  25
de maig la presentació oficial
de la segona edició de la Co-
pa MoviStar de les Cultures,
que va comptar amb l’assis-
tència de les autoritats
municipals, els organitzadors
i l’entrenador de l’equip Al
Salam. El regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), va desta-
car que  “l’esport és un
element integrador de pri-
mera magnitud i nosaltres
apostem per això”. SA

 >>El conjunt Montcada Cultura, amb jugadors del FS Montcada

>> FUTBOL. Aniversari

El camp de futbol de la
Muntanyeta fa sis anys

haver una competició adreçada a
nens de 7 a 10 anys. El camp de
futbol també acull altres tipus
d’esdeveniments en el barri com
la disputa de tornejos de petanca.
L’AV ha fet una valoració positi-
va de la celebració perquè va
comptar amb força participació i
va aplegar bastant públic. El
terreny el va condicionar fa sis
anys l’Ajuntament amb l’objec-
tiu de dotar al barri d’un lloc
d’esbarjo.

mer, format majoritàriament
per jugadors del FS Montcada,
va vèncer el dia 28 el FS Villa-
mar per un ajustat 4-3, mentre
que l’equip Al Salam, un bloc
amb homes d’origen marroquí,
va superar el Cop FC Colòmbia
per un contundent 7 a 1.

Àmbit estatal. La Copa Mo-
viStar es fa a 15 ciutats de l’estat
espanyol, durarà set mesos i,
segons l’organització, hi pren-
dran part uns 4.000 jugadors. La
següent fase, que dóna accés a la
final, tindrà lloc també a
Montcada al mes de setembre.
Els partits que decidiran el
campió de la segona edició es
faran a Madrid al novembre.

SÍLVIA ALQUÉZAR

SÒNIA HERNÀNDEZ
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El primer equip de l’Associació
Esportiva de Can Cuiàs ha aca-
bat la lliga de Primera Divisió
Territorial a la novena posició
del Grup Segon amb 40 punts.
Després d’un inici irregular de
la primera temporada a la cate-
goria, l’equip dirigit per Alfon-
so Anés es va refer i va comen-
çar una remuntada que l’ha
portat a una situació còmoda.
“Estem contents perquè èrem
novells a Primera i, al final,
hem fet un paper molt digne”,
ha dit Òscar Anés, un dels
jugadors del Can Cuiàs. De cara
a la campanya vinent, el primer
equip pot patir canvis impor-
tants que poden passar per la
renovació a la banqueta.
D’altra banda, el club celebrarà
el 10 de juny la festa fi de tem-
porada a la pista del barri.

 >>L’equip Al Salam amb l’edil d’Immigració, Carles Tabernero (esquerra)

Presentació
oficial a

l’Ajuntament

 >> Foto de família en la presentació

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> El triangular de futbol va despertar força expectació en el barri

LAURA GRAU
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més en 2 minuts
BÀSQUET> Territorials

L’Elvira A femení juga
la promoció d’ascens
El sènior femení A del CB
Elvira Cuyàs està jugant la fase
d’ascens a Segona Catalana,
després d’haver acabat en segon
lloc al Grup Quart de Tercera.
L’equip de Sergio Leiva ha
passat a la segona eliminatòria
del playoff perquè el rival de la
fase prèvia, el Quart de Girona,
s’ha retirat perquè no vol pujar
de categoria. El conjunt de Mas
Rampinyo jugarà el 3 de juny a
la pista coberta (18h) contra el
Premià el primer matx de la
segona eliminatòria. La torna-
da serà a la pista del Maresme el
dia següent. “Les jugadores
estan molt motivades, ho
podem aconseguir”, ha indicat

SÍLVIA DÍAZ

 >> El genet Òscar Martínez durant un moment de la prova

El montcadenc Òscar Martínez,
amb el cavall Rubin, es va classi-
ficar a la sisena posició en el nivell
de promoció a l’Open del Prat
de Llobregat d’hípica, disputat
entre el 19 i 21 de maig amb 35
participants. Aquesta era la pri-
mera vegada que el genet de Can

>> HÍPICA. Open del Prat de Llobregat

El montcadenc Òscar
Martínez acaba el sisè
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HÍPICA LLOBREGAT

>> CICLISME. Dues primeres etapes de la Volta al Vallès

Albert Torres, del Levantina,
lidera la general individual

sílvia alquézar
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Cuiàs va participar en una
competició, que a més era de
caràcter nacional. Martínez, que
entrena cada dia una hora a una
hípica de Cerdanyola, s’ha
mostrat satisfet pels resultats. El
cavall amb què competeix és de
raça angloàrab, té 6 anys i no té
experiència en el món de la
concursística.

l’entrenador. D’altra banda, el
pavelló Miquel Poblet va acollir
el 20 de maig el partit ajornat
entre l’Elvira B femení i el CEB
Can Sant Joan, que va acabar
amb la victòria del conjunt de
Mas Rampinyo per 61-42 –a la

foto, una imatge del matx. L’El-
vira Cuyàs es troba a la part alta
de la classificació del Grup Pri-
mer del Campionat de Cata-
lunya B, mentre que el Can Sant
Joan està a la zona baixa de la
taula. SA

