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L’empresa de pintures construirà a partir de juliol la nova fàbrica a Can Milans. Pàgina 3

SÍLVIA ALQUÉZAR

Valentine ven el solar que
ocupa actualment i preveu
traslladar-se l’any 2008

Referèndum sobre l’Estatut

Montcada surt
al carrer per
gaudir de la
seva Festa

P. 24 i 25
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>> Pere Oliva dóna el
relleu a Rosa Olivares al
CB Montcada  P.26

Unes joves miren les paperetes que hauran de triar el 18 de juny P. 7

Un total de 23.847 ciutadans estan cridats diumenge a les urnes per votar si aproven o no el nou
Estatut de Catalunya. La consulta ha estat precedida de diferents actes de campanya al municipi
amb presència de representants de les principals forces polítiques catalanes.

>> Clos inaugura el nou
tram horari del 155 i visita
els pisos de l’Impsòl  P.4

>>  Avancen a bon ritme
les obres  dels grans
projectes en contrucció P.9

>> Una mostra repassa
el paper històric de les
dones del municipi P. 11

>> Un nou bus unirà al
setembre Montcada amb
la UAB i Ripollet  P. 6

PILAR ABIÁN

>>  L’ ‘Hoja Informativa’
compleix 40 anys prenent
el pols a Can Sant Joan P. 19

>> Atracció del Mercat Medieval

PILAR ABIÁN

PILAR ABIÁN

>>  Primeres passes per
crear un projecte
educatiu de ciutat P. 10

PILAR ABIÁN

La Festa Major 2006 va acom-
plir totes les expectatives creades
pels organitzadors. Entre l’1 i el
5 de juny  la  població va sortir
al carrer per participar de la
celebració. Sergio Dalma va
congregar més de 1.700 perso-
nes al Pavelló Miquel Poblet,
mentre que el Mercat Medie-
val va aconseguir omplir el
carrer Major. Altres cites
destacades van ser els castells de
Focs Artificials i concerts com
el de l’Espingari o la cantant
Mònica Green.
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Les obres de la nova factoria s’inicien
al juliol i acabaran en un any i mig

TRASLLAT DE VALENTINE

En el solar que quedarà alliberat es construiran 482 habitatges, zones verdes i el nou edifici de l’IES La Ribera

pilar abián
redacció

El Grup portuguès CIN (Cor-
poraçao Industrial do Norte,
SA) propietari de Barnices Valen-
tine, ha venut els terrenys on té
ubicada la factoria a Montcada i
Reixac a la inmobiliaria Grupo
Reyal, per un valor de 74,16
milions d’euros. La venda es va
formalitzar el passat 12 de juny i
estipula que Valentine assumeixi
la demolició de les edificacions
existents i la neteja del solar,
actuació que es farà un cop l’em-
presa hagi construït la nova nau
a Can Milans, unes obres que es
preveu iniciar a mitjan juliol.
Fonts de la direcció han expli-
cat que el trasllat a la futura
factoria es farà per etapes co-
mençant a final del 2007 i aca-
bant durant el primer semestre
del 2008. La nova fàbrica ocu-
parà una superfície de 25.000 m2

, tindrà menys espai construït
que l’actual però estarà millor
distribuïda per tal de perfeccio-
nar la producció. De fet, gràcies
al trasllat, Valentine podrà
modernitzar les seves infraes-
tructures i passar de produir de
18.000 a 60.000 tones anuals de
pintura. La inversió inicial esti-
mada és de 32 milions d’euros,
amb la compra dels nous ter-
renys de Can Milans inclosa.

Transformació del sector.

La factoria de vernissos i pin-
tures ocupa els terrenys ara
venuts des de l’any 1946 en una
extensió de 31.000 m2. Un cop
marxi del nucli urbà, aquest
solar fins ara industrial passarà
a ser edificable. D’acord amb la
proposta de planejament apro-
vada pel Ple municipal, s’hi
construiran 482 habitatges que
lligaran amb trama urbana amb
els blocs de pisos de la Ribera
actualment envoltats per les em-
preses Valentine i Daicolor-
chem, el riu Besòs i la línia de
tren de França.
L’edificació es farà en dos con-
junts en paral·lel, un al riu i
l’altre al carrer de les Aigües.
“En els propers anys el sector
viurà un canvi espectacular

amb la desaparició de Va-
lentine, el soterrament de les
vies del tren i l’aplicació de les
actuacions previstes en la Llei
de barris”, ha dit l’alcalde Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), recor-
dant que la voluntat del govern
municipal és que en el futur es
pugui fer un passeig de con-
nexió que vagi des de l’Eix
Reixagó de Can Sant Joan fins
al centre de la ciutat. L’edil ha
incidit en què al solar que ara
ocupa la fàbrica de pintures no
només aniran habitatges:
“També hem planificat moltes
zones verdes i la construcció
del nou IES de la Ribera que
es farà perquè hem incorporat
al planejament el solar que
ocupa l’actual edifici”.
Arrizabalaga celebra que l’ope-
ració que ha propiciat el trasllat
de Valentine hagi permés la
continuïtat de la factoria en el
terme municipal. L’empresa
compta en l’actualitat amb més
de 300 treballadors entre la plan-
tilla de les instal·lacions montca-
denques i les delegacions i bo-
tigues que hi ha distribuïdes
arreu d’Espanya.

>> Ricard Agustín al seu despatx

RICARD AGUSTÍN, DIRECTOR GENERAL DE VALENTINE:
“SOM UNA EMPRESA COMPROMESA AMB EL MUNICIPI”

 PILAR ABIÁN

entrevista

-Ara ja podem dir que comen-
ça el compte enrere pel trasllat
de Valentine.
Així és. Fins ara hem actuat amb
cautela però la venda dels ter-
renys suposa el pas definitiu. A
mitjan juliol començarem les
obres de la nova fàbrica i, durant
el primer trimestre del 2008, ja
haurà d’estar operativa.
-Com serà la nova factoria?
-Molt diferent a aquesta, que ha
quedat anticuada. Modernitza-
rem tota la maquinària. Ara te-
nim línies de producció en una
quarta planta i això no és ope-
ratiu. El que sí estarà en verti-
cal serà el magatzem, però total-
ment robotitzat. En una super-
fície menor a l’actual podrem
produir 40.000 tones més l’any.
-Tenint en compte el preu de
venda dels terrenys, es pot dir
que Valentine ha fet una ope-
ració rendible amb el trasllat.
-A priori sí, però no tant com la
gent pugui pensar. Ingressem
74 milions d’euros però pa-
guem 32 per la nova fàbrica i
hem d’afegir les obres de de-
molició i neteja del solar i abo-

nar els impostos corresponents.
Els diners restants ens perme-
tran sanejar l’economia de l’em-
presa. No oblidem que l’any
1992 Valentine va fer suspensió
de pagaments i es va haver d’en-
deutar per continuar.
-El trasllat permetrà a l’empre-
sa modernitzar-se i al municipi
guanyar sòl urbà. Però també
és cert que ha estat criticat pels
veïns de la Llagosta.
Entenc que puguin estar preo-
cupats però crec que, quan cone-
guin el projecte, canviaran d’opi-
nió. No els provocarem molès-
ties i condicionarem el parc que
hi al costat de la riera perquè con-
tinuï sent un espai verd. La nostra
empresa té molta sensibilitat
amb l’entorn i és l’única del sec-
tor químic que compta amb la
certificació integrada d’Aenor en
qualitat i mediambient. Amb el
temps, crec que la Llagosta esta-
rà orgullosa de tenir Valentine a
prop.
-Com ha estat durant tots
aquests anys la convivència
amb els veïns de Montcada?
Ha estat bona i respectuosa. Els

haig d’agrair la paciència que
han tingut davant les molèsties
que hagin pogut sofrir.
-Valentine seguirà a Montcada,
però hauria pogut marxar.
Doncs sí. Va ser difícil trobar els
terrenys adients i vam arribar a
tenir ofertes de solars gratuïts
fora de Catalunya. Però som una
empresa compromesa amb el
municipi i hem preferit rebaixar
les expectatives de guanys i se-
guir a Montcada. Vull agrair la
comprensió de l’accionariat i de
tots els grups municipals que
ens han donat el seu suport i
especialment de l’alcalde. PA

PILAR ABIÁN

Futur
ús del solar

482 habitatges 15.000m2

Zones Verdes   2.505m2

Equipaments   3.560m2

Entorn restant 25.662m2
46.727 m2
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Clos reclama recuperar les funcions
de l’antiga Corporació Metropolitana

VISITA INSTITUCIONAL

El president de la MMAMB inaugura oficialment l’ampliació d’horaris de l’autobús 155 i visita els pisos de l’IMPSÒL, a Mas Duran

pilar abián
montcada

>> L’alcalde i Clos conversen durant el seu recorregut en l’autobús 155

FOTOS: PILAR ABIÁN

DOBLE PROTESTA DAVANT LA CASA DE LA VILA

CONTRA L’AMB I PEL CONVENI DE L’AJUNTAMENT

l’apunt

bus 155
*Recorregut

De Can Cuiàs a Terra Nostra

passant per Font Pudenta, la

Ferreria, Mas Duran, Mont-

cada Nova, Montcada, La Ri-

bera i Can Sant Joan.

*Horaris en dies feiners

El primer bus surt del carrer

Petúnies-Circumvalació a les

6h i l’últim a les 21.15h.

A Terra Nostra el primer arriba

a l’avinguda de Terra Nostra a

les 6.45h i l’últim a les 22h.

*Horaris en dies festius

(Novetat)

El primer bus surt del carrer

Petúnies-Circumvalació a les

8.40h i l’últim a les 20.25h.

A Terra Nostra el primer arriba

a l’avinguda de Terra Nostra a

les 9.20h i l’últim a les 21.10h.

*Freqüència de pas

Cada 26 minuts.

*Nova parada en el recorregut

Al passeig Sant Jordi de Mas

Rampinyo.

El president de la Mancomuni-
tat de Municipis de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona
(MMAMB) i alcalde de Barce-
lona, Joan Clos, considera  ne-
cessari disposar d’un govern
metropolità únic que aglutini la
gestió que avui dia fan tant l’or-
ganisme que presideix com
l’Entitat Metropolitana del
Transport (EMT) i l’Entitat Me-
tropolitana del Medi Ambient
(EMMA). “No podem perdre
pistonada, hem de continuar
sent una de les àrees més ac-
tives d’Europa i per això ne-
cessitem una nova llei metro-
politana”, va dir durant la seva
estada a Montcada i Reixac el
passat 9 de juny.
El polític va venir personalment
acompanyat del vicepresident
executiu de la MMAMB, Dídac
Pestaña, a inaugurar l’ampliació
d’horari en dies feiners i festius
de l’autobús urbà 155 que surt
de Can Cuiàs i finalitza el seu
recorregut a Terra Nostra.

Missatge. Clos va ser rebut
per l’alcalde i una àmplia repre-
sentació del govern municipal a
la Casa de la Vila i, després de
signar en el llibre d’honor de
l’Ajuntament, va explicar les
perspectives de futur de l’AMB
en termes mundials. “Els mu-
nicipis que formem part de
l’Àrea –va dir– no podem anar
per lliure, hem d’anar junts
perquè, en el context d’Eu-
ropa, a partir d’ara competi-
rem amb les grans potències”.
Segons Clos, la UE traspassarà
bona part de les subvencions
que destina a agricultura, a recer-
ca i desenvolupament, per això
la seva consigna és “modernit-

zar el teixit empresarial i apos-
tar per les noves tecnologies”.
El president de la MMAMB
opina que, per estar en prime-
ra línia i respondre a les noves
necessitats de la societat, que
reclama més serveis, més trans-
ports i més habitatges, és ne-
cessari recuperar la figura de l’an-
tiga Corporació Metropolitana,
un objectiu que es planteja pas-
sades les eleccions municipals.

Transports i habitatges.

Clos i Pestaña van inaugurar
l’ampliació d’horari de l’auto-
bús de la TMB 155 fent un
recorregut des de Montcada
fins a Mas Duran, on els repre-
sentants metropolitans van visi-
tar la promoció de 188 pisos i
230 aparcaments que està cons-
truint l’IMPSÒL en aquest sec-
tor de Mas Rampinyo. Altres

projectes en marxa a través de
l’AMB són la remodelació del
Casal Balsalobre i de la plaça Ni-
caragua, ambdòs a Can Sant
Joan.
La visita institucional va cloure
amb un dinar amb membres de
la Comissió del Pla Estratègic
de Montcada i representants
veïnals, que es van interessar pel
futur de la ciutat en el marc del
Pla Estratègic Metropolità i van
reclamar deixar de pagar els
peatges que històricament ha
sufert el municipi per la seva
proximitat a Barcelona. Clos els
va assegurar que el destí de la
Ciutat Comtal es perfila en
positiu i anirà lligat al de Mont-
cada. L’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), també es va mani-
festar en aquest sentit i va  desta-
car la “vocació de servei de
l’AMB envers la ciutadania”.

La delegació de l’Àrea Metro-
politana va ser rebuda amb
pancartes i xiulades de repre-
sentants de la Coordinadora
de personal de l’Ajuntament i
membres de la Policia Local
que van aprofitar l’acte oficial
per reclamar la millora del
conveni col·lectiu –actualment

en negociació– i l’increment
de sous amb l’aplicació de
l’IPC català. A aquesta pro-
testa col·lectiva es va afegir la
d’un veí de Can Sant Joan que
va criticar la política me-
diambiental de l’AMB en con-
siderar que perjudica muni-
cipis com Montcada. LR

>> Representants de la Coordinadora i pancarta contra els abocadors
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L’AV de Can Sant Joan vol
aturar els embargaments

>> L’assemblea va aplegar una vuitantena de veïns a la plaça del Bosc

SÒNIA HERNÁNDEZ

>>RECÀRREC DEL TRANSPORT

sònia hernández
can sant joan

L’AV de Can Sant Joan dema-
narà per escrit a l’alcalde, César
Arrizabalaga, que se suspenguin
els embargaments per l’impaga-
ment del recàrrec del transport
de l’Àrea Metropolitana, que
l’entitat qualifica de taxa d’“in-
justa i il·legal”. El mateix do-
cument serà tramès a la resta
d’associacions veïnals de Mont-
cada per si es volen afegir. Aquest
va ser un dels acords que va
prendre la vuitantena de veïns
que el 7 de juny es va aplegar a la
plaça del Bosc en l’assemblea
convocada per tractar la qüestió.
El president de l’entitat, Francis-
co Adamuz, va explicar que l’AV
està tramitant els recursos per
impugnar els rebuts que arriben
als ciutadans, per la qual cosa va
demanar als veïns que portin els
seus al local de l’associació.
Segons van informar els respon-
sables de l’entitat,  des de la Con-
federación d’Associacions de
Veïns de Catalunya s’està repre-
nent la comissió que ha de ne-
gociar amb Transports Metro-
politana de Barcelona (TMB)

una alternativa per al finança-
ment del transport a l’Àrea Me-
tropolitana.
En cas que les gestions iniciades
no donin el resultat esperat, l’AV
de Can Sant Joan ha anunciat
que durà a terme mobilitzacions.