 >> Els guanyadors de la segona etapa amb les autoritats, a Polinyà

El corredor Albert Torres, de
l’AE Levantina, lidera la clas-
sificació individual de la Volta
al Vallès després de les dues
primeres etapes, disputades els
dies 27 i 28 de maig. La cursa,
organitzada pels clubs ciclistes
de Montcada i Parets, es repren-
drà el primer cap de setmana de
juny. El dia 4 hi haurà la terce-
ra prova, de 56 quilòmetres,
amb sortida des del pavelló
Miquel Poblet (10h) i arribada
a Montornès. A la tarda, tindrà
la contrarrellotge per equips per

un circuit urbà de Montornès.
L’última etapa es disputarà el
dia 4. Serà una cursa en línia de
60 quilòmetres que començarà

a Parets i finalitzarà davant del
pavelló Miquel Poblet a partir
de les 12h. La Volta al Vallès
s’adreça a ciclistes cadets.

resultats i classificacions
FUTBOL SALA

Primera B. Grup 1
Jornada 30
Figueres-GrundigB 11-4
Equip Pj. Pt.
1 Metacom 30 67
2 Figueres 30 65
3 Manlleu 30 61
16 Grundig B 30 18

Primera Terr. Grup 2
Jornada 30
C. Cuiàs-St. Cebrià np
Equip Pj. Pt.
1 Català 30 62
2 Dosrius 30 60
3 Olímpic 30 59
9 Can Cuiàs 30 40

BÀSQUET

Ct. Territorial. Grup 5
Jornada 30
Martorelles-Elvira 59-56
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.-St. Adrià 45-83
Equip Pj. Pt.
1 St. Adrià 30 54
2 SESE 30 53
3 Banyoles 30 53
11 Valentine 30 43

3a Catalana Fem. Grup 4
Jornada 30
Elvira A-Vedruna 56-50
Equip Pj. Pt.
1 Disseny 30 60
2 Elvira A 30 54
3 St. Celoni 30 52
4 La Garriga 30 51

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 15 I 16

Elvira B-St.Joan 61-42
Elvira B-Gaudí 49-35
St. Joan-Parets 38-14
Elvira B-Parets 69-35
St. Joan-Montmeló56-44
Equip Pj. Pt.
1 CIC 15 29
2 El Social 15 28

3 St. Ramon 15 28
4 Elvira B 14 26
14 C.St. Joan 15 19

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 33 i 34
St. Cugat-Montcada2-3
Montcada-Sants 0-1
Equip Pj. Pt.
1 Caprabo 34 70
2 Taradell 34 65
3 L’Escala 34 65
6 Montcada 34 53

2a Regional. Grup 9
Jornades 33 i 34
St. Joan-La Torreta 4-3
Lloreda-St. Joan 5-2
Equip Pj. Pt.
1 Molletense 34 79
2 Lloreda 34 73
3 Vilanova 34 68
5 Sant Joan 34 58

ATLETISME

Cursa Collserola
(15 quilòmetres)
58 Ángel Fraile 57’16’ ’
82 E. Rodríguez 58’40’ ’

88 José Muñoz 58’52’ ’
129 A. Ortiz 1h1’15’’
135 X. Maldonado1h1’36’’
175 E. Teruel 1h3’30’’
211 J. Flores 1h4’45’’
227 A. Maldonado1h5’44’’
241 E. Sánchez 1h6’27’’
284 Enric Maya1h8’24’’
393 J. Calderon 1h13’14’’
451 A. Rdez. 1h16’22’’

CICLISME

-General individual
1 Albert Torres (Levantina)
2 Jesús Herrado (Rualje)
3 Emilio Márquez (Rualje)
-General equips
1 Rualje
2 Levantina
3 Selecció de Múrcia
-General de la muntanya
1 Arturo Suarez (Visanfer)
2 Emilio Márquez (Rualje)
3 Esteban Moreno (Murcia)
-General regularitat
1 Albert Torres (Levantina)
2 Víctor Mohino (Murcia)
3 Pablo Serrano (Rualje)
-General metes volants
1 Jesús Risueño (Levantina)
2 Albert Torres (Levantina)

VOLTA AL VALLÈS
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El Lee Young triomfa al podi amb 10
medalles d’or, 6 de plata i 1 de bronze

>> TAEKWONDO. Campionat de Catalunya de tècnica i pumse

 >>  Els taekwondistes del Lee Young que van pujar al podi al torneig català

sílvia alquézar
la redacció

El montcadenc Jesús Carrasco, de
la UE Montcada, lidera el circuit
de partides ràpides d’escacs de
Catalunya. En l’últim torneig,
disputat a Sallent el 21 de maig, el
jugador local va quedar en segona
posició empatat a 6’5 punts amb
Javier García, del Barberà, una
classificació que li permet
mantenir el primer lloc al
rànquing català. Josep Solé, amb
5 punts, va guanyar el trofeu al
millor jugador veterà. Els mont-
cadencs Antonio Gil i Joaquín
Martín van competir també a
Sallent, amb l’obtenció de 4’5 i 4
punts respectivament.
D’altra banda, també van parti-
cipar al Torneig de Berga de
partides ràpides, on Jesús Car-
rasco va acabar quart, Joaquín
Martín el 8è i Josep Solé el 18è.

>> ESCACS

Jesús Carrasco
lidera el circuit de
partides ràpides

sílvia alquézar
la redacció

El Club Lee Young Montcada
ha tornat a triomfar al Campio-
nat de Catalunya de taekwondo
de tècnica i pumse, disputat el
15 de maig a Barcelona. L’entitat
local va aconseguir un total de
10 medalles d’or, 6 de plata i 1
de bronze, en un torneig que va
comptar amb la participació de
450 competidors de més de 50
clubs catalans.

Els metalls. Els guardons es
van aconseguir a totes les cate-
gories. En individual, la júnior
Vanesa León i els sèniors Mont-
se Sánchez, José Manuel Ramón
i Diego Carrillo van pujar al més
alt del podi. Pel que fa als grups,
el Lee Young va guanyar la me-
dalla d’or en la modalitat de
parella i trio masculí i femení.
La pròxima fita és el Campionat
d’Espanya, que es farà a Pam-
plona el 2 de juny. Hi prendrà
part una nodrida representació
local gràcies “als excel·lents
resultats al torneig català”, ha
dit el director del Lee Young,
José Santiago, que també és el

resultats

LEE YOUNG

INDIVIDUAL FEMENÍ
-Júnior
1 Vanesa León

-Sènior
1 Montse Sánchez
2 Yolanda Fidalgo

INDIVIDUAL MASCULÍ
-Sènior de 19 a 30 anys
1 José Manuel Ramon
2 Alberto Jo

-Sènior de 31 a 40 anys
1 Diego Carrillo
3 Bernardo Fidalgo
4 Juan Antonio Santiago

PARELLA.
De 14 a 35 anys
1 Montse Sánchez i Kenneth
Rebollo
2 Yolanda Fidalgo i David Ferrer
4 Vanesa León i José Luis
Estudil lo

PARELLA.
-De més de 36 anys
1 Diego Carril lo i Ascensión
Robles
2 M. José Gluck i Bernardo
Fidalgo

TRIO FEMENÍ
-De 14 a 35 anys
1 Montse Sánchez, Yolanda

Fidalgo i Vanesa León

TRIO MASCULÍ.
-De 14 a 35 anys
1 Axel Rebollo, David
Ferrer i Kenneth Rebollo
2 Jorge Olías, José Ma-
nuel Ramon i José Luis
Estudil lo

TRIO MASCULÍ.
-De més de 36 anys
1 Diego Carrillo, Bernar-
do Fidalgo i Juan Antonio
Santiago

TRIO INFANTIL MIXT
-De 10, 11 i 12 anys

4 Javier Guerrero,
Míriam Smail i Ele-
na Borrego

-De 12, 13 i 14 anys
1 Tania Bernal,
Paola Fernández i
Cristina Valdivia

E X H I B I C I Ó
ADULTS
2 Axel Rebollo, Ce-
les Montoya, José
Luis Estudillo, Ken-
neth Rebollo, Marc
Cano, Toni Egea,
José Gámez, Hugo
Rabadán i M. Luján

seleccionador estatal de tècnica i
pumse. De cara al Campionat
d’Espanya, els competidors
montcadencs tenen opcions de
pujar al podi i classificar-se per
als tornejos internacionals
d’aquest any, en què es disputarà
el Campionat del Món. “Hi ha
molt nivell i no serà fàcil que-
dar campió”, ha comentat José
Santiago.  >> Jesús Carrasco amb la copa

UE MONTCADA
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 >> El brau mecànic, una de les atraccions més atractives de la festa

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

>> JOCS ESCOLARS. Cloenda

La festa reconeix la dedicació dels
esportistes a la competició escolar

La cloenda dels Jocs Esco-
lars va posar punt i final a
la temporada esportiva es-
colar, el passat 27 de maig
al Parc de les Aigües.
Centenars d’infants, joves
i pares van gaudir de la ce-
lebració, en la qual hi van
haver premis, activitats lú-
diques de tot tipus i un di-
nar de germanor.
La festa va començar amb
la desfilada dels participants,
encapçalada pel CEIP
Reixac, des de la plaça de
Joanot Martorell al parc de
les Aigües. Tots els equips
de multiesport –aquest any
no hi ha hagut lliga com-
petitiva en aquesta mo-
dalitat– van rebre un trofeu,
així com els millor clas-
sificats de la resta de com-
peticions locals. Els premis,
els va lliurar una representació
municipal presidida per
l’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), i el presi-
dent de l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME) i re-
gidor d’Esports, Juan Parra
(PSC), a més del president del
Consell de l’Esport Escolar
de Montcada (CDEM),
Agustín Fuertes.

Resultats. Enguany en
bàsquet benjamí, el pri-
mer classificat ha estat el
Viver B, seguit del Viver
A i del CB Elvira Cuyàs.
En aleví, el guardonat
ha estat el Viver i el
premi per als cadets ha
estat per a l’equip de
l’IES La Ribera. En
futbol sala benjamí, el pri-
mer lloc l’ha obtingut el
Reixac B, seguit de l’AE
Can Cuiàs i el Mitja Cos-

silvia díaz

parc de les aigües

FOTOS: SILVIA DÍAZ

 >> Els tres primers classificats de bàsquet benjamí: Viver B, Viver A i CB Elvira Cuyàs

Centenars d’infants, pares i mares gaudeixen amb la celebració al parc de les Aigües

ta. En aleví, el Viver s’ha
alçat amb el primer lloc,
el Mitja Costa ha estat
segon i el Font Freda,
tercer. En categoria in-
fantil, l’AE Can Cuiàs
s’ha classificat primer i els
dos següents han estat
l’IES La Ferreria i l’IES