Antecedents. El recàrrec
del transport es va implementar
l’any 1992 a tots els municipis
que formen part de l’Entitat
Metropolitana del Transport
amb l’objectiu de finançar una
part del transport públic de l’Àrea

–autobusos, metro i tramvia.
Aleshores el govern local va re-
comar no pagar-lo en conside-
rar que Montcada no tenia un
transport de qualitat. Avui dia
l’actual govern n’és partidari per-
què entén que, gràcies a aquest
tribut, s’ha assolit la integració
tarifaria i més serveis en horari
nocturn i festiu.
L’import es calcula aplicant el
0,105% al valor cadastral de ca-
da immoble. Si l’ús d’aquest és
residencial s’aplica una reducció
en la quota del 60%.

L’AMB ha decretat l’acció pels impagaments de la taxa que s’aplica a l’IBI

La Plataforma, a l’espera
de la resposta ministerial
laura grau
montcada

La Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total està a l’espera que
el Ministeri de Foment estableixi
el calendari definitiu de les
obres que eliminaran de la su-
perfície la línia de tren de França
al seu pas per Montcada. Si
abans del 22 de juny no s’ha
produït cap novetat, el col·lectiu
es planteja convocar una nova
assemblea i fer noves mobilit-
zacions.

Pròximes reunions. La Pla-
taforma té previst reunir-se en
els propers dies amb el secretari
per la Mobilitat de la Generalitat,
Manel Nadal, i el delegat del
Ministeri de Foment, Jordi Prat,
amb els quals  ja s’ha entrevistat
amb anterioritat. També manté
reunions periòdiques amb
representants municipals per es-
tar al dia de totes les comu-
nicacions oficials i continua amb
la venda de samarretes i pan-
cartes reivindicatives. Durant els
dies 4 i 5 de juny, coincidint amb
la  Festa Major, membres del
col·lectiu van ubicar una para-
deta a la Fira Medieval del carrer
Major on, a més d’aquest mate-
rial, van vendre números per al

sorteig d’un televisor de plasma
amb l’objectiu de recaptar diners
per finançar el cost de la cam-
panya. Segons el portaveu de la
Plataforma, Jaume Relat, “si
abans del 22 de juny ningú
no ha mogut fitxa, haurem de
valorar la possibilitat de tor-
nar a sortir al carrer per ma-
nifestar-nos”.
La darrera acció de la Platafor-
ma, el passat 25 de maig, va con-
sistir en entregar al govern mu-
nicipal les 12.000 signatures
recollides a favor del soter-
rament de la línia de rodalies en
tot el nucli urbà i fins passat el
Ripoll.

>>SOTERRAMENT TOTAL

>> Pancartes pel soterrament

PILAR ABIÁN
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Montcada i la UAB estaran
unides per una línia de bus
El 15 de setembre s’iniciarà el servei que passarà per Cerdanyola i Ripollet

>> MOBILITAT

pilar abián
montcada

>> L’autobús, a l’igual que el 96, passarà pel barri de Can Sant Joan

El 15 de setembre entrarà en
funcionament una nova línia
d’autobús que connectarà els
tres municipis mancomunats
de Montcada i Reixac, Cerda-
nyola del Vallès i Ripollet amb
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i el sector de
Bellaterra. El recorregut s’ini-
ciarà a Can Sant Joan, i tindrà
parades també a Montcada (pl.
Lluís Companys) i a Mas Ram-
pinyo (pl. Espanya).
També facilitarà la connectivitat
dels barris d’Uralita i Pont Vell,
a Cerdanyola, i de Can Tiana, a

Ripollet, i comunicarà els tres
grans eixos ferroviaris d’aquesta
zona: les línies de RENFE Bar-
celona-França, Barcelona-
Manresa, i la línia dels FGC-
UAB. L’autobús donarà servei
de dilluns a divendres, des de
les 6 fins a les 21h, i la freqüència
de pas serà d’un comboi cada
hora.

Fons autonòmics. L’acord
per a la posada en marxa
d’aquesta línia que sufragarà la
Generalitat de Catalunya el van
subscriure el 29 de maig els al-
caldes de Montcada i Reixac,
César Arrizabalaga, de Cerda-

PILAR ABIÁN

Can Cuiàs incrementa
les places d’aparcament

Can Cuiàs ha guanyat més pla-
ces d’aparcament al carrer Cir-
cumval·lació, en el tram com-
près entre el carrer Camèlies i
l’Escola Bressol Municipal Camí
del Bosc. Per aconseguir aquests
nous espais, el tram del vial ha
passat a ser d’un únic sentit de
circulació, direcció Collserola.
Els vehicles que han de baixar cap
a Can Cuiàs ho han de fer pel
carrer  de les Agudes, de Ciutat
Meridiana (Barcelona).
El canvi de circulació ha permès
que al costat dret del carrer
Circumval·lació puguin canviar-
se els estacionaments en línia per
uns altres en bateria, doblant
pràcticament el nombre de
places actuals i aconseguint-ne un

total de 45 en aquest costat. Amb
aquesta actuació, els aparca-
ments a banda i banda del tram
de via seran en bateria. La Bri-
gada Municipal va fer els treballs
de pintura de la senyalització
dels aparcaments el passat 14 de
juny.

Espai transitat. La presiden-
ta de l’Àrea Interna, M. Carmen
Porro (PSC), ha manifestat que
l’actuació “pretén pal·liar el
dèficit d’aparcament i garan-
tir la seguretat per als via-
nants, en un tram força uti-
litzat pels conductors per
accedir a l’escola bressol i al
col·legi de Ciutat Meridiana”.
Porro també ha afegit que els
canvis de circulació permeten
una major fluïdesa del trànsit.

laura grau
can cuiàs

nyola del Vallès, Antoni Morral,
i de Ripollet, Juan Parralejo, amb
el director general de Ports i
Transports de la Generalitat de
Catalunya, Esteve Tomás, i el
subdirector general del mateix
departament, Josep M. Fortuny.
Arrizabalaga ha destacat que
“aviat es farà realitat un dels
projectes pels quals més ha
treballat la Mancomunitat”.
En aquesta trobada també es
van tractar diferents qüestions
relatives a la millora del trans-
port públic en els tres municipis
que integren la Mancomunitat
Intermunicipal Montcada i
Reixac-Ripollet-Cerdanyola.

Únic sentit a un tram del carrer Circumvalació

>> Operaris municipals enllestint els treballs de senyalització

LAURA GRAU
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Tot a punt perquè Montcada
es pronunciï sobre l’Estatut

sílvia alquézar
montcada

L’Ajuntament desplegarà un
dispositiu d’efectius personals i
tècnics per a la celebració del re-
ferèndum sobre el nou Estatut
d’Autonomia de Catalunya al
municipi, el proper diumenge
18 de juny. De fet, els prepa-
ratius de la consulta van co-
mençar fa unes setmanes, amb
l’elaboració de les llistes del
cens, la preparació de les pa-
peretes per a la votació i l’elec-
ció dels presidents i vocals de
les meses electorals.
Després del període d’expo-
sició pública, 23.847 ciutadans
podran participar al referèn-
dum.

Resultats a la ràdio. El
recompte de vots començarà
a les 20h, quan tanquin els cen-
tres, i es preveu que l’escrutini
sigui ràpid. L’emissora muni-
cipal Montcada Ràdio (104.6
FM i montcadaradio.com) oferirà
un programa especial el proper
diumenge, a partir de les 20h,
en el qual es farà el seguiment
de l’escrutini i es donarà el re-
sultat de la consulta i també les
dades de participació a Mont-
cada i Reixac.

>> JORNADA ELECTORAL els partits en acció
PSC> Sí a un Estatut amb més competències
La diputada al Congrés Isabel López va visitar el 14 de juny el
mercat acom-
panyada per
una àmplia
delegació de
l’agrupació lo-
cal del PSC,
encapçalada pel
seu primer
secretari, César
Arrizabalaga. López va demanar el sí perquè “el nou text és un
pas endavant per a Catalunya, ens dóna més competències en
matèria de finançament, medi ambient, salut i habitatge”.LR

La regidora local i diputada al parlament, Eva Garcia, del
PPC, també
va fer cam-
panya el 14
juny al mercat
ambulant del
centre i la
festitivitat del
Rocío, amb el
president del
partit, Josep Piqué, i altres membres de la formació –a la
foto. Garcia va demanar el vot negatiu per al nou text. LR

El portaveu d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds (IU-ICV) al Congrés,
Joan Herrera, i el responsable de
política municipal d’Esquerra
Unida i Alternativa (EUiA), Alfons
Salmeron, van defensar el sí a
l’Estatut en un acte fet el passat
12 de juny a la sala institucional
de la Casa de la Vila davant d’una
quarantena de persones. L’acte
va ser presentat per la respon-
sable local d’EUiA, Alba Delamo,
i el president del comitè local
d’Iniciativa, Fèlix Chic.
Salmeron va destacar el capítol
de drets i deures com un dels
continguts de l’Estatut en què
està més present l’ideari d’ICV-
EUiA: la reivindicació de la recu-
peració de la memòria històrica,
la sostenibilitat, la cultura per la
pau i el dret a una mort digna,
entre d’altres. El representant

Joan Herrera: “El nou Estatut suposa
un pas endavant sense precedents”

d’EUiA va demanar un sí sense
complexes: “Ens hem de sentir
còmodes amb aquest Estatut
perquè és fruït d’un ampli
procés de participació i perquè
ens ajudarà a avançar cap a un
model d’Espanya federal”.

Finançament. Herrera va fer un
repàs de les noves competèn-
cies que atorga l’estatut a Cata-
lunya en temes com la immi-
gració i els trens regionals i de
rodalies, i va destacar l’increment
de recursos que suposarà el nou
model de finançament. Segons
el diputat ecosocialista “el nou
Estatut suposa un pas endavant
sense precedents i recull la
major part de reivindicacions de
la gent d’esquerres, pacifista,
ecologista i amb ganes de
canviar la realitat”. LG

PP>  Mobilització pel vot negatiu

FOTOS: LAURA GRAU, SÍLVIA ALQUÉZAR
i  PREMSA PPC

LAURA GRAU

ERC>  Mobilització pel vot negatiu
Membres de la secció local d’Esquerra Republicana van re-
partir el 14 de juny al mercat ambulant la seva revista La veu
de l’Esquer ra i van
demanar el vot nega-
tiu. L’últim dia de
campanya, ERC orga-
nitza una xerrada a càr-
rec del diputat al
Congrès Joan Tardà, a
les 20h a la Casa de la Vila. LR



8 2a quinzena
juny 2006 notícies

Lloguer d’habitacions. A Terrassa. 2
habitacions (1 doble). Comfortables. Al costat
de Rambla i FFCC.  Amb dret a cuina, renta-
dora, etc. Telèfon 662 088 919.
Oferta laboral. Es necessita noia o noi
aprenent de perruqueria per als caps de
setmana. Tel. 935 753 656.
Oferta laboral. Es necessita personal al su-
permercat 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. 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 o
cuidado de pesronas mayores. De viernes a
domingo. Tel. 649 347 779.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

L’SPE ofereix cursos per
a treballadors en actiu

laura grau
montcada

El Servei de Promoció Econò-
mica (SPE) de l’Ajuntament ha
obert el termini d’inscripció als
nous cursos de formació con-
tínua per a treballadors en actiu i
també per als que estiguin en rè-
gim d’autònom. Els cursos estan
subvencionats pel Consorci per
a la Formació Contínua a Cata-
lunya (Generalitat) i el Fons So-
cial Europeu, amb el suport dels
sindicats UGT i CCOO.
Els cursos que es realitzaran
aquest any seran: anglès II (50
hores), anglès III (50 hores),
Introducció a l’ofimàtica (40
hores), Microsoft Excel (40 ho-
res), Microsoft Access (40 hores),
prevenció de riscos laborals (30

PILAR ABIÁN

Una trentena de montcadencs, entre els quals també hi va ser
l’alcalde César Arrizabalaga (PSC), va prendre part a la bicicletada
popular pel riu Ripoll que va organitzar l’ 11 de juny el Consell
Comarcal del Vallès Occidental i sis municipis de la conca, en-
tre els quals hi ha Montcada i Reixac. Els ciclistes van sortir del
Parc de Font Pudenta per dirigir-se a la la Font dels Gitanos del
Parc Fluvial del Ripoll a Sabadell, en una activitat que va donar
a conèixer el Ripoll i el seu entorn. LR

Bicicletada popular pel riu Ripoll

Els ecologistes volen que el Pla
de Reixac sigui un Parc Agrícola

>> MEDI AMBIENT

laura grau
montcada

hores), soldadura d’estructures
metàl·liques lleugeres (90 hores),
tècniques de venda (20 hores) i
gestió de Pimes (20 hores).
Aquests dos últims els organitza
la Regidoria de Comerç i Turis-
me i s’adrecen a botiguers.

Oportunitat. El tècnic de
l’SPE, Jonathan Triviño, ha ex-
plicat que “l’oferta de cursos
és una bona forma de reci-
clar-se per aquelles persones
en actiu que vulguin aug-
mentar coneixements”.
Les persones interessades en
apuntar-se als cursos i que com-
pleixin els requisits necessaris
s’han d’adreçar a les oficines de
l’SPE (Alt de Sant Pere, 73,
telèfon 935 648 505).

>> El Servei de Promoció Econòmica ofereix cursos durant tot l’any

>> La zona del Pla de Reixac inclou grans hectàrees de conreu

>> FORMACIÓ

El Grup de Medi Ambient de
Montcada-Ecologistes en Acció
i la plataforma Salvem el Vallès
va organitzar una xerrada-col-
loqui el passat 13 de juny a la
Casa de la Vila sobre el futur
del Pla de Reixac (Mas Ram-
pinyo). Després de projectar un
audiovisual sobre els espais natu-
rals que queden al Vallès, Toni
Altaió, de l’associació ecologista
ADENC, va explicar les accions
que s’han dut a terme per acon-
seguir que les planes del Vallès
formin part d’un Parc Agrícola
que l’administració hauria de
crear amb l’objectiu d’evitar la
seva desaparició davant de la
creixent ocupació de terreny per
part de la indústria i la cons-
trucció.

Situació. El Pla de Reixac té
300 hectàrees compreses entre
la zona que s’està construint al
Mas Duran fins als límits amb la
Llagosta, Santa Perpètua, Badia
i Ripollet, incloent-hi l’antic
polvorí. Actualment la majoria
d’aquests terrenys són zones
d’equipaments supramunicipals.