>> IME. Inici d’activitats

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) obre
el termini d’inscripcions
per als casals esportius d’es-
tiu del 6 al 8 de juny. El
Casal es farà del 26 de juny
al 21 de juliol a la Zona Es-
portiva Centre i al CEIP
Reixac. Els interessats
hauran de formalitzar la
inscripció a l’IME  Tar-
ragona, 32), de 9 a 13h i de
17 a 19h, portant les dades
personals de l’infant (data
de naixement, adreça i telè-

fon de contacte dels pares).
L’IME oferta prop de 250
places, per a infants i ado-
lescents nascuts entre 1992
i 2002. El preu del casal és
de 73 euros si es fan 5 hores
diàries, o bé, 33,50 euros,
si l’infant només s’hi està
2. Durant aquests dies es
practicaran jocs i esports di-
versos, com natació, futbol
sala, bàsquet, handbol, ae-
ròbic i tir amb arc, amb ac-
tivitats diferents en funció
de l’edat. SD

Inscripcions al
Casal esportiu

>> MONTCADA AQUA. Natació

Montcada Aqua mantin-
drà obertes fins al 30 de
juny les inscripcions per als
cursos intensius d’estiu de
natació. Les classes es faran
del 3 al 28 de juliol en
quatre categories: nata-ció
per a adults (majors de 16
anys),  infantil (infants i
joves de 6 a 15 anys),
bressol (infants de 3 a 5
anys) i nadons (infants de
16 a 36 mesos). En els dos
primers casos, les classes
són de tres quarts d’hora,
de dilluns a divendres. El
curs s’ofereix en horari de
matí i de tarda i en els ni-
vells d’iniciació, mig i per-
feccionament.  En la nata-
ció bressol els nivells són ini-

Inscripcions als
cursos intensius

d’estiu fins al dia 30
ciació i mig i les classes, de
dilluns a divendres, també
en horari de matí o de tar-
da. La natació per a nadons
es farà els dilluns i dimecres
i els dimarts i dijous –en
horari de matí i tarda.
L’Escola de Natació tam-
bé funcionarà al juliol. Les
classes per als alumnes grans
seran els dilluns, dimecres i
divendres, de 19 a 20h,
mentre que els petits faran
el curs els dimarts i dijous,
també de 19 a 20h. En to-
tal, Montcada Aqua ofereix
267 places de natació inten-
siva. Els interessats a
conèixer horaris i preus
s’han d’adreçar al complex.
esportiu. SD

La Trobada d’Esport de Secundària es va celebrar
el 20 de maig a les instal·lacions de l’IES Montserrat
Miró i del col·legi La Salle amb l’assistència de més
d’un centenar d’infants i joves. Els equips de futbol
sala de l’IES La Ribera van guanyar el campionat
cadet i infantil de futbol sala. En bàsquet, el primer
classificat va ser el CEIP El Viver i en handbol, el CH
La Salle. La resta de centres i clubs que van partici-
par a la festa van ser l’AE Can Cuiàs, l’IES Montser-
rat Miró, l’IES La Ferreria i el CEIP El Turó. En korfbal
també estava previst disputar un torneig però, per
manca d’equips, es va optar per una demostració.
El president del CDEM, Agustín Fuertes, ha valorat
positivament el desenvolupament de la jornada, que
pretenia mostrar el ventall d’activitats esportives
escolars a secundària, i ha destacat que “per a una
altra ocasió, estaria bé que hi assistissin més pa-

res, perquè van venir pocs”. La jornada va finalitzar
amb el lliurament de premis, al qual van assisitir el
president de l’IME, Juan Parra (PSC) i la regidora
d’Educació, Ana Rivas (PSC). SD

trobada de secundària
SILVIA DÍAZ

La Ribera. En cadet i ju-
venil, els premis van ser
per a La Ribera i l’IES
Montserrat Miró, respec-
tivament. En handbol, el
Sagrat Cor es va emportar
el premi dels alevins i el
CH La Salle, l’infantil. L’
equip infantil de korfbal

del Miró va rebre el
trofeu de campió de lli-
ga. La Federació Ca-
talana va organitzar una
festa a Montcada el 27 de
maig per lliurar els tro-
feus i celebrar una jor-
nada lúdica de fi de tem-
porada.

 >>  Equip de multiesport d’El Turó >>  Arribada al parc de les Aigües

en 2 minuts...

Sotscampiones de Catalunya

Obre la piscina d’estiu

L’infantil de gimnàstica rítmica de La Unió de Mas
Rampinyo es va alçar amb la segona posició al Cam-
pionat de Catalunya en la modalitat de pilota. La
final es va celebrar el 21 de maig. L’equip també va
obtenir la primera posició a la primera fase del tro-
feu de les comarques de Barcelona que es va cele-
brar el 27 de maig. La final tindrà lloc el 3 de juny.
La gimnasta infantil Andrea Mayor va quedar segona
al Trofeu Montgat, el 28 de maig, en el qual també hi
van participar altres tres noies de La Unió. SD

La piscina municipal d’estiu (Zona Esportiva Cen-
tre) obre les portes el 15 de juny i tancarà el 17 de
setembre. Fins al 20 de juliol es podran adquirir
abonaments, a un preu de 46,90 euros l’individual
i 73,85 euros el familiar amb fills menors de 18
anys. Els majors de 65 any tindran un 50% de des-
compte. L’entrada general costarà 3,75 euros,
mentre que els infants pagaran 3,20 euros. Els
bonus s’han de recollir a les oficines de l’IME, de
dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 17 a 19h i els
divendres de 9 a 13h. D’altra banda, la piscina ex-
terior de Montcada Aqua estarà oberta aquest any
del 25 de juny al 10 de setembre, ambdòs inclosos.
SD

�

�

 >> El futbol sala va ser un dels esports de la Trobada
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actualitatdels clubs

El Junior A, campió de Catalunya
L’equip Júnior A del CB Montcada es va proclamar
Campió de Catalunya de Preferent B el 21 de maig,
guanyant l’Hospitalet a la final a 4 (62-51). “Hem superat
els objectius, que eren arribar a la Final a 4”., ha destacat
l’entrenador Jaume Berenguer. El tècnic considera que

la clau ha estat “jugar com un equip i tenir una bona

defensa com a referència, que ens ha permès tenir
més confiança en l’atac”. En el primer partit, el
Montcada va guanyar el Sant Gabriel (68-59). L’altre
finalista, l’Olesa, va quedar tercer.
D’altra banda, el cadet A va quedar tercer a la final a 4
Cadet Preferent B, que es va disputar el 20 i 21 de maig
al pavelló Miquel Poblet. En el primer partit, els jugadors
de Jordi Sistrachs van mostrar el seu bon nivell de joc
però van perdre davant del Cornellà (95-91) –equip que
es va alçar amb el Campionat –després de forçar la
pròrroga. El segon classificat va ser el Mataró. Finalment,
el Sots-21 va quedar eliminat en la segona prèvia a la
final del Campionat de Catalunya el 28 de maig davant
del Cassanenc, per 83 a 85. El primer partit, disputat al
pavelló Miquel Poblet, el van guanyar els montcadencs
per 70 a 65, davant del Minguella. SD

CB MONTCADA> BÀSQUET

EF MONTCADA> FUTBOL

Primer torneig de l’Escola
L’EF Montcada celebrarà el 10 i l’11 de juny el seu
primer torneig com a Escola, després de la fusió del
planter del CD Montcada i el CEF Can Sant Joan-
Penya Blaugrana. A la competició hi participaran els
quinze equips de futbol de l’entitat. El dissabte 10
jugaran en el camp de la Font Freda el prebenjamí B,
patufets, el benjamí A i l’aleví B. El diumenge 11, en
el mateix camp, serà el torn dels veterans, l’infantil B,
el cadet A i el juvenil A. En el camp de Can Sant Joan
jugaran, el dia 10, el prebenjamí A, el benjamí B,
l’aleví A i el femení, mentre que l’11 de juny serà el
torn del cadet B, l’infantil A i el juvenil B. L’horari
de competició serà de 9 a 21h. Després de cada trian-
gular es farà el lliurament de premis. Els rivals seran
l’Espanyol, la Gramenet, la Damm, el CF Ripollet,
l’Adefub Ripollet, el CF Santa Perpètua, el CF
Alzamora, el CD Sant Gabriel, el Mercantil, el
Ferran Martorell i el Seagull. El torneig del club també
inclou el futbol sala infantil i juvenil, amb partits el
10 de juny al pavelló Miquel Poblet, de 10 a 13.15h.
Els rivals seran l’AEJ Riera i el FS Ripollet. D’altra
banda, els Patufets i el prebenjamí B del club partici-
paran a la final dels campionats organitzats per
l’Associació de Futbol Benjamí del Vallès, que tindrà
lloc els dies 3 i 4 de juny a Cerdanyola. SD

 >> Plantilla actual del Júnior A, Campió de Preferent B

SILVIA DÍAZ

les classificacions

Festa de final de temporada
El CEB Can Sant Joan va celebrar el 20 de maig la festa
de cloenda de la temporada amb partits de les categories
dels quatre equips del club: infantil, cadet, sots-21 i
sènior. A l’acte hi van assistir bona part dels socis i
simpatitzants del club i veïns del barri. D’altra banda,
el 27 de maig el Sots-21 masculí va perdre l’eliminatòria
del Campionat de Barcelona Territorial del nivell A-1
amb l’AECS Ramon Llull (65-73). SD

CEB CAN SANT JOAN> BÀSQUET

 >> L’infantil del club contra el CB Vic el dia de la festa

SILVIA DÍAZ

Campionat escolar per tancar temporada
Al voltant de 80 infants i joves van participar el 21 de maig
en un torneig escolar, organitzat pel club Shi Khan al gimnàs
municipal, al quals van assistir també karateques del CEIP
El Viver de Montcada, de dos col·legis de Martorelles i
Parets i dels clubs AS Putxet i Mawashi Meridiana. Dos
infants del Shi Khan, Rubén García i Eric Tort, van
aconseguir el dos primers llocs. SD

KARATE>Torneig local

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Copa
Federació. Jornades 3 i 4
Grundig-Teià 4-3
Premià-Grundig 0-18

Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jor-
nada 28. Final de lliga
Raval-Grundig 7-4
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 28 77
2 AV Pomar 27 73
3 FS Garcia 27 64
5 Grundig 27 60
Copa Federació
Europa-Grundig 3-8

Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Copa Federació
Sant Andreu-Grundig 4-3

Cadet A. Primera Divisió. Grup
1. Copa Federació. Jorn. 1 i 2
Cet 10-Grundig 2-3
E. Pia Sabadell-Grundig 2-2

Cadet B. Segona Divisió. Grup
2. Final de lliga
Grundig-Lestonnac 4-2
Equip Partits Pt.
1 Epic Casino 25 67
2 CN Sabadell 25 63
3 Grundig 25 58
4 Vall de Tenes 25 55
Copa Federació
Grundig-Olimaja 3-4

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Copa Federació
E. Pia Sabadell-Grundig 2-2

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Final de lliga
Coloso-EF Montcada 1-3
Equip Partits Pt.
1 FS Montsant 29 82
2 Salesians 29 69
3 Maristes Sants 29 67
13 EF Montcada 29 20

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini mas. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 2. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Torelló 44-72
La Garriga-CB Montcada 58-49
Equip Partits Pt.
1 CB Sant Josep 16 31
2 CB Montcada 16 29
3 La Garriga 16 27
4 CB Torelló 16 25

Mini mas. A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Pallejà 72-58
CP Roser-CB Montcada a.
Equip Partits Pt.
1 UE Mataró 18 35
2 EBCB Cornellà 16 28
3 JAC Sants 16 27
7 CB Montcada 17 23

Mini mas. B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Calella 42-88
Argentona-CB Montcada 88-59
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 15 30
2 UE Mataró 16 30
3 CB Llavaneres 16 27

9 CB Montcada 16 16

Preinfantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 1. Jorn. 17 i 18
CB Montcada-CB Mollet 72-32
St Gervasi-CB Montcada 54-67
Equip Partits Pt.
1 AEB Mataró 16 31
2 CB Montcada 15 28
3 Vilassar Mar 15 23
4 ACB Palau 15 22

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell A2. G 3. Jornades 17 i 18
S. Manresa-CB Mont. 59-73
Esparraguera-CB Mont. 75-79
Equip Partits Pt.
1 CB La Mercè 16 28
2 CB Solsona 16 26
3 L’Hospitalet 16 26
6 CB Montcada 16 23

Infantil fem. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Montgat 61-28
IPSI-CB Montcada 25-53
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 18 34
2 Salle Comtal 18 28
3 Sant Climent 18 28
4 CB Parets 17 26

Cadet masculí A. CC no sènior.
Preferent B. Final a 4
Cornellà-CB Montcada 95-91

Júnior mas. A. CC no sènior.
Preferent B. Final a 4
CB Montcada-S. Gabriel 68-59
Hospitalet-CB Montcada 62-71

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Prèvia C. Catalunya
CB Montcada-Minguella 70-65
CB Mont-Cassanenc 83-85

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jorn. 17 i 18
S. Gervasi-Elvira Cuyas s.
Elvira Cuyas-S. Caterina s.r.
Equip Partits Pt.
1 Manyanet Corts 15 28
2 CB Betsaida 16 28
3 Vilassar de Dalt 15 26
5 Elvira Cuyàs 13 22

Cadet Femení. PB Segona Fase.
Nivell B. G 2. Jorn.17 i 18
Vilassar-Elvira Cuyas 53-41
Elvira Cuyas-St Andreu 30-35
Equip Partits Pt.
1 CB Ripollet 18 34
2 Vilassar Mar 18 31
3 La Salle 18 29
4 Vilanova 17 27
9 Elvira Cuyàs 17 20

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 AE Casp 28 55
2 CB Sant Adrià 28 50
3 S. P. Terrassa 28 50
10 Elvira Cuyas 26 37

Sots 21 mas. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Final de lliga
Els Arcs-Elvira Cuyas s.r.
Equip Partits Pt.
1 AE Teià 26 48
2 Les Franqueses 25 47
3 Les Corts 24 46
12 Elvira Cuyas 25 30

CEB CANT SANT JOAN

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C1. G 5. Jornades 17 i 18

C St Joan-CB Vic 43-59
Can St Joan  d.
Equip Partits Pt.
1 CB Llinars 15 27
2 Lliçà d’Amunt 15 26
3 AE Teià 16 25
8 Can Sant Joan 15 19

Cadet mas. PB Segona Fase.
Nivell B1. G 2. Jornades 17 i 18
C St Joan-CB Vic 78-27
Ronçana-Can St Joan 60-57
Equip Partits Pt.
1 CB Granollers 18 33
2 BC Canovelles 17 32
3 CB Roda 18 31
7 Can Sant Joan 18 23

Sots 21 mas. Territorial BCN.
Nivell A1. Prèvia C. Catalunya
C St Joan-Ramon Llull 65-73

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jorn. 17 i 18
Baricentro-La Salle 45-32
La Salle-Vilassar Mar 47-32
(vegeu classificació al CB  Elvira
Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 4. Jorn. 17 i 18
Torelló-La Salle 46-64
La Salle-Arenys Munt 77-82
Equip Partits Pt.
1 Montmeló 17 34
2 L’Ametlla 17 29
3 Arenys Munt 16 29
5 La Salle 17 27