ADENC

PILAR ABIÁN
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El parc de Mas Duran,
a punt d’inaugurar-se

>> OBRES EN CONSTRUCCIÓ Projecte de

millora del parc

de Can Cuiàs

L’accés al parc de Can Cuiàs,
situat entre l’Escola Bressol
Municipal Camí del Bosc i el
CEIP Mestre Morera (Ciutat
Meridiana), serà reformat a fi-
nal d’any gràcies al conveni de
col·laboració que existeix en-
tre l’Ajuntament i el Consorci
del Parc de Collserola. Els
tècnics del servei de Projectes
i Obres i del de Parcs i Jardins
de l’Ajuntament han elaborat
una pla d’actuació que es desen-
voluparà durant l’últim trimes-
tre del 2006, amb un pressupost
de 44.800 euros.
El president de l’Àrea Territo-
rial, Sergio Hermoso (PSC), ha
manifestat que l’objectiu d’aques-
ta primera actuació és “priorit-
zar el pas dels vianants, so-
bretot pel que fa a les mesu-
res de seguretat, ja que es
tracta d’una zona molt tran-
sitada”.
Les actuacions previstes són la
neteja del terreny, la millora del
sistema de recollida d’aigües, la
pavimentació d’un tram amb
pedra natural, la plantació de
pins i la creació d’una plaça
amb un banc semicircular.

la redacció
can cuiàs

El parc de Mas Duran –cone-
gut popularment com del Gu-
rugú– s’inaugurarà en breu, un
cop l’Ajuntament hagi recep-
cionat l’obra. L’espai es va co-
mençar a remodelar el passat
mes de setembre i el cost de l’ac-
tuació ha estat de 600.000 euros,
sufragats per la junta de  com-
pensació del sector on s’estan
construïnt 1.800 habitatges. El
parc ha variat substancialment el
seu aspecte, la cota d’alçada ha
baixat i s’ha igualat amb la dels
carrers que l’envolten, de mane-
ra que queda més integrat en el
paisatge. Disposa de força ve-
getació ja que s’han mantingut
els arbres que hi havia i s’han
afegit de nous. També incorpo-
ra dues zones de jocs infantils,
dues pistes de petanca i un ampli
sector d’estada i de passeig.

Visita.  Una delegació de
l’Ajuntament encapçalada per
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i el president de l’Àrea
Territorial, Sergio Hermoso
(PSC), i integrada per tècnics
municipals va visitar el 7 de juny

pilar abián
montcada

el parc de Mas Duran així com
altres projectes impulsats pel
govern local. Els que està pre-
vist inaugurar abans d’acabar el
2006 són el Centre Cívic de la
Ribera –que ocuparà les ins-
tal·lacions de l’antiga Acadèmia
Lis–, la plaça Nicaragua, a Can
Sant Joan, i l’estadi de futbol de
la Ferreria. “No arribarem a
temps d’iniciar les compe-
ticions de lliga a la tardor però,
pel ritme que porten les obres,
acabaran abans de final d’any”,
va dir l’alcalde en referència a
l’equipament esportiu.
Altres instal·lacions que també
obriran portes durant l’últim tri-
mestre de l’any seran el segon
Centre d’Assistència Primària i
la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra, ambdòs al Pla d’en Coll
i sufragats per la Generalitat de
Catalunya. Al 2007 les obres que
està previst finalitzar són les del
Centre Cívic de Can Sant Joan,
a l’antic cinema Kursaal –actual-
ment d’estan fent els fona-
ments–, la Biblioteca i l’Auditori
inclosos a la segona fase del
complex lúdic i esportiu Mont-
cada Aqua, i el parc de la Lla-
cuna, a Mas Duran.

>> Aspecte del parc de Mas Duran un cop remodelat

>> Obres de la Comissaria dels Mossos que s’està construint al Pla d’en Coll

FOTOS: PILAR ABIÁN
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EDUCACIÓ

Montcada comença a elaborar
el Projecte Educatiu de Ciutat

pilar abián
redacció

La Diputació de Barcelona assumeix la redacció del document per encàrrec del Consistori

2a quinzena
juny  2006

ARXIU/ PILAR ABIÁN

L’Ajuntament ha donat llum
verda a l’elaboració del seu Pro-
jecte Educatiu de Ciutat (PEC),
una eina imprescindible per
avançar cap a una ciutat educa-
dora. Això significa definir el
model de ciutat que es vol i els
valors que el sustenten.
Sota el concepte de Ciutat educa-

dora s’entén que el municipi,
d’acord amb les relacions socials
que estableix, educa i transmet
formes d’actuar als seus veïns.
“L’educació s’ha de fer al
llarg de tota la vida, no només
durant el període escolar i
l’Ajuntament, com a adminis-
tració més propera, ha d’as-
sumir el repte d’aconseguir
que la ciutadania sigui cívica
i participativa”, explica Roser
Bertran, tècnica de l’Àrea d’Edu-
cació de la Diputació de Barce-
lona, l’organisme que assumirà la
redacció del PEC. Actualment hi
ha una trentena de municipis
catalans que estan desenvolupant
aquest projecte amb el seu su-
port.

Metodologia. El procediment
consistirà a fer una diagnosi glo-
bal sobre la situació de la ciutat
incidint en quëstions educatives,
recollir opinions de membres
d’altres consells que existeixin a
la ciutat –Pla Estratègic, Consell
Municipal d’Educació o Consell
de Dones, entre d’altres–, definir
les línies estratègiques a seguir i
fer un Fòrum local d’Educació.
“És imprescindible que les
entitats i la ciutadania participin
en el procés i s’impliqui en el
seu posterior desenvolupa-
ment”, indica Bertran.
La previsió és que el treball de
camp comenci ja i la diagnosi

Més de 400
nens i nens

s’inscriuen als
Casals d’Estiu

estigui feta en un termini de set
mesos. Els PEC es plantegen els
objectius i la metodologia més
convenients a cada municipi per-
què les administracions, els cen-
tres escolars, les famílies i la co-
munitat sencera treballin con-
juntament per millorar l’escola-
ritat d’infants i adolescents, l’ac-
cés equitatiu a un ús educatiu del
seu temps lliure, una educació
adequada i permanent per a tota
la ciutadania i l’aprenentatge i
l’exercici participatiu dels valors
democràtics.
Els PEC han de considerar
l’educació com un objectiu es-
tratègic de ciutat i un dret per-
manent de l’administrat.

 >> Jocs al Casal d’Estiu

ARXIU

EL PEC DEFINIRÀ POLÍTIQUES D’ACTUACIÓ
l’apunt

La societat es construeix des
dels municipis, per això és tant
important que els ajuntaments
liderin l’educació al municipi en
totes les etapes de la vida dels
seus habitants. “Tota ciutat en-
globa unes relacions socials i
transmet valors i maneres de
fer”, explica la regidora d’Edu-
cació, Ana Rivas (PSC). Quan
Montcada i Reixac disposi del
seu PEC podrà saber quins
són els punts febles, on cal in-
cidir en matèria d’educació i
formació.
 “Aquesta informació ens
permetrà fer polítiques con-
cretes, destinar recursos per

ajudar els
grups o col-
lectius que
ho necessi-
tin”.
Un exemple
pràctic serà
evitar que la
fractura social
entre que faci
ús de les noves tecnologies i la
que, per manca de mitjans o for-
mació, no pugui accedir-hi.
Rivas ha afirmat que “és molt
important la participació i la
implicació de la ciutadania en
la definició i aplicació del PEC”.
PA

 >> L’educació no només ha de respondre a una etapa de la vida, la formació de les persones ha de ser continuada en el temps

 >>  Ana Rivas

Mir, misteri i realitat és el centre
d’interès de les activitats del
Casal d’Estiu 2006 que organitza
durant el mes de juliol la Regi-
doria d’Infància i Joventut de
l’Ajuntament.
El primer torn d’activitats,
que es farà entre el 26 de juny
i el 7 de juliol, ha comptat amb
prop de 400 inscrits d’edats
compreses entre P3 i sisè de pri-
mària. Una cinquantena de mo-
nitors de l’empresa Assist són els
responsables de dur a terme la
programació pedagògica del
Casal que combina la vessant
lúdica i l’educativa durant el mes
que durarà l’activitat.

Horaris. L’horari és de 9 a
13.30h, de dilluns a divendres
i un dia a la setmana fins a les
17h. Les activitats del casal es
fan al Centre Cívic de Can
Cuiàs i als col·legis Reixac, Tu-
ró,  Elvira Cuyàs, El Viver, Mitja
Costa i Font Freda. Del 3 al 5
de juliol s’obrirà el termini
d’inscripcions per al segon torn
del Casal, les activitats del qual
començaran el 10 de juliol.

laura grau
montcada

PILAR ABIÁN
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Montcada reviu el paper de les
dones en els moviments socials
laura grau
montcada

El projecte municipal de rescat de la història femenina ha rebut una subvenció
ARXIU

 >> Una de les imatges recollides per a la mostra

Del 26 de juny fins al 15 de
juliol l’Auditori Municipal
acollirà l’exposició Les dones de
Montcada i els moviments socials:
franquisme i transició”, organit-
zada per la Regidoria de Par-
ticipació Ciutadana, el Consell
Municipal de Dones i l’Oficina
d’Atenció a la Dona (OAD). La
mostra culmina la tasca que van
començar l’any passat amb l’ob-
jectiu de recuperar una part de
la memòria històrica del paper
clau de les dones en uns anys
difícils. A més de formar part
de la mostra, el material reco-
pilat –fotografies, testimonis,
documents, etc– formarà part
d’un llibre que té previst editar
l’Ajuntament amb el suport del
Departament de Relacions Ciu-
tadanes i Participació de la Ge-
neralitat que ha destinat al pro-
jecte una subvenció de 10.080
euros. La inauguració està pre-
vista el 28 de juny, a les 18.30 h.

Homenatge. L’objectiu de
l’exposició i de tot el projecte
en general és reconèixer i recor-

>> EXPOSICIÓ

dar les dones montcadenques
que en els anys de la transició
cap a la democràcia participaven
de manera activa i solidària en
diversos àmbits. L’exposició ha

comptat amb el suport de di-
verses entitats locals i de ciu-
tadans a títol particular, que han
aportat testimonis i nombrós
material gràfic.
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La falta d’autoestima i la
influència de valors culturals i
socials són les principals cau-
ses de risc que poden portar
als adolescents a caure en
l’anorèxia i la bulímia.L’agrupa-
ció local del PSC va organitzar
una xerrada el 7 de juny sobre
les malalties derivades dels
trastorns alimentaris que va
anar a càrrec de la infermera
Manoli Marco i de doctor Josep
Maria Minué.

Tràgiques conseqüències.
Una trentena de persones va
assistir a la conferència, al-
gunes d’elles familiars de
noies montcadenques que pa-
teixen la malaltia. Marco, in-

EL PSC REFLEXIONA SOBRE ELS TRASTORNS
ALIMENTARIS DE L’ANORÈXIA I LA BULÍMIA

xerrada

fermera del  i mare d’una
afectada de bulímia va parlar
sobre aquest trastorn que fa
vomitar els aliments ingerits
per por a un excés de pes. Per
contra, el doctor Minué va apro-
fundir en els motius de
l’aparició dels trastorns ali-
mentaris com l’anorèxia i la
bulímia “i sobretot, en com la
manca d’autoestima pot
precipitar la malaltia”.
La conferència la van precedir
unes paraules de l’alcalde i
primer secretari, César Arriza-
balaga i la regidora Eva Gonzalo
–a la foto amb els conferen-
ciants– i un video sobre les
tràgiques conseqüències dels
trastorns en els afectats.  LM

LLUÍS MALDONADO

en 2 minuts...

�

�Convenis de l’Ajuntament amb entitats
L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’AV Montcada
Centre per a la cessió provisional al col·lectiu de la sala
d’entitats de la Casa de la Vila (Major, 32) tots el divendres
de 19 a 21h. El Consistori també ha firmat quatre convenis
per a la cessió de material informàtic a la Unió Esportiva
Sant Joan Atlètic de Montcada, a l’AMPA del CEIP El
Turó, a l’Associació Amics de Montcada i a la Cofradía
Virgen de los Dolores. LR

LAURA GRAU

Familiars d’anorèxics i bulímics
estudien crear un grup de suport

El col·lectiu donaria cobertura també als municipis de l’entorn

lluís maldonado

montcada

Familiars de noies montcaden-
ques que pateixen les malalties
derivades dels trastorns ali-
mentaris de l’anorèxia i la bulímia
han iniciat els primers contactes
amb l’Ajuntament per crear un
grup de suport d’ajuda al
municipi. Segons una de les pro-
motores, Maria José Ferrer, “a
la comarca no hi ha cap referent,
i els familiars i les afectades
s’han d’adreçar sempre a Bar-
celona”. La psicòloga montca-
denca i experta en la matèria,
Sandra Díaz,  col·laborarà amb
el grup. Tant l’alcalde, César
Arrizabalaga, com la regidora de
Joventut i Salut Pública, Eva Gon-
zalo (PSC), han encoratjat la ini-
ciativa. Per a Gonzalo, és molt
important que les famílies
busquin un punt d’assessorament
que “a més serveixi per poder
canalitzar més ajuts i exercir
més pressió per reivindicar
l’atenció sobre aquest tipus de
trastorn”. La regidora també ha
recordat que així “es podria sol-
licitar que el futur hospital de
Montcada pugui acollir llits per
atendre els malalts”.

El CEIP Elvira Cuiàs ha guanyat el segon premi del 1er
concurs de cartells de pesca que convoca el FROM de la
Secretaria General de Pesca Marítima del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. El treball és un mural
col·lectiu fet per alumnes de cinquè amb diferents tècniques
com el collage, la pintura i el dibuix informàtic. El cartell
ha estat editat en una de les publicacions del Ministeri i els
alumnes van anar a rebre el diploma acreditatiu
personalment a Madrid a principi del mes de maig. LG

L’Elvira Cuyàs, premiat pel Ministeri



132a quinzena
juny 2006societat

Els joves dels IES s’apropen
a la gestió política municipal

Les trobades entre estudiants i autoritats s’organitzen des de fa tres anys

pilar abián
montcada

Els adolescents, tot i que enca-
ra no poden votar, també tenen
criteri i, com a ciutadans, recla-
men que l’administració els
tingui en compte. Amb l’objectiu
de conèixer la seva visió sobre la
ciutat i, alhora, d’informar-los
sobre els projectes municipals fa
tres anys que l’Ajuntament or-
ganitza trobades a la Casa de la
Vila entre els estudiants, l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), i les
regidores d’Educació i Infància i

Joventut, Ana Rivas i Eva Gon-
zalo, respectivament, també del
PSC.