FUTBOL

EF MONTCADA

Patufets. Copa Futbeval. Jorn. 6
EF Montcada-Andalucía 12-3

Prebenjamí B. Copa Futbeval. Jor-
nada 6
EF Montcada-Mollet 3-5

Prebenjamí A. Final de lliga
Equip Partits Pt
1 Lliçà d’Amunt 24 70
2 EC Granollers 24 54
3 EF Montcada 24 52
4 UE Rubí 22 52

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 29 i 30
Rubí-EF Montcada 4-3
EF Montcada-Sabadell 1-8
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 27 70
2 Martorelles 27 65
3 CE Sabadell 27 64
11 EF Montcada 27 29

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 PB Collblanc 30 74
2 Sant Gabriel 30 70
3 Europa 30 69
5 EF Montcada 30 62

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 29 i 30
Montmeló-EF Montcada   0-3
EF Montcada-Lliçà d’Avall4-1
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 29 73
2 EF Montcada 29 72
3 UD Lourdes 29 71
4 CF Parets 29 68

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 30 73
2 F. Sánchez Llibre 30 67
3 Lliçà d’Amunt 30 61
7 EF Montcada 30 43

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 27 i 28
Bufalà-EF Montcada 1-4
EF Montcada-Montañesa 2-4
Equip Partits Pt.
1 L’Hospitalet 24 61
2 Horta 22 54
3 Alzamora 23 53
7 EF Montcada 22 28

Cadet A. Primera Divisió. Grup
5. Final de lliga
EF Montcada-Rubí 8-2
Mercantil-EF Montcada 16-3
Equip Partits Pt.
1 EF Sabadell 30 82
2 CE Sabadell 30 69
3 Mercantil 30 65
16 EF Montcada 30 14

Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 CF Cardedeu 30 65
2 CP Sarrià 30 64
3 UE Vic 29 53
6 EF Montcada 30 45

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 29 i 30
EF Montcada-B. Milán 9-0
S. Perpètua-EF Montcada  7-1
Equip Partits Pt.
1 Sant Celoni 25 66
2 Lliçà d’Amunt 25 57
3 Vallès 25 55
7 EF Montcada 25 34
13 UD Santa Maria 24 12

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 29 i 30
Sant Fost-Santa Maria  s.
Santa Maria-Lourdes s.r.
(Vegeu classif icació a l ’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infanti l  Masculí A. Copa
Catalunya. Grup C. Jornada 5
Parets-La Salle 27-32
Equip Partits Pt.
1 La Salle 4 7
2 Safa Horta 4 6
3 Palautordera 4 3
4 Parets 4 2

Infantil Masculí B. Copa
Catalunya. Grup E. Jornada 5
La Salle-Jov. Mataró 0-10
Equip Partits Pt.
1 BM Granollers 5 10
2 AFEMS Terrassa 5 8
3 Joventut Mataró 5 6
6 La Salle 5 0

Juvenil B. Segona Catalana. Fase
Final. Jornades 8 i 9
Cooperativa-La Salle 33-22
Franqueses-La Salle 35-30
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 8 12
2 Cooperativa 9 10
3 Parets 9 10
5 La Salle 9 7

 >> La jornada s’adreçava als més petits

SILVIA DÍAZ

 >> Amistós del prebenjamí A davant el Ripollet

SILVIA DÍAZ

Competició i diversió a la Diada
El CH La Salle Montcada organitza l’11 de juny la II
Diada d’Handbol “Salvador Benítez”, amb una jorna-
da de partits a les pistes del col·legi La Salle. Les com-
peticions començaran a les 10h i finalitzaran a les 20h,
amb el lliurament de premis. Pel campionat passaran
equips de les categories prebenjamí, benjamí, aleví i
infantils masculins i femenins. El pavelló Miquel Poblet
acollirà la competició juvenil. Els equips convidats enca-
ra estan pedents de confirmar, però la intenció del club
és arribar-ne a una vintena. SD

CH LA SALLE> HANDBOL

González i Costa, dos campions locals
El porter del sènior B del Grundig Mobile, el montca-
denc Pablo González, ha format part de la Selecció
Catalana Sots18 de futbol sala que, del 24 al 28 de maig
va participar al Campionat d’Espanya. Tot i guanyar
tots els partits de la lligueta prèvia, el combinat català
no va passar la primera fase per la diferència de gols.
González, que era el primer cop que participava a la
selecció, s’ha mostrat satisfet de la meva participació:
“La selecció és una bona manera de promocionar-te
i que altres clubs et coneguin”. D’altra banda, el
montcadenc Xavier Costa -que juga amb un dels equips
infantils del Barça des de fa un any- ha estat decisiu
perquè el seu equip s’hagi alçat amb el Campionat Na-
cional de Futbol Sala Escolar. El Barça i el Fòrum 2004
van disputar la final el 28 de maig. El partit va acabar
amb empat i a la tanda de
penals, Costa va ficar 3 dels
5 gols que va llançar el seu
equip, un d’ells, l’últim, va
ser fonamental per a la
victòria blaugrana. El
montcadent s’ha mostrat
“molt content, sobretot
per haver ficat el gol
decisiu del campionat”.
El seu equip va arribar a la
final escolar després
d’alçar-se amb el
campionat de Barcelona
ciutat. SD

FUTBOL SALA> Campionats nacionals

 >> Xavi Costa, a Canet

ALBERT COSTA
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“A la vida sempre hi ha
segones oportunitats ”

D’un dia per l’altre

em vaig convertir

en un dels milers

de pobres que hi

ha en aquest país

�

LAURA GRAU

�Andròmines és ara el seu

lloc de feina, però inicial-

ment va ser el seu salvavides.