Opinió pròpia. Enguany han
participat a la iniciativa alumnes
de 3r d’ESO de l’IES La Ferreria
i de l’IES Montserrat Miró.
L’alcalde els va explicar projectes
com ara el pas de la línia del tren
d’alta velocitat, el soterrament de
la línia de França o de la C-17, la
futura Biblioteca o l’estadi de
futbol. Els joves, per la seva ban-
da, també es van interessar per

les zones d’oci i d’esports, pel
transport públic, els habitatges i
polítiques socials en l’àmbit de la
protecció als menors i es van
manifestar reivindicatius en defen-
sa de les millores que consideren
necessàries per a Montcada i
Reixac.
L’objectiu del Consistori és con-
tinuar ofertant aquesta activitat
per contribuir a promoure la
implicació dels joves en la co-
munitat i facilitar el seu apropament
a les institucions i als seus re-
presentants municipals.

 >> A l’esquerra alumnes de 3r d’ESO de l’IES La Ferreria. A la dreta, l’alcalde i les regidores amb alumnes de l’IES M. Miró

L’Associació d’Integració Socio-
laboral Andròmines ha estat
guardonada amb un dels Premis
de Medi Ambient 2006 que
atorga la Generalitat a persones,
empreses o institucions que duen
a terme accions a favor de la
protecció i millora de l’entorn.
El Conseller de Medi Ambient i
Habitatge, Francesc Baltasar, va
lliurar el premi a la responsable
de l’entitat, Marisa Gliosca, el
passat 7 de juny a l’Auditori
Wintenthur de Barcelona.
Andròmines treballa per la in-
serció sociolaboral de persones
que es troben en situació d’ex-
clusió a través de la recollida i
recuperació de diferents tipus de
residus. Des que es va crear, al
1993, fins ara ha acollit més de
1.200 persones, ha creat 9 llocs
de treball i ha recuperat 12.000
tones de material.
Les oficines centrals estan a Sant
Andreu de Palomar, on també
hi té una ciberbotiga amb ma-
terial informàtic de segona mà.
A Montcada i Reixac hi té un
establiment de roba de segona
mà, a la Carretera Vella, 37 i la
Nau de Recuperació, al polígon

La Generalitat premia
la tasca d’Andròmines

laura grau
montcada

de la Ferreria, on hi també hi ha
una botiga de voluminosos.
L’entitat gestiona la Deixalleria
Municipal, que es troba igual-
ment a la Ferreria.

Prestigi i satisfacció. Per
a la responsable de projectes
de l’associació, Núria Sau,
“aquest premi és un reconei-
xement a la nostra tasca dià-
ria i, a més del prestigi que
suposa, representa una gran
satisfacció per als treballa-
dors que la tirem endavant”.
Sau ha anunciat que el nou
repte de l’entitat és potenciar
l’àmbit de la sensibilització,
amb campanyes per conscien-
ciar la societat sobre la im-
portància de reciclar.

PILAR ABIÁN PREMSA AJUNTAMENT

Es reconeix la protecció i millora del medi ambient

 >> El conseller amb Marisa Gliosca

ANDRÒMINES
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en 2 minuts...
Del 16 de juny  al 21 de juliol Can Tauler acull la Mostra de Turisme Juvenil

laura grau
montcada

 >> Imatge de la darrera edició de la Mostra de Turisme

�L’arrossada guanya participants
El bon temps va acompanyar l’11 de juny els Amics de
Reixac en la tradicional arrossada que organitza cada any
davant de l’església.
Enguany s’hi van
aplegar més de 200
persones, un èxit
segons l’organit-
zació, ja que suposa
un augment del
10% respecte l’úl-
tima edició. La jor-
nada es va iniciar
amb l’assemblea
anual de socis, a migdia es van fer sardanes i a la tarda, ball
amb el duet l’Esquitx. Els Amics de Reixac ja preparen la
revetlla de Sant Pere el 30 de juny. Els tíquets seran a la
venda els dies 20 i 27 de juny a la parròquia al preu de 9,50
euros i inclouen taula, coca per a dues persones i una ampo-
lla de cava per a quatre. Les persones que ho desitgin poder
endur-se el sopar i començar la festa a partir de les 21h. PA

PILAR ABIÁN

Viatges joves a bon preu

�Calaix del records a la Casa de la Mina

La Mostra de Turisme Juvenil,
organitzada per la Regidoria
d’Infància i Joventut de l’Ajun-
tament, es podrà visitar del 16 de
juny al 21 de juliol a l’Espai Jove
Can Tauler ( Balmes, 16). La
inauguració, prevista el 16 de juny,
comptarà amb les actuacions del
grups locals Los insensatos, In-
toxicación Etílica, Itaca i Nike-
riendo, a partir de les 21h.
La Mostra inclou informació per
planificar les vacances, assesso-
rament i documentació sobre
viatges, allotjament, transports,
turisme rural i alternatiu. Els
interessats a visitar aquest espai ho
poden fer de dilluns a dissabte,
de 17.30 a 21.30h. Tots els dijous,
a les 19h, es faran jornades mo-
nogràfiques sobre diferents paï-
sos del món amb l’objectiu de
donar a conèixer als joves la for-
ma de vida i la cultura de cadas-
cun d’ells.
Els assistents podran fer classes
de tai-txí i capoeira, una degus-
tació de sushi i te verd o tallers de
trenes, ioga, percussió africana i
cal·ligrafia japonesa. Totes aques-
tes activitats seran gratuïtes. El
divendres 7 de juliol s’organit-
zarà un taller de cuines del món
on els joves podran aprendre a

fer plats típics de diferents països.

Novetats. Cinc sessions infor-
matives per parlar sobre els vols
de baix cost, l’allotjament jove, el
turisme solidari i camps de treball,
idiomes a l’estranger i l’Interrail
són les novetats d’aquesta edició.
Les xerrades es faran per aquest
ordre durant tots els dimarts en-
tre el 20 de juny al 18 de juliol a
les 19h.
En el marc de la Mostra, l’Espai
Jove Can Tauler també acollirà
dues exposicions: una de foto-
grafia sobre un viatge a Palesti-
na protagonitzat per un grup
de joves –Palestina: un conflicte, una

visió–, i una de pintura –Carles
Sarrate: paisatges–, que recull racons
i moments per evadir-se.
La Mostra es complementarà
amb un espai interactiu sobre
viatges, El Racó del viatger, on els
joves podran intercanviar
informacions del seus viatges,
penjar anuncis o mostrar foto-
grafies de les seves vacances. La
cloenda serà el 21 de juliol amb
un sopar a la fresca a l’Espai Jove
Can Tauler. La regidora d’Infància
i Joventut,  Eva Gonzalo (PSC),
ha destacat que “cada any són
més els joves que aprofiten la
mostra per preparar les seves
vacances”.

PILAR ABIÁN

Noms com la petanca, la tanguilla –a la fotografia–o la
baldufa són jocs que no acostumem a associar amb la
mainada d’avui dia. El dilluns 12 de juny alumnes del CEIP
El Viver van passar un matí coneixent aquests jocs amb
membres del
Casal de gent
gran Casa de la
Mina, que van
iniciar els més
petits en els seus
jocs d’infància .
L’activitat for-
ma part del
programa mu-
nicipal educatiu i porta per títol El Calaix dels Records. RF

RAQUEL FERNÁNDEZ
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Un lligam amb Centreamèrica
pilar abián
mas rampinyo

L’entitat ha estrenat un nou local al carrer Sant Ramon de Mas Rampinyo

Tazumal Catalunya-El Salvador

gent que es mou

més informació
Tazumal Catalunya-El Salvador

 Sant Ramon, 3 Mas Rampinyo

Telf. 658 598 484

tazumal69@hotmail.com

www.cecade.org

PILAR ABIÁN

 >> Els impulsors de Tazumal a la porta del local de l’entitat

Tazumal Catalunya-El Salva-
dor ha estrenat un nou local, ce-
dit per l’Ajuntament, al carrer
Sant Ramon de Mas Rampinyo
des d’on desenvoluparà la seva
activitat. “L’entitat ha crescut
quant a socis i projectes i ne-
cessitava d’un espai i una
mínima infraestructura”, ex-
plica el seu president Rafael Ale-
mán. Actualment aquesta ONG,
que es va crear l’any 2001, ges-
tiona diversos projectes solidaris
amb el suport de la Diputació
de Barcelona, el Fons Català de
Cooperació, l’Agencia Española
de Cooperació, l’Àrea Metro-
politana de Barcelona i el mateix
Ajuntament.

Projectes importants.

“Cada vegada gestionem
més ajuts econòmics i el nos-
tre objectiu és assumir pro-
jectes de gran envergadura”,
afegeix Alemán. El nou local
compta amb una oficina, un
petit magatzem i una habitació
on es donarà acollida als visi-

tants que arribin en intercanvi
des de Nahulingo (El Salvador)
o La Paz Centro (Nicaragua),
municipis agermanats amb
Montcada i Reixac. Precisament
aquest estiu una delegació local
promoguda per Tazumal i en-
capçalada per l’alcalde, César
Arrizabalaga, viatjarà a Centre-
amèrica per visitar les millores

que s’han fet en aquestes po-
blacions amb la contribució de
fons municipals.
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El proper número, el 30 de juny
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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
Quina normativa se segueix en la instal·lació de casetes de venda

de petards? En el cas de Mas Rampinyo n’hi ha una en una zona on

acostuma a jugar la mainada, amb el risc que això suposa. Ferran

Ramos. Mas Rampinyo

Des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament hem comprovat després
de la corresponent verificació que totes les casetes de venda de
petards instal·lades al municipi compleixen la normativa decretada
per la subdelegació del Govern de Barcelona, que fixa els llocs i les
distàncies de seguretat. En el cas concret de Mas Rampinyo, la
caseta instal·lada a la plaça Francesc Macià disposa de l’autorització
pertinent, i per tant, des de l’Ajuntament no tenim competències al
respecte. Ramon Ribas, regidor de Llicències i Disciplina

(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
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Agraïment
Salvador Sánchez i Beatriz Martínez

Montcada

>> Carpe Diem. O, el que és el
mateix, aprofita el moment i no
esperis a demà, perquè pot ser
que l’oportunitat s’hagi esvaït. El
Víctor ho repetia constantment
per saludar o despedir-se. Fa uns
dies es va acomiadar així, una
de tantes coses que ens ha ense-
nyat el nostre fill al llarg de 25
anys. La seva pèrdua significa
perdre una part de nosaltres ma-
teixos. Les trucades, les cartes,
les llàgrimes, els sentiments com-
partits, el dolor, les mostres de
suport i d’afecte que hem rebut
ens ajuden a suportar amb
l’amargor i la derrota. Sou tants,
la família, els amics, els com-
panys de feina i tantes i tan in-
creïbles persones les que ens heu
donat suport, fent-nos saber que
sou aquí, que en aquest reduït
espai és impossible donar les
gràcies a tothom.
Cadascú està experimentant el
seu infern personal, però, el fet
de saber que no estem sols en
el nostre dolor és un gran con-
sol. Gràcies a tots els lligams
que us unien a ell, el Víctor va
créixer, va aprendre, va madu-
rar i va sembrar de riures i re-
cords les nostres vides. Li agra-
dava que hi hagués alegria i gent
als seu voltant. Una vegada més
ha aconseguit, inconscientment,
reunir-nos a tots per acomia-
dar-se amb un “ens la veiem” i
crear llaços entre nosaltres, per-
fectes desconeguts fins alesho-
res. Gràcies a tots.

Me gustaría...
Josep M. Peña

Montcada

>> Me gustaría ser alcalde para
dejar que se pusiera una salida de
vehículos en la única calle se-
mipeatonal de Montcada Cen-
tro, en la calle Mayor. También
pondría una Oficina d’Atenció al
Ciutadà y así cuando alguien
ponga una instancia primero pi-
diendo y luego reclamando una
respuesta, me daría el placer de
no contestarle. También podría
construir una nueva piscina don-
de la mayoría de la gente mayor
no pueda acceder por las nue-

vas cuotas mientras que la del
centro la dejaríamos morir para
así poder construir en su lugar
¿pisos?, por ejemplo. Me gus-
taría ser alcalde para tener en la
entrada del Ayuntamiento unas
cuantas bicicletas (¿Montcada
ecológica?) y, como el resto de
funcionarios, ir en moto y en
coche a todos lados. Me gusta-
ría ser alcalde para poner más
zonas azules y ver cómo segui-
mos aparcando sobre la acera.
Me gustaría ser alcalde para cam-
biar las leyes según me conven-
ga. Por ejemplo, la zona verde
de la antigua cervecería la pasa-
ría a urbanizable y también cam-
biaría la altura de los pisos a edi-
ficar según consta en el proyec-
to que piensan realizar en dicho
parque. Y por muchas otras co-
sas... me gustaría ser alcalde o
formar parte de esta ¿oposi-
ción? ya que, al fin y al cabo,
Dios los cría y ellos se juntan.

Reconocimiento
Nati Godoy

Montcada

>> Hacemos pública esta car-
ta como homenaje a tu huma-
nidad, paciencia y cariño hacia
todos los usuarios del ambula-
torio. Personas que acudimos
con enfermedades y proble-
mas, algunos de nosotros oc-
togenarios que ya sólo espera-
mos de la vida un poco de
comprensión y de ese cariño
con el que tú siempre nos has
atendido, explicándonos con
paciencia aquellos trámites que
por nuestra edad nos cuesta
entender. También otras perso-
nas jóvenes que por nuestras
prisas te hemos exigido sin te-
ner culpa alguna y otros niños a
los que con tu sonrisa has ins-
pirado confianza.
Muchos hasta hoy no hemos
sabido tu nombre y te cono-
cíamos como “la chica simpá-
tica del mostrador”, ahora ya
sabemos que te llamas Pilar
Guillén. El ambulatorio ha de-
jado de tener una persona  muy
especial que, día a día, se ha ga-
nado el cariño de miles de
personas y sólo esperamos que
tu marcha haya supuesto para
tí una mejora profesional. No
cambies nunca.

Joan Dalmau
Joan A. Hernández

Can Sant Joan

>> Montcada i Reixac no pier-
de paso al hablar de cultura, y
no es por el Ayuntamiento, ni
por las diferentes entidades que
hacen un gran esfuerzo por
mantenernos en la vanguardia,
sin embargo hay poca partici-
pación ciudadana y escasas pro-
puestas para fomentar no sólo
la creación artística, sinó el dis-
frute y compresión del arte; vi-
vimos en una población que ha
generado artistas de diferentes
ámbitos, y muchos de ellos son
más conocidos fuera que en su
propia ciudad. Tenemos un gru-
po fotográfico que gana pre-
mios internacionales, hemos te-
nido pintores y escritores de
gran talla, y tenemos un actor
(hijo de Can Sant Joan) que aho-
ra está viviendo su primavera
creativa que se llama Joan
Dalmau, que ha participado en
algunas de las producciones ci-
nematográficas más importan-
tes de los últimos años y que, en
este momento, está trabajando
en dos películas y en una de ellas
realiza un papel principal.
Creo que Montcada está en deu-
da con él, que en su barrio natal
se está construyendo un teatro
que bien podría llevar su nom-
bre y que, no lo olvidemos, hace
20 años recorrió todos los ba-
rrios representando su Jo vinc
d’un altre temps, que fue la obra
de teatro que le robó el anoni-
mato para realizarlo profesio-
nalmente, y que hoy en día pese
a sus casi 80 años, le mantiene
activo, le emociona hablar de
Montcada, y todavía le emocio-
na más que alguien le recuerde
su trayectoria. No hace mucho
le propuse repetir su monólo-
go porque hay generaciones de
montcadenses que no lo cono-
cen, y lo que me temo es que se
reaccione tarde, que se le quiera
rendir homenaje cuando ya no
se pueda disfrutar de su presen-
cia; Joan me dijo, “potser el Jo
vinc no, seria complicat repassar
tots els textos, però recitar una
selecció de poemes musicats, sí”.
La propuesta la ha hecho él mis-
mo, ahora sólo falta llevarla a
cabo, ¿alguien nos ayuda?

En la darrera edició de La Veu vam publicar
una informació referida al cas de la nena
Alba, veïna de Can Sant Joan, en què dèiem
que el company sentimental de la mare es
troba a la presó com a pressumpte autor de
maltractes a la menor. Faltava afegir que la
mare de la nena també és a la presó pel
mateix motiu.

Aclariment

La constructora Grupo Reyal és la nova propietària dels terrenys
que ocupa la fàbrica Valentine, en el nucli urbà montcadenc.
Formalitzada la venda, per 74.160.000 euros, l’actual visió de la
nau industrial té els dies comptats. En poc més d’un any, a principi
del 2008, està previst que s’inauguri la nova factoria de l’empresa a
Can Milans i aleshores Valentine procedirà a demolir les actuals
instal·lacions que daten del 1946.
En el decurs de la seva història la fàbrica de pintures ha estat un
dels símbols de la transformació de la Montcada i Reixac de
municipi agrícola i d’estiueig a eminentment industrial. Tot i que en
un principi la seva ubicació estava relativament allunyada del nucli
urbà, el creixement urbanístic va propiciar que, mica en mica,
l’empresa quedés encaixonada i sense possibilitats d’expansió.
Durant anys s’ha mantingut cohabitant amb els veïns que l’envolten
donant fins i tot nom al veïnat més proper, la Ribera, que
popularment ha estat conegut com la Valentine. Aquesta
coexistència, però, tenia els dies comptats. La indústria volia crèixer
i el municipi necessita disposar de sòl per cosir el territori i eliminar
barreres que fragmenten la connexió entre barris. Considerant que
la ciutat disposa de tants nuclis industrials no té sentit mantenir
fàbriques enmig de zones residencials.
Econòmicament l’operació ha estat beneficiosa per a Valentine que,
a més de tenir una fàbrica moderna, podrà sanejar les seves
arques, i també per als treballadors, ja que podran mantenir el
seu lloc de feina al municipi i amb bones perspectives de futur.
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Jesús Chica
Cuiner

:: Quin record n’hi ha a Montcada?
:: Quines van ser les represàlies durant

la Guerra Civil i la postguerra?
:: És fàcil fer recordar?
:: Quines actuacions s’han dut a terme

per recuperar la memòria històrica?

El 14 d’abril d’aquest any

es va celebrar el 75è

aniversari de la Segona

República. A  Montcada es

farà un acte institucional

després de l’estiu

Cal recuperar la memòria històrica?

Nieves
Hernández
Administrativa

M. Carmen
Ruiz
Administrativa

� Ho podem saber tot d’aque-
lla època, perquè actualment,
amb els mitjans de comunica-
ció, podem buscar tot tipus d’in-
formació sobre la Guerra Civil.

la veu dels veïns

Sergio
Pérez
Xofer

� Mai ens expliquen la veritat
de la història, sempre sembla
que ha quedat alguna cosa
amagada i això ho podem ex-
tendre a moltes èpoques.

� Actualment, qui vol saber la
veritat té molts mecanismes per
trobar-ho. El mutisme, el va pro-
vocar el pacte de silenci al qual
es va arribar amb l’entrada de
la democràcia.

� S’ha ocultat força informa-
ció. Imagino que, per motiva-
cions polítiques, hi ha interés
en què algunes coses no
surtin a la llum.

El fòrum. II República i Guerra Civil

opinions contrastades

� Muñoz, Maria del Puerto; Heredia, Òscar. La II República i la Guerra Civil a
Montcada (1931-1943). Montcada i Reixac: Ajuntament de Montcada i Reixac, 2005

� Benguerel, Xavier. Els vençuts (1969). Barcelona: Edicions de 1984, 2005

� Soldados de Salamina. Direcció: David Trueba. 2002. Amb Ariadna Gil, Joan
Dalmau, María Botto, Ramon Fontserè i Diego Luna

Segons el professor de la UAB
J. M. Solé i Sabaté, Montcada
va ser un dels municipis amb
major nombre d’executats (19)
per la repressió franquista al
Vallès Occidental

�

“L’administració ha de recuperar la memòria històrica”
La Guerra Civil va obrir ferides molt profundes que,
70 anys després, encara perduren. Milers de persones
van ser víctimes injustes d’una confrontació que va
provocar l’odi entre veïns i la repressió franquista va
condemnar a l’oblit el bàndol perdedor. El silenci ha
estat durant molts anys l’única resposta que han rebut
els familiars dels repressaliats quan han volgut saber
què els va passar i el més greu és que és la resposta que
continuen obtenint avui dia. És hora de fer accions

decidides a favor de la recuperació de la memòria
històrica. L’excusa de no reobrir velles ferides no pot
impedir la restauració de la dignitat de milers de vícti-
mes que continuen oficialment desaparegudes. A
Montcada la guerra va ser cruenta i encara avui és un
tabú per a molts veïns. Les administracions tenen la
responsabilitat màxima de recuperar la memòria i des
de l’Ajuntament hem volgut aportar el nostre gra de
sorra mitjançant un magnífic treball d’investigació.

César Arrizabalaga
Alcalde de Montcada i
Reixac

“Volem conèixer la història amagada dels nostres morts”
L’Associació per a la recuperació de la memòria his-
tòrica de Catalunya va néixer per una clara necessitat
de les famílies dels desapareguts d’esbrinar què va
succeir amb els seus durant la Guerra Civil espanyola
i la dictadura del franquisme i que formen part
d’aquella història no contada del nostre país. No
volem haver de justificar la nostra recerca amb les
paraules “no volem revenges, no tenim ànim de ran-
cúnies...” i sí que volem reclamar la justícia, la dignitat

i el dret a la història amagada i ocultada en la conscièn-
cia col·lectiva. No tenim gaire temps, si no ens afa-
nyem a recuperar-los quedaran distorsionats o per-
duts en una desmemòria col·lectiva o, encara pitjor,
reescrits en una nova revisió de la història. No en
volem una nova, volem aquella que durant tants
anys ha estat silenciada, ocultada, amagada, amb les
seves veritats i que la van conformar amb el pas del
temps i volem saber d’ells i de la seva sort.

Manuel Perona
President de l’ARMH
de Catalunya

“L’Ajuntament ha de promoure un programa educatiu”
A Montcada i Reixac, parlar de la Guerra Civil
encara deixa alguns testimonis pàl·lids, hi ha molt
poques persones disposades a narrar sense silencis
aquests amargs episodis. Caldria fer una anàlisi
conjunta entre població i institucions per donar
suport a tots els testimonis, esborrar la imatge
de vencedors i vençuts i iniciar un diàleg tolerant
i de respecte. Caldria recuperar, conservar i fer
difusió de la documentació que resta emmagat-

zemada i desordenada a l’arxiu de l’Ajuntament
i promoure la recollida de documents històrics
que tenen particulars. Per damunt de tot, l’A-
juntament i les entitats culturals haurien de fer
un programa educatiu, amb visites als indrets de
Montcada que van tenir un paper fonamental a
la Guerra Civil, amb exposicions, col·loquis i
homenatges, per poder iniciar un diàleg par-
ticipatiu i obert amb tothom.

Maria del Puerto Muñoz
Ferreiro
Historiadora

José Luis
Sánchez
Jubilat

� Quan es va fer la Constitució
hi va haver un pacte polític. Les
coses s’han de deixar, perquè
es tornaria a crear malestar
entre els ciutadans.

Per informar-se sobre el tema...
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Divendres  16
hora del conte. ̀ Vet aquí Europa’
A càrrec de: Santi Rovira  Hora: 18h.
Lloc: Biblioteca Montcada centre.
exposició. Treballs dels alumnes dels
tallers de pintura. Hora: 19h. Lloc: Centre
Cívic Can Cuiàs. Organitza: Grup Do-
nes del barri.
inauguració. Mostra de Turisme.
Actuació dels grups Los Insensatos, In-
toxicación Etílica, Ítaca i Nikeriendo.Hora.

20:30 Lloc: Can Tauler. Organitza: Infància
i Joventut.
aniversari. 10 anys de l’IES la Fer-
reria. Hora. 20:30 Lloc: IES.
ball popular.  Hora: 21h  Lloc: Gran
Casino de Terra Nostra.
acte de campanya. Joan Tardà,
diputat d’ERC. Hora: 20h Lloc: Casa de
la Vila.
acte de campanya. Sopar de
dones d’EUiA de suport a l’Estatut. Hora:

21h.

 Dissabte  17
fútbol sala. Torneig cívic. Lloc: Parc
de la Ribera.
mostra de balls. Hora: 18:30 Lloc:

Pista Coberta Can Cuiàs. Organitza: Centre
Cívic i Grup de Dones.

Diumenge 18
festa fi de curs. Tallers i cursos
Centre Cívic l’Alzina de Terra Nostra. Hora:

18h Lloc: Gran Casino de Terra Nostra.
gimnàstica rítmica. Exhibició
de del Club la Unió de Mas Rampi-
nyo.Hora: 18h Lloc: Pavelló Miquel Po-
blet.

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

L’ESPAI JOVE CAN
TAULER T’AJUDA A
PREPARAR LES
VACANCES

MOSTRA DE TURISME

Del 16 de juny al 21 de juliol

Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut

LES DONES DE MONTCADA
EN ELS MOVIMENTS SOCIALS

Del 26 de juny al 15 de juliol
Organitza: Ajuntament, Consell de Dones i Oficina
d’Atenció a la Dona

TREBALLS CURSOS DE CULTURA
Fins al 23 de juny

ESPECTACLE
TACTEQUEQUÉ?
PERCUSSIONS
DEL MÓN

DIA DE LA MÚSICA

Dimecres 21, 19h, plaça de l’Església

Organitza: Regidoria de Cultura

TREBALLS CURSOS DE CULTURA
Fins al 23 de juny

Dilluns  19
setmana cultural can cuiàs.

Partides de Ping Pong, bàsquet a 3 i
llençament de penals. Hora: De 18h a 20h
Lloc: Pista Coberta de Can Cuiàs.
Actuació alumnes taller de guitarra Hora:

20:30h Lloc: Centre Cívic de Can Cuiàs.

Dimarts  20
setmana cultural can cuiàs.

Café col.loqui ‘Can Cuiàs vist amb ulls de
dones’.  Hora: 17:30h  Lloc:  Centre Cívic
Can Cuiàs.
Taller de Grafitis i torneig de futbolí.  Hora:

De 18 a 20h  Lloc:  Pista Coberta del barri.
xerrada. Vols de baix cost.  Hora:

19h  Lloc:  Can Tauler. Organitza:  Infància
i Joventut.

Dimecres  21
setmana cultural can cuiàs.

Taller de polseres, maquillatge, xapes i
tatuatges. Hora: De 18 a 20h   Lloc:  Pista
Coberta.
dia de la música. Percussions
del món de la companyia Tactequeté. Hora:

19h   Lloc:  Pl. Església.

Dijous  22
setmana cultural can cuiàs.

Joc de l´oca i ludoteca gegant.  Hora: De
18 a 20h   Lloc:  Pista Coberta Can Cuiàs.
Berenar. Hora: 19h   Lloc:  Centre Cívic.
Guerra d´aigua Hora: 19:30h  Lloc:  Cen-
tre Cívic Can Cuiàs.
Cinema a l´aire lliure.  Hora: 21h  Lloc:

Parc del Turó Blau.
3x3 de bàsquet. Hora: 18h  Lloc:

Pl. Bosc Inscripcions: De l´1 al 20 de

juny, a l´IME (Tarragona, 32)
mostra turisme.  La Xina. Taller
de joc Go, classe oberta de taixí i degustació
de te verd. Hora: 19h  Lloc: Can Tauler.
xerrada. `20 anys formant part de la
UE. Què hem guanya´t? Estudiar i treballar
a Europa´ A càrrec de: Laia Mestres Hora:

19:30h Lloc: Biblioteca Moncada Centre.
Organitza: Patronat Pro Europa.

Divendres  23
festa major can sant joan.

Vegeu activitats pàgina 20.
festa major la ribera.

Vegeu activitats pàgina 22.
setmana cultural can cuiàs.

Jocs de camp a la muntanya. Cal portar
esmorzar. Hora: 10h Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs. Espectacle infantil Hora: 18h
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Dilluns  26
exposició. Inauguració de Les dones

de Montcada i els moviments socials. Hora:

18.30 h. Lloc: Auditori.
mostra. L’Esplai per a la Dona exposa
els treballs dels cursos de la temporada .
Lloc: Casa de la Vila.
xerrada. La situació administrativa de
la població nouvinguda. Hora: 19h. Lloc:

Casa de la Vila.

Dimarts 27
3x3 futbol. Hora: 18h Lloc: Pista
Coberta Can Cuiàs. Organitza: IME i
AE Can Cuiàs. Inscripcions: De l´1al 22
de juny al c. Tarragona,32.  Quota: 4 euros.
mostra de turisme. Xerrada.
Allotjament jove. Hora: 19h Lloc: Can
Tauler.

Dimecres 28
fem teatre al carrer. Hora: 18h
Lloc: Casal infantil i Juvenil de la Ribera.
inauguració. Exposició les dones
de Montcada i els moviments socials Hora:

18:30 Lloc: Auditori

Dijous 29
mostra de turisme. Brasil.  Hora:

19h Lloc: Can Tauler.
diada tir amb arc. Hora: De 19h
a 21h Lloc: Pl. Església. Organitza: IME
i Club Català de Tir amb Arc Can Piqué.