Fa sis anys la vida em va fer una
mala jugada i, d’un dia per
l’altre, em vaig convertir en un
dels milers de pobres que hi ha
en aquest país. Entenc per ser
pobre no poder cobrir les
necessitats més bàsiques com
menjar, vestir-te i tenir un
sostre. En aquesta societat
passar d’una situació a l’altra és
més fàcil del que pensem.
�Què va passar?
Un accident de
trànsit va deixar el
meu marit tempo-
ralment en una
cadira de rodes.
Com era treba-
llador autònom, la
pensió que li va que-
dar era insuficient
per mantenir-nos a
mi i als meus tres
fills. Quan va passar
tot el petit tenia 8
mesos, el segon, 5
anys i el gran 8.
�Què va fer?

Vaig voler posar-me
a treballar. Però
què feia amb els
nens? Deixava d’es-
tar amb els meus
fills per poder pagar
algú que els cuidés?
He treballat des
dels 14 anys. He fet de per-
ruquera, cambrera, operària en
una fàbrica, dependenta...
Però, ara, era diferent. No

podia deixar els meus fills sols
per anar a treballar. Ells ho són
tot per a mi. Tot i el suport
dels meus pares i els meus
germans, no me’n sortia i,
finalment, vaig decidir de-
manar ajut.
�Com es va sentir?

Jo provinc d’una família humil
però mai no m’ha faltat res. El
primer que penses quan et veus
obligada a acudir a Serveis So-
cials és que no provens d’un
col·lectiu marginal, que alguna
cosa has fet malament per arri-

bar a aquesta situa-
ció. Vaig caure en
una profunda de-
pressió que encara
em feia més difícil
enfrontar-me a la
realitat.
�Què vol dir ser

pobre en una

societat com la

nostra?

Ser pobre vol dir
no poder consu-
mir i, per tant,
quedar-te al mar-
ge de tot, ser invi-
sible per a la resta.
Els meus nens no
podien anar de
colònies, ni estre-
nar roba, ni anar
als aniversaris
d’altres nens. La
gent es pensa que

ets rara però no, el que et
passa, és que estàs exclosa de
la societat perquè no tens
diners i, a sobre, et fa

Exemple de superació. Patrícia té 38 anys i en porta
cinc  treballant a  l’Associació d’Integració Sòcio-Laboral Andròmines
a la qual va arribar derivada dels Serveis Socials de l’Ajuntament. Ja
fa temps que va finalitzar amb èxit el seu procés d’inserció i avui és
un dels pilars de l’entitat amb personal al seu càrrec i un elevat grau
de responsabilitat. El passat mes d’abril va representar Andròmines
en un seminari europeu que es va fer a Barcelona. Va parlar de la
seva experiència com usuària i de la tasca d’integració de les persones
que fa Andròmines a partir de la recuperació de residus. No és la
primera vegada que parla en nom de l’entitat en diversos fòrums
internacionals. El seu és un exemple de superació que pot ser molt
útil per a les persones que, per circumstàncies de la vida, es veuen
abocades a situacions de pobresa i marginació. Patrícia reconeix que
la feina l’apassiona perquè li permet créixer professionalment i
humanament. Un dels seus projectes és formar-se com educadora
social per poder ajudar més les persones que passen per Andròmines.

vergonya confessar-ho.
�Què li sembla la resposta

de l’administració davant ca-

sos com el seu?

El primer que em va oferir Ser-
veis Socials va ser la bossa d’ali-
ments de Càritas. Em va infor-
mar sobre com accedir a les
beques de menjador i altres
ajuts per al manteniment dels
nens. Això està bé, però jo no
volia viure de la caritat, ser un
“paràsit”. Volia ser útil a la so-
cietat i créixer com a persona.
Aleshores va ser quan vaig en-
trar Andròmines amb un con-
tracte de tres mesos. No era un
gran sou però em va servir per
començar a aixecar cap i, sobre-
tot, per recuperar l’autoestima.
De la relació amb l’administra-
ció no n’estic descontenta però
el meu parer és que potser falta
una mica més d’humanitat i
menys burocràcia.
�Com va ser l’experiència

d’entrar a treballar a Andrò-

mines?

L’associació em va donar eines
i ajut psicològic per sortir del
pou on estava. Poc a poc recu-
peres la confiança i la il·lusió.
Més endavant, quan em van pro-
posar ser l’encarregada general,
vaig sentir molta por i alhora
una gran alegria que els respon-
sables confiessin en mi per
assumir una responsabilitat
com aquesta.
�Quina conclusió treu de tot

el que li ha passat?

Encara no acabo de sortir del
tot, però no em puc queixar.

L’Associació

Andròmines em va

donar eines i ajut

psicològic per sortir

del pou on estava

Patrícia RastrolloPatrícia Rastrollo
Encarregada general d’Andròmines

Tinc feina, un sostre i els meus
fills estan bé de salut. He aprés
que la vida és una lluita i que
mai no hem de perdre la

confiança en nosaltres mateixos.
A la vida sempre hi ha segones
oportunitats i gent disposada a
ajudar-te.