MOSTRA DE L’ESPLAI DE LA DONA
Del 26 de juny al 9 de juliol
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Quaranta anys fomentant la
consciència de barri i de poble

La revista va néixer el juny de 1966 amb l’objectiu de cohesionar el veïnat i obrir un espai d’opinió

El juny de 1966 Can Sant Joan
tenia 5.478 habitants, 2.781
homes i 2.697 dones. Aquesta
era una de les informacions que
publicava a portada el primer
número de la Hoja Informativa
(HI), que va néixer com a
suplement del full dominical de
la parròquia de Sant Joan Bap-
tista. Publicar a recer  de l’esglé-
sia va ser la manera més fàcil que
va trobar un grup de veïns per
divulgar les dades obtingudes del
darrer cens que l’Ajuntament
havia dut a terme al barri amb la
col·laboració veïnal.
L’actualització del cens havia tret
a la llum que a Can Sant Joan
vivien persones procedents de 52
províncies espanyoles. “Això
dóna una idea de la diversitat
d’origens i alhora de la neces-
sitat de crear vincles entre la
gent i fer-la sentir part del barri
i del poble”, explica el director
de la revista Sebastià Heredia. Ell
i Pep Martínez, responsables de
la parròquia als seixanta, i altres
veïns com José Pulido, Froilán
Reina, Marco Pérez i l’actor
Joan Dalmau van veure en la HI
una forma de canalitzar les
opinions i inquietuds de la gent
i, alhora, fer-se ressò de tot allò
que passava no només al barri,
sinó també a la resta de Mont-
cada, a Catalunya i al món.

Visió global. Per a la perio-
dista Glòria Arimón, que es va
incorporar a la revista als setan-
ta, una de les virtuts de la HI
“era i és la capacitat d’establir
lligams entre les coses concre-
tes del barri i allò que està
passant a nivell més global”.
Després de superar alguns

obstacles per part del Ministe-
rio de Información y Turismo,
el 1968 HI es converteix en el
butlletí de l’Agrupació de Veïns
de Can Sant Joan. El periodista
Miquel Soler, que s’incorpora
aquell any com a mossèn de la
parròquia, descriu tres línies de
continguts: “La vessant reivin-
dicativa d’equipaments i ser-
veis, la humanística i solidària i
la de promoció de la cultura”.

La censura. Una altra de les
fundadores, Núria Cervera,
que va treballar 15 anys com as-
sistenta social al barri, considera
que “la grandesa de la revista
estava en oferir a la gent la
possibilitat d’expressar les
seves opinions en una època en
que la llibertat d’expressió no
existia”.
De fet, en dues ocasions la
publicació va ser multada per
“ultrapasar la finalidad de la publica-
ción”. Als vuitanta es registra

>> La plana major de HI va grabar un programa especial a la ràdio

HOJA INFORMATIVA DE CAN SANT JOAN

l’apunt

Aquesta va ser la frase més re-
petida en el si del consell de
redacció de la HI quan va rebre
una carta del Ministerio de Infor-
mación y Turismo en relació a
l’article que l’escriptor Paco
Candel –a la foto en un acte al
1996–, col·laborador habitual, va
publicar al desembre de 1970
titulat “No iré nunca a la guerra”,
defensant l’objecció de cons-
ciència. El plec de càrrecs acu-
sava la publicació d’infringir
l’article 7 del Fuero de los Espa-
ñoles i l’obligava a pagar una
multa de 3.000 pessetes. Un
any abans la revista ja havia rebut
una amonestació per un article

“CON EL EJÉRCITO HEMOS TOPADO”

de José Pulido que criticava el
luxe i l’ostentació del vestit que
Massiel va portar al Festival
d’Eurovisió en un moment en
què hi havia tantes mancances
a Espanya. A finals dels setanta
HI també va defensar Els Joglars

i la revista satírica El Papus. LG

>>Candel –al centre– en un acte

>> El grup pintant un mural (1984)

ARXIU HI

LAURA GRAU

ARXIU HI

com a HI de Can Sant Joan, al
marge de l’AV, i continua la seva
tasca de crear consciència de
barri i de poble fins al dia
d’avui, utilitzant indistintament
el castellà i català. Actualment
HI es financia amb la quota dels
socis, publicitat i una subven-
ció municipal que no li ha impe-

dit mantenir el seu esperit crític.
Ara el repte és atraure nous
col·laboradors disposats a pren-
dre el relleu dels fundadors,
“que ja tenim una edat”, diu
Martínez. Una via per atrau-
rer’ls  serà la creació d’una web
on es podrà consultar la publi-
cació i enviar escrits.

HI nº121 (març 1977).
Es pro-
posa un
pla al-
ternat iu
al pla co-
m a r c a l
per dotar
el barri
d ’ e q u i -
paments
i serveis.
La major
part de les propostes s’han dut
a terme en els darrers 10 anys.
Va ser una HI “profètica”.

HI nº 274 (juny-juliol 1991)

Coincidint

a m b e l

25è ani-

v e r s a r i

incorpo-

ra el co-

lor a por-

t a d a ,

amb una

il·lustració de Joan Capella.  A

HI li queden molts anys per

davant prenent el pols al barri

de Can Sant Joan.

Amb pocs
mitjans i
molta  il·lu-
sió surt al
carrer la
r e v i s t a ,
com a su-
p lemen t
del full pa-
r r o q u i a l
de Can
Sant Joan. El paper, de baixa
qualitat, era el que sobrava
d’altres tirades de la impremta.

 PORTADES PER
 A LA HISTÒRIA

HI nº108 (nov-des 1975)
Té lloc un
salt qua-
l i t a t i u .
Canvia el
tipus d’im-
pressió i
augmen-
ta la tirada
a 500
e x e m -
plars. A la
p o r t a d a
reivindica que el nou col·legi
previst pel govern es faci als
terrenys del Viver.

el repàs

HI nº 1 (juny 1966).

laura grau
can sant joan
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en 2 minuts...
Concert homenatge a Mozart
L’Agrupació Musical Giravolt va tancar l’11 de juny la tempo-
rada amb un concert de final de curs al Gran Casino de Terra
Nostra, a càrrec dels alumnes.
Una part del recital va estar
especialment dedicat a Wolfgang
Amadeus Mozart, de qui es
compleixen els 250 anys del
naixement, motiu pel qual els
concertistes van actuar vestits
d’època. La matinal va ser segui-
da per prop de 200 persones. PA

�

Festa i ball de la Primavera
L’IES Montserrat Miró va acollir el passat 10 de juny la tradi-
cional festa de la primavera organitzada per l’AV de Montcada
Nova. La vetllada, que va
incloure ball i coca, va estar
amenitzada per l’orquestra
Petanca. Aquesta és una de les
activitats anuals que duu a
terme l’entitat veïnal oberta a
tot el municipi. LR

�

Neix una nova Fira que uneix
l’artesania amb el comerç
L’èxit de la convocatòria assegura la seva continuïtat al barri

pilar abián
can sant joan

 >> La festa va estar animada pel grup Gnawa

>> Can Sant Joan

“Aquesta Fira té futur, només
cal veure la gent que l’està
visitant i la satisfacció dels
paradistes”, deia el passat 11
de juny Rafael Domínguez, pre-
sident de l’associació de Comer-
ciants de Can Sant Joan, en refe-
rència a la celebració conjunta
de la Fira d’Artesania de Can
Sant Joan –en la seva XXXI
edició–la I Fira del Comerç del
barri i la Fira del Comerç Just.
La fusió d’aquests esdeveni-
ments es va fer a iniciativa dels
mateixos botiguers que veien
perillar la continuïtat de la fira
tradicional. De 10 a 15h van
coincidir al carrer Reixagó una
seixantena de parades d’artesans,
comerciants i entitats.

Participació. En una ma-
tinal assolellada el fluxe de
visitants va ser continu. Els orga-
nitzadors es van plantejar fins i
tot ampliar l’horari a la tarda
però finalment van canviar
d’opinió. No obstant això, la sa-
tisfacció de l’organització era
plena. La convocatòria també

ha estat un èxit en opinió de
l’Ajuntament. “Hem de felici-
tar els comerciants pel seu
esforç i  creativitat i anunciar
que continuarem donant su-
port a la iniciativat”, va dir la
regidora de Comerç, Antònia
Bofill (CiU).
Una de les atraccions de la Fira
va ser, com cada any, el treball
en directe dels alumnes de l’Es-
cola Municipal de Talla i Escul-
tura. També hi van ser presents

entitats solidàries –Tazumal,
Creu Roja, l’escola Bon Dia de
Càritas, ASERM, Comitè de
Solidaritat, ACAPS i Taarof  Bi
Salam– i altres cíviques com l’AV
de Can Sant Joan, la Platafor-
ma Tracte Just Soterrament To-
tal, el Grup de Medi Ambient i
Amics de Montcada. També va
haver l’animació de la Colla
Mitjana de Gegants de Mont-
cada i del grup folklòric Gnawa,
del Marroc.

�Inauguració de l’Escola d’adults
El proper 22 de juny s’inaugura la remodelada Escola d’adults
de Montcada i Reixac, al Casal Ramon Balsalobre de Can Sant
Joan. A l’acte, previst a les 17.30h, assistiran el Director General
de Formació Professional i Educació Permanent de la Generalitat,
Josep Francí, el vicepresident primer de la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana, Dídac Pestaña, i l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga (PSC). LR

SÍLVIA ALQUÉZAR

PILAR ABIÁN

PILAR ABIÁN

La Pegatina, a la festa del bàsquet
La formació montcadenca La Pegatina Sound System va tor-
nar a actuar a Montcada el passat 10 de juny a la festa del CB
Elvira Cuyàs. El grup prepara la gira de l’estiu 2006, en què
farà una vintena de concerts a tot Catalunya i altres indrets de
l’estat Espanyol. LR

�
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>>FESTES ALS BARRIS. Can Sant Joan

 >> Els Gegants de Montcada van ser a la festa de l’any passat

La baixada de carretons, un
dels plats forts del programa
sònia hernández

redacció

Una nova edició marcada per
la fusió de les diferents cultures

>> La Ribera

>> Can Cuiàs

>> Bosc d’en Vilaró

Entre el 22 i el 25 de juny Can
Sant Joan celebra la seva Festa
Major, que enguany es caracte-
ritza per la consolidació d’algu-
nes convocatòries, com la baixa-
da de carretons, la continuació
de les més tradicionals, com el
vermut del soci o la revetlla de
Sant Joan, i l’absència d’altres,
com el correfoc –el grup de dia-
bles no actuarà per diferències
amb l’organització– i el festival
de playbacks –que, segons el
president de l’AV de Can Sant
Joan, organitzadora de la Festa,
Francisco Adamuz, s’havia pro-
fessionalitzat massa. Una altra
novetat és que enguany el Grup
Juvenil la Traka no farà la seva
Festa Major alternativa.
La celebració començarà el dia

22 amb 18 hores de bàsquet al
carrer de 3x3, el dia 23 hi haurà
activitats infantils, la trobada
ocellaire i la revetlla a la nit. El
dia 24 concentra la majoria dels
actes previstos, entre els quals
destaquen la cercavila tradicio-
nal, les sardanes amb la cobla

Lluïsos de Taradell i un es-
pectacle de varietats. El dia 25
també hi ha una àmplia oferta,
amb un torneig de petanca, la
baixada dels carretons –una de
les cites que ha creat més ex-
pectatives–, havaneres i el castell
de focs.

sònia hernández

redacció

 >> La cultura gitana va ser present a l a primera edició de la festa

L’èxit de la primera edició de la
Festa de les Cultures feia que
aquesta cita fos imprescindible
en la Festa Major de la Ribera,
una convocatòria que mitjançant
l’esperit festiu vol fer incidència
en la participació i en la convi-
vència de tots els veïns. Amb
aquest objectiu s’ha preparat un
ampli programa d’actes que
comença el dia 22 amb la
inauguració de la mostra de
manualitats a l’AV del barri.

Molta cuina.  Divendres 23
a la tarda hi haurà jocs infantils,
i a la nit la revetlla amenitzada
per l’orquestra Luz de Luna.
Dissabte 24 la gastronomia serà
la gran protagonista, a la II Festa

de les Cultures –que també
inclourà mostra de danses de tot
el món–, a la mostra de pastissos
i dolços i a la botifarrada. A la
nit hi haurà discomòbil i festa
de l’escuma. Diumenge 25

finalitza la festa amb una xo-
colatada per als més petits en el
marc d’un parc infantil al matí
–que també es repetirà a la tar-
da–, la paellada popular al mig-
dia i el rom cremat al vespre.

Xerrades, tallers i jocs populars per compartir

sònia hernández

redacció

Festa de Sant Joan,
a  la Setmana Cultural

Can Cuiàs es prepara per al pe-
ríode estival amb la celebració
de la seva Setmana Cultural, que
tindrà lloc entre el 19 i el 23 de
juny i que inclou esports, tallers,
xerrades, jocs populars i àpats
col·lectius. El programa ha estat
organitzat pel Centre Cívic del
barri, el col·lectiu jove C4, el
Grup de Dones i l’AV.
Dilluns 19 és el dia més esportiu,
amb partides de tennis taula,
bàsquet a 3 i llançament de pe-
nals. Entre els actes, destaquen
la xerrada de dimarts al voltant
del sobreendeutament de les fa-
mílies, la ludoteca gegant de
dimecres, quan també hi haurà
cinema a l’aire lliure i guerra d’ai-
gua, i els jocs de camp a la mun-

tanya per a nens i l’espectacle
infantil de divendres. A més tam-
bé es faran diversos tallers de
polseres, maquillatge, xapes,
tatuatges i graffiti els dies 20 i
21 de juny. Al llarg de la setmana
es durà a terme el concurs de
cartells per a la Festa Major del
barri.

Sopar col·lectiu. La  revet-
lla de Sant Joan és un dels apar-
tats destacats d’aquesta Set-
mana Cultural de Can Cuiàs. El
divendres 23 de juny es farà la
tradicional foguera i a conti-
nuació hi haurà un sopar col-
·lectiu de germanor, en què cada
veí ha de dur el seu propi àpat.
La festa clourà amb una sessió
de discomòbil per a totes les
edats.

El barri comença la Setmana Cultural el dia 26

sònia hernández

redacció

Música, tallers, esport,
revetlla i concursos

La urbanització del Bosc d’en
Vilaró celebra la seva Setmana
Cultural entre el 26 de juny i l’1
de juliol. El programa ha volgut
atendre els diferents grups
d’edat i per això preveu activi-
tats diverses, com ara campio-
nats de futbol, de dòmino i de
petanca, així com tallers de fang,
de pintura de samarretes, de
màscares i de ball o actuacions
musicals dels grups Nothing i
Bolivar Rock, a més d’una festa
de l’escuma, la guerra de l’aigua
o la marató popular.
Una altra activitat destacada serà
el passatge del terror, que es farà
divendres 30 de juny a la nit.
Buscant la major participació

possible dels veïns també s’han
programat diversos concursos
populars, com el de cuina, que
es farà dissabte 1 de juliol al
vespre i el de ball, que es durà a
terme a continuació del certa-
men de cuina.

Sant Joan. Abans, però, la
urbanització també celebra Sant
Joan amb una revetlla i un sopar
col·lectiu el dia 23 de juny. Men-
trestant, els veïns van escalfant
motors per a la seva Festa Major
que se celebra el proper cap de
setmana del 7 i 8 de juliol. L?AV
ja està preparant el programa
festiu que inclourà, entre d’altres
actes, activitats infantils, musicals
i la ja tradicional Festa de la
cervesa.

ARXIU

ARXIU
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Els alumnes dels Cursos de
Cultura mostren les obres

Multitudinària
celebració del Rocío

Exposició a l’Auditori i la Casa de la Vila fins al dia 23 de juny

pilar abián
montcada Centenars de milers de perso-

nes van participar en la darrera
edició del Rocío que va acollir
un any més els terrenys de Mas
Duran entre l’1 i el 5 de juny.
En aquesta edició van prendre
part 21 hermandades i un cen-
tenar de grups rociers. Segons

sònia hernández
redacció

els càlculs dels organitzadors, la
cita podria haver obtingut unes
600.000 visites. La Federació
d’Entitats Culturals Andaluses
de Catalunya (FECAC), orga-
nitzadora del Rocío, vol cons-
truir una ermita que consolidi
l’actual ubicació com a seu per-
manent d’aquest acte festiu i
religiós.

L’ermita estable, encara el gran objectiu

Dia de la Música amb Tactequeté
El proper 21 de juny Montcada i Reixac celebra el Dia de la
Música amb l’espectacle Tactequequè? Percussions del món, un
muntatge amb instruments tradicionals de vent, percussió i corda
a càrrec de multi-instrumentistes de diferents estils que exploren
totes les possibilitats expressives de la música. Serà a la plaça de
l’Església a les 19h. SH  >> Molts dels actes religiosos se celebren a la nit

 >> Autoritats i assistents a la inauguració de l’exposició

Fins el proper 23 de juny es pot
visitar a la Casa de la Vila i a
l’Auditori Municipal les exposi-
cions composades dels treballs
realitzats pels alumnes dels cur-
sos i tallers de Cultura. Les
mostres es van inaugurar el 13
de juny, amb l’assistència de la
regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), i l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC). Durant els
seus parlaments, els dos polítics
van fer incidència en el progra-
ma de Cursos no només com a
dinamitzadors del municipi,
sinó també com a suport als
incipients creadors.

L’empremta Capella. Una
figura molt vinculada a aques-
tes aules d’art és el desaparegut
pintor Joan Capella, recordat en
la inauguració de la mostra, per
haver deixat una forta improm-
ta en els seus deixebles, tal i com
van remarcar els dos polítics.
Una de les professores dels cur-
sos, la pintora Eva Sereno, va
remarcar la motivació que
suposa per als alumnes “expo-
sar en sales com l’Auditori i
la Casa de la Vila”.

ARXIU

PILAR ABIÁN

COSME ORIOL
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El plaer de les vinyes
el retro-visor

Estanislau Abadal és un dels pocs pagesos de Montcada que fa el seu propi vi

laura grau

ARXIU E.ABADAL

 >> Abadal, al pati de casa, amb el carro i les portadores de raïm  al 1950

Entre el segle XVIII i mitjans del
XIX la vinya va ser un dels
conreus principals per al sustent
de l’economia dels pagesos de
Montcada i Reixac. Les princi-
pals plantacions de vinya estaven
situades a la Torre dels Frares, a
Ca N’Albinyana, a Reixac i al
Turó de Mòia. També n’hi havia
al Turó de Montcada, al voltant
del cementiri i al Turó de Vista
Rica. La desaparició paulatina de
la vida de pagès ha eliminat del
paisatge aquest tipus de conreu,
però encara podem trobar al-
guna vinya testimonial en alguns
racons de la Serralada de Mari-
na i de Mas Rampinyo.

Vi de collita pròpia. Entre
l’església de Reixac i el Turó de
Mòia trobem Can Noi de la
Torre, una masia de  1910, on
viuen Estanislau Abadal –nét del
que va ser alcalde de Montcada
durant 18 anys– i la seva dona
M.Rosa. Estanislau, de 67 anys,
té una quartera i mitja de vinya
–l’equivalent a una hectàrea– que
treballa ell mateix. Tot el que sap
sobre la vinya i el vi li va ensenyar
el seu pare i ara ho transmet al
seu nebot, “perquè no es per-

di”. Encara que disposa de ma-
quinària per llaurar la terra i
premsar el raïm, algunes tasques
com esporgar o sulfatar les ha

de fer manualment. Cada any
fabrica el seu propi vi de taula i
algunes variacions com el vi
bullit i la mistela.

en 2 minuts...
�Serafín Marín fa història

El torero montcadenc Serafín Marín ha fet història amb la
seva actuació l’11 de juny a Benavente, Za-
mora, en què va aconseguir l’indult del seu
segon toro, sisè de la tarda. Aquest resultat,
guardonat amb dues orelles i una cua sim-
bòliques, s’ha produït en molt poques oca-
sions en la història del toreig, ja que s’han de
donar alhora una brillant actuació de l’ani-
mal i del torero. En el primer toro de la
tarda també havia aconseguit una orella.
Amb aquest triomf el montcadenc es
rescabala de la mala sort a Madrid. SH

�

Exhibicions a Can Cuiàs
Els dies 16 i 17 de juny el Grup de Dones de Can Cuiàs tanca
el curs amb exposicions i exhibicions de les alumnes dels cur-
sos i tallers de pintura i ball organitzats per l’entitat. L’exposició
dels treballs de pintura es podrà visitar al Centre Cívic a partir
del dia 16, i la mostra de ball és el dia 17, a la pista coberta del
parc del Turó Blau. SH

�

JOSÉ MARÍA VIVAS

Estrena teatral d’una autora local
La montcadenca Eva Sánchez ha estrenat la seva primera obra
teatral, La tensión de la cuerda, dintre del cicle Teatro por la identi-
dad, organitzat per la Plataforma argentina contra la impuni-
dad i interpretada per l’actor argentí Sergio Mèndez –amb
l’autora a la foto. L’obra s’ha representat en dues ocasions, al
Teatre de l’Aurora d’Igualada, el 29 de maig, i al Versus Teatre
de Barcelona, el 13 de juny, dia
en què va cloure el cicle. El fes-
tival vol denunciar els segrestos
dels fills dels desapareguts que
es van produir a Argentina sota
la dictadura de Videla i ajudar
les àvies de la Plaça de Maig a
trobar els seus néts. SH

CARLOS NAVARRO
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 >> Els fills de Llucifer van tornar a rondinar pel carrer Major

 >> Les havanares amb l’Espingari ja són una tradició

La millor música!

FESTA MAJOR 2006

 >> La potència incombustible de Sergio Dalma

 >> L’espectacle pirotènic de dilluns

 >> Actuació de la companyia Divinas  >> Les 8 hores de Rock

 >> Concert de l’orquestra Maravella

 >> Concert de Luis Robisco Grup

 >> Concert de La Troba de Kung-Fu i el Puchero del hortelano

 >> Orquestra Taxman al carrer Generalitat  >> El swing de Mónica Green

Gran part de la població surt al carrer per gaudir
dels espais públics,especialment animats i engalanats per a una gran festa.
Aquesta va ser la imatge de molts carrers de Montcada i Reixac entre l’1 i el
5 de juny, quan se celebrava la Festa Major del municipi. Les expectatives
s’han acomplert i els veïns han respost al programa d’actes proposat per
l’Ajuntament, amb una quarantena d’actes i un pressupost de 180.000 euros.
El resultat va ser un bon nombre de moments entranyables de convivència i
gaudi de la ciutat. Us oferim un resum dels millors moments.

Fotos: Pilar Abián, Manuel Almagro, Òscar Barcons,  Manuel Gallart,
Pedro García, Ángel Henares, Mònica Joaquim, de l’Agrupació Fotogràfica
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 >> Les ‘Criatures’ dels Tea345 a l’Auditori

Llums, colors i aromes

Participació!

 >> En Guillem, l’Elisenda i en Susa

 >> Acrobàcies al Mercat Medieval

FESTA MAJOR 2006

 >> Foto de família del torneig infantil d’escacs

 >> El retorn del Mercat Medieval va omplir el carrer Major

 >> Espectacle d’animació musical Sona que trona

 >> La cobla marca el ball de la Sardana

 >> Explosió de llum i colors al Castell d’Artifici de diumenge

 >> Cues per assaborir l’arrossada popular

 >> Sardinada dels Amics de la Font Pudenta  >> Trobada de puntaires  >> Tennis al carrer

 >> La Pentina el gat va fer moure el públic

 >> El recorregut de Tir amh arc 3D >> Les actuacions al carrer van fer embogir de festa  la gent >> Jocs tradicionals per a la mainada
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CLUB BÀSQUET MONTCADA

Pere Oliva deixa la presidència
després de nou anys al càrrec

La nova junta serà encapçalada per Rosa Olivares, que serà presentada oficialment al sopar del dia 16

PILAR ABIÁN

El CB Montcada tanca un cicle
de la seva història després que
el president, Pere Oliva, hagi
anunciat que deixa el càrrec, que
a partir d’ara ocuparà Rosa Oli-
vares. El relleu a la presidència
es farà efectiu en el decurs del
sopar fi de temporada que tin-
drà lloc el 16 de juny a un
conegut restaurant de la localitat
al qual es preveu l’assistència de
més de 200 persones.

Els èxits. Els 9 anys de man-
dat d’Oliva han estat prolífics en
títols que, juntament amb la
serietat en la gestió, han servit
per consolidar el prestigi de l’en-
titat. Gràcies al suport econòmic
de Valentine, el CB Montcada
ha pogut mantenir el primer
equip a la Lliga EBA, on ha ar-
ribat en tres ocasions al Cam-
pionat d’Espanya i, per dues
vegades, ha aconseguit l’ascens
a LEB 2. La manca de finança-
ment, però, va obligar la direc-
tiva a vendre la plaça, una  de-
cisió difícil però assenyada “que
ha demostrat en el temps que
era una aventura perillosa, tal
com ha succeït a clubs com
el Gramenet i el Valls, que
han acabat desapareixent”, ha
dit el president. Sota la direcció
d’Oliva, el Montcada també ha
consolidat el planter del club i
ha professionalitzat l’estructura.
L’espina clavada dels 9 anys de
presidència és l’evolució negati-
va de la secció femenina que, de
tenir un equip sènior a categoria
estatal i equips inferiors en totes
les edats, ha passat en l’actualitat
a tenir només un sènior en lligues
catalanes i un conjunt infantil.
“Hem anat perdent jugado-
res de manera progressiva, és

sílvia alquézar
redacció

>> FEMENÍ

El Valentine
perd la categoria

de Primera
sílvia alquézar
redacció

El Valentine femení ha baixat
a Segona Catalana, tot i  gua-
nyar el Sant Boi per 82-65 en
el partit de tornada de la pro-
moció de descens de Prime-
ra, disputat el 3 de juny a la
pista coberta. L’equip de
Marc Fabregat va estar a un
pas d’aconseguir l’objectiu de
la permanència, ja que es va
quedar a tan sols 4 punts de
remuntar la renda de 20 que
va obtenir-ne el rival al matx
d’anada. El Montcada va en-
trar en el minut final amb un
avantatge de 19 punts i la
possessió de la pilota, però
no va tenir sort en l’última ju-
gada. “L’equip ha donat la
cara fins al final i ha acabat
la lliga dignament”, ha lloat
el president, Pere Oliva, qui
reconeix que la campanya ha
estat difícil des del principi
amb la manca de jugadores i
d’entrenador. L’actual tècnic
–el tercer de la temporada–
Marc Fabregat, també ha
destacat l’esforç de la planti-
lla, que ha arribat a la recta
final amb moltes baixes.
“Això ens ha passat factu-
ra”, ha dit l’entrenador.

L’equip EBA fitxa
un base i un aler
El Valentine masculí ha incor-
porat els dos primers fitxatges
de la pròxima temporada: el ba-
se Unai Abrisqueta, del Sant Jo-
sep de Badalona, i l’aler Àlex
Arenas, del Sant Pere de Ter-
rassa. Els dos jugadors van ser
presentats oficialment el 9 de
juny a les oficines del club. A la
foto, d’esquerra a dreta, la direc-
tiva Rosa Olivares, Abrisqueta,
Arenas, el tècnic César Saura i
el gerent del CB Montcada, Cé-
sar Monfort. PA

‘INTENTARÉ ESTAR
A L’ALÇADA DE

PERE OLIVA’

rosa olivares

-Quins són els objectius?
Volem tenir cobertes totes les
categories en masculí i comen-
çar a revifar la secció femenina.
Pel que fa al primer equip, vo-
lem mantenir la categoria EBA,
ja que, ara per ara, és inviable
l’ascens a LEB 2.
-Qui forma la nova junta?
Encara l’hem d’acabar d’en-
llestir, però som una junta
formada per pares i mares de
jugadors del club que tenim
molta il·lusió. Intentaré estar a
l’alçada de Pere Oliva i també
m’agradaria no estar tan sola
com ell. Per sort, hi ha un grup
de persones que estem tre-
ballant amb moltes ganes.
-Li preocupen els diners?
Sí, és clar. El pressupost de
l’any vinent ja el tenim cobert i
em tranquil·litza. El tema eco-
nòmic sempre és un neguit.
-Què li diria a l’afició?
Què vingui a veure els partits,
que tenim equips a categories
importants. Un altre dels objec-
tius és augmentar el nombre
de socis. SA

un problema que pateixen
tots els clubs”, ha explicat Oli-
va, qui ha comentat que el Sant
Boi, l’equip que ha guanyat la
promoció de descens al Valen-
tine femení, s’ha desfet tot i
mantenir la categoria de Prime-
ra Catalana.
A banda del problema amb la
secció femenina, el directiu
montcadenc reconeix que el pit-
jor moment de la seva trajectòria
al capdavant del club va ser la
mort del vicepresident, Adolf
Joan, a l’edat de 47 anys: “Els
millors amics els he trobat al
bàsquet”.

 >>  La gestió de Pere Oliva ha marcat una època al CB Montcada

SÍLVIA ALQUÉZAR
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El Lee Young Montcada torna
a triomfar amb deu medalles

sílvia alquézar
redacció

>> TAEKWONDO. Campionat d’Espanya de tècnica i pumse

El Club Lee Young Montcada
ha tornat a triomfar al Campio-
nat d’Espanya de taekwondo en
la modalitat de tècnica i pumse,
disputat a Pamplona entre el 3 i
5 de juny. L’entitat local ha gua-
nyat 4 medalles d’or, 4 de plata
i 2 de bronze. En individual, la
millor classificada ha estat Va-
nesa León, a la categoria júnior.
Per equips, el Lee Young ha pu-
jat al més alt del podi en trio

 >>  Els medallistes del Club Lee Young Montcada al Campionat d’Espanya

LEE YOUNG

El CD Montcada té pràctica-
ment tancada la plantilla de la
pròxima temporada. El club ha
apostat per la continuïtat del
projecte liderat pel tècnic, Toni
Carrillo. L’entitat ha renovat ja
un total d’11 jugadors: Rafa,
Báez, Pradas, Belda, Xavi Alon-
so, Alberto Bueno, Javi Ventas,
Roque, Mejía, Sergio i Mario.

Els nouvinguts. En el capítol
de fitxatges, el Montcada ha
incorporat el defensa central
Marcos Hermoso, de 29 anys i
provinent del Sant Joan; el
porter José Manuel, un home
amb experiència que ha jugat en
el Bellavista Milán i diversos
equips de Primera Catalana;
Josué, lateral esquerre de 26 anys
que estava jugant al Marianao
Poblet de Sant Boi de Preferent;
el porter del Sant Joan, Ivan, un
jove de 21 anys veí de Montca-
da; i tres juvenils de l’EF Mont-
cada: Cristian, Pedro i Loren,
que seran compartits amb el
Sant Joan de Segona Regional.

>> FUTBOL.  Preferent Regional

El Montcada perfila la plantilla
amb 11 renovacions i 7 fitxatges
sílvia alquézar
redacció

El CH La Salle Montcada cele-
bra el 16 de juny la festa fi de
temporada a un conegut restau-
rant de la localitat, on és previs-
ta l’assistència de més de 200
persones. L’entitat aprofita l’es-
deveniment per homenatjar els
millors jugadors i equips del club
en les diferents lligues. Enguany,
rebran un obsequi dos jugadors
del sènior masculí que han
decidit posar punt i final a la seva
carrera esportiva: Òscar Sanfe-
lipe i Xavier Sánchez. L’entitat
també premiarà els conjunts in-

>> HANDBOL. Sopar fi de temporada

La Salle ret homenatge
als millors de la lliga

fantil A i els dos juvenils per ha-
ver fet una gran temporada.
“Això vol dir que tenim un
planter de qualitat”, ha dit el
president, Josep Maresma, en
referència al fet que l’equip A es
troba entre els 10 millors de Ca-
talunya de Primera i el B s’ha
classificat en quart lloc a Segona.
El club també reconeixerà el
treball d’una persona de l’entitat
amb el lliurament de la insígnia
d’or de La Salle. “No volem
desvetllar qui serà l’homenat-
jat”, ha avançat el president. SA

 >>  El porter Juan Roig ha fitxat pel Vilafranca, a Primera Catalana

La directiva i el cos tècnic han
coincidit a destacar que l’objec-
tiu principal de la temporada
vinent és fer el millor paper pos-
sible, sense la pressió de pujar
de categoria. “No volem sortir
com a favorits, volem anar
partit a partit”, ha dit l’en-
trenador, qui espera que la plan-
tilla mantingui el bon nivell de
la segona volta de l’última com-
petició de lliga. El CD Mont-

cada ha reduït en 18.000 euros
el pressupost respecte la tempo-
rada actual, uns comptes que es
van aprovar a l’assemblea anual
de socis, el dia 9. La pròxima
campanya serà atípica perquè
l’equip començarà jugant al
camp de terra de la Font Freda
per passar després al nou estadi
de la Ferreria de gespa artificial
que estarà enllestit a final d’any,
segons les previsions municipals.

El sènior A femení del CB Elvi-
ra Cuyàs ja és equip de Segona
Catalana. L’equip dirigit per Ser-
gio Leiva ha obtingut l’ascens
sense haver de disputar la pro-
moció, ja que la Federació Ca-
talana va decidir suspendre tots
els partits de les eliminatòries
donat que nombrosos conjunts
no volien pujar de categoria. El
tècnic ha fet una valoració molt
positiva de la temporada i ha

>> BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

El sènior A puja a Segona
anunciat que, de cara a la prò-
xima campanya, intentaran fer
un equip més competitiu “per-
què es una lliga més seriosa”.
L’entrenador ha avançat que
mantindran la plantilla actual
amb la incorporació de tres ju-
gadores del sènior B: Raquel,
Mireia i Patrícia. La intenció del
club de Mas Rampinyo és con-
tinuar amb dos sèniors feme-
nins. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

resultats

INDIVIDUAL FEMENÍ
-Júnior de 14 a 18 anys
1 Vanesa León

-Sènior de 19 a 30 anys
2 Montse Sánchez
6 Yolanda Fidalgo

INDIVIDUAL MASCULÍ
-Sènior de 19 a 30 anys
7 José Ramón Salguero

-Sènior de 31 a 40 anys
2 Diego Carrillo

PARELLA
-De 14 a 35 anys
2 Montse Sánchez i
Kenneth Rebollo
3 Yolanda Fidalgo i
David Ferrer

-De més de 36 anys
3 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 Ra-
món i José Luis Estudillo

-De més de 36 anys
1 Diego Carrillo, Bernar-
do Fidalgo i Juan Anto-
nio Santiago

TRIO INFANTIL MIXTE
-Cadets de 12 a 14 anys
8 Tania Bernal, Paola
Fernàndez i Cristina
Valdivia

masculí i femení de 14 a 35 anys
i, per parella, al grup de més de
36 anys. “Estem molt satisfets
dels resultats perquè cada ve-
gada hi ha més nivell”, ha ex-
plicat José Santiago, el director
del club i seleccionador estatal
de tècnica. Els guanyadors de
cada categoria participaran a la
primera edició del Campionat
del Món, que tindrà lloc a Seül
(Korea) entre el 3 i 6 de se-
tembre. “És el somni de fa
molts anys”, ha dit Santiago.

>> FUTBOL SALA. CFS Montcada

lluís maldonado
la redacció

torneig cívic
La Ribera serà escenari el 17 i
el 18 de juny d’un Torneig Cívic
de futbol sala que, més enllà
de l’aspecte esportiu, perse-
gueix un objectiu social. La ini-
ciativa forma part de les ac-
cions integradores que desen-
volupa la Taula Cívica de la Ri-
bera, en què participen tècnics
municipals, entitats i ciu-
tadans. Tot i que l’objectiu prin-
cipal de la iniciativa és posar
un granet més de sorra a favor
de la convivència, es valoraran
també els mèrits esportius
dels participants. Hi haurà
guardons per a l’equip gua-
nyador, el finalista, el conjunt
més cívic, el millor jugador i
porter i el màxim golejador. SD

El 20 de juny finalitza el
termini d’inscripció d’equips
a la Divisió de Plata a la seu
de la Lliga Nacional de Futbol
Sala (LNFS). El president del
CFS Montcada, Eusebio Ca-
rrero, i el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC) han inten-
sificat les negociacions en  les
darreres setmanes per buscar
patrocinadors que facin
possible un projecte esportiu
per al primer equip de cara a
la propera temporada.
En el moment de tancar
aquesta edició ambdues parts
han reconegut que estan a
l’espera de la resposta d’al-
gunes empreses que han
mostrat interès en col·laborar
amb el club, sense però, que
hagin pres encara una decisió.
Recordem que al maig, Carre-
ro va desfer la plantilla del pri-
mer equip per no disposar
d’una viabilitat econòmica per
al projecte esportiu, un cop
que el patrocinador Grundig
desestimés continuar un any
més publicitant l’equip.

Sense canvis a la base.

El Club i l’Ajuntament han
assegurat que la continuïtat de
la base al municipi està
garantida.

Continua la incógnita sobre
el futur del primer equip

 >>  Jugada d’aquest any

ANTONIO ÚBEDA
El club i l’Ajuntament busquen patrocinadors
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>> ATLETISME. Milla Urbana de Montcada

Encarna Granados i Jordi Comas
s’adjudiquen la primera edició

sílvia alquézar
pla d’en coll

Jordi Comas, del CE Universi-
tat, i Encarna Granados, del
Club Lloret de la Selva, es van
adjudicar la primera edició de
la Milla Urbana, que va tenir lloc
el 4 de juny amb motiu de la
Festa Major. La prova es va dis-
putar a la rambla dels Països
Catalans i va comptar amb la
participació de 200 atletes.

Valoracions. Els organitza-
dors –l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure i la Joventut Atlè-
tica Montcada– han coincidit a
fer una valoració molt positiva.
“Ha estat un encert apostar
per una cursa més curta que
la d’anys anteriors”, ha dit el
regidor d’Esports, Juan Parra
(PSC). En aquest sentit també
s’ha manifestat el president de
la JAM, Joan Abián, qui consi-
dera que el fet de poder seguir
en tot moment el desenvolu-
pament de les curses ha donat
molt ambient. Respecte a la par-
ticipació, el directiu s’ha mostrat
satisfet “perquè ha estat simi-
lar a la cursa de 5’5 quilò-
metres que veníem fent”.
Els corredors montcadencs van
fer un bon paper i van copsar
el primer lloc a les categories
júnior masculí, cadet femení, in-
fantil masculí, prebenjamí
masculí i aleví masculí i femení.
En la prova reina, el sènior
Carles Cera, de la JAM, va ser
segon.

>> CICLISME. Vintisisena edició

Víctor Moñino guanya la Volta al Vallès
sílvia alquézar
pla d’en coll

 >> Els premiats de la Volta al Vallès amb les autoritats en acabar l’última etapa davant del pavelló M. Poblet

El corredor Víctor Moñino, de
la selecció de Múrcia, ha guanyat
la vintisisena edició de la Volta
al Vallès, disputada els dies 27 i
28 de maig i 3 i 4 de juny. El
campió, amb un registre total de
4 hores, 34 minuts i 37 segons,
va aconseguir el triomf per no-
més dos segons de diferència
respecte el segon classificat, Je-
sús Quintanilla, del Rualje. L’úl-
tima etapa, de 60 quilòmetres,
es va fer el primer diumenge del
mes amb sortida de Parets i arri-
bada davant del pavelló Miquel
Poblet. El guanyador va ser a
l’esprint Edgar Manteca, del
Nicky’s.

Sortida. La tercera prova, feta
el dia 3, va començar a Mont-
cada. La Volta, organitzada pels
clubs ciclistes de Montcada i
Parets amb el suport dels ajun-
taments per on passa la cursa,

FOTOS: ÀNGEL HENARES

resultats
INDIVIDUAL
1 Víctor Moñino (Múrcia)
2 J. Quintanilla (Rualje)
3 Eric Pedrosa (Sarfa)
4 Patricio García (Rualje)
5 E. Moreno (Múrcia)
6 Jordi Simón (Nicky’s)
7 A. Pedrero (Nicky’s)
8 Pablo Serrano (Rualje)
9 Jesús Herrada (Rualje)
10 A. Torres (Levantina)
11 E. Manteca (Nicky’s)

PER EQUIPS
1 Rualje
2 Nicky’s
3 Selecció murciana

MUNTANYA
1 Eric Pedrosa (Sarfa)
2 Jesús Herrada (Rualje)
3 Pablo Serrano (Rualje)

CADETS 1r ANY
1 P. García (Rualje)

METES VOLANTS
1 J. Risueño (Levantina)
2 Víctor Moñino (Múrcia)
3 Víctor Gil (Cabecar)

REGULARITAT
1 Víctor Moñino (Múrcia)
2 Eric Pedrosa (Sarfa)
3 A. Torres (Levantina)

s’adreça a la categoria cadet. “La
valoració ha estat positiva”,
ha dit Joan Navarra, president
del  Montcada, però ha lamentat
el problema de senyalització a
l’arribada de l’última etapa quan
alguns corredors van irrompre
al circuit de la Milla Urbana, que
es feia a la rambla dels Països
Catalans.

El ciclista local José Ortín es va
quedar a les portes de poder re-
validar el títol de campió de la
marxa cicloturista Terra de Re-
mences (Garrotxa) en la catego-
ria de veterans de 55 a 64 anys.
El corredor, que havia guanyat
les quatre edicions anteriors amb
un registre superior que el d’en-
guany, va arribar el quart d’un
total de 69 participants amb un
temps de 5 hores, 19 minuts i
42 segons. Ortín va ser el 53 de
la general, amb 1.033 arribats en
una prova de 175 quilòmetres
amb tres ports de primera. SA

>> CICLOTURISME

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> José Ortín

>> CINEMA

Bona acollida
del Festival

de Muntanya
de Torelló

sílvia alquézar
montcada

 >> Joan Salarich

SÍLVIA ALQUÉZAR

Ortín, quart
a Remences

 >> L’arribada a l’esprint a Montcada

L’Auditori Municipal va acollir
el 8 de juny la projecció de les
dues pel·lícules guanyadores de
l’última edició del Festival de ci-
nema de muntanya de Torelló:
Kangchenjunga: historia de un super-
viviente, de José Manuel Herráiz;
i Dones del K2, dels nordameri-
cans J. Rhoads i J. Jordan.
Gràcies a la iniciativa del Centre
Excursionista de Montcada, el
Cim, la ciutat acull des de fa sis
anys els films premiats al certa-
men d’Osona, que té per ob-
jectiu donar a conèixer un gènere
amb poc ressò entre el públic
en general. Enguany, l’acte va
comptar amb la presència del
director del Festival de Torelló,
Joan Salarich, qui va lloar el Cim:
“Montcada és pionera en la
difusió del festival. Ara ja
s’exporta a 14 poblacions i
totes són capital de comar-
ca”.

 >>  Els membres de la Joventut Atlètica Montcada que van participar i col·laborar en la Primera Milla Urbana

classificacions
-Prebenjamí femení
1 Sara Rubio(Ripollet)
2 Rut Gali (Sabadell)
3 Sara Sánchez (Ripollet)
6 Cristina Aleu
7 Elena Baeta
8 Maria Betrán
11 Marta Abián
13 Abigail Jurado
-Prebenjamí masculí
1 Daniel Castillo
2 Joan Riera
3 Eric Ceron
4 Martí Cañelles
5 Biel Betrán
7 J. José Munuera
8 Pau Salazar
9 Diego Elía
10 Alejandro Carrasco
11 Víctor Gómez
12 Nil Sánchez
13 Daniel Palomino
14 Eloy Baeta
15 Roc Cañelles
16 Juan Palomino
18 Marc González
19 Pol Rodríguez
21 Pau Herrero
-Benjamí femení
1 Sandra Caballero (BCN)
2 Meritxell Gali (Sabadell)
3 Alba Mayà (JAM)
4 Janet Cruz (JAM)
7 Elia Canga (JAM)
8 Aida Rdez (JAM)
9 Alba Molina (JAM)

10 Berta Baeta (JAM)
11 Paula Abián (JAM)
12 Joana Baeta
14 Núria Díaz (JAM)
-Benjamí masculí
1 C. Roguera (Ripollet)
2 Alejandro Ariza (JAM)
3 Marc Garcia
4 Manel Mérida
5 Sergio Vázquez
-Aleví femení
1 Paula Teruel (JAM)
2 Rocío Hdez. (Ripollet)
3 Eva González
6 Laia López
7 Yaiza Rosales
8 Mireia Mir
-Aleví masculí
1 Albert Mir
2 Víctor Fernández
3 Juan Montserrat
4 Carlos Marqués
5 Yusara Darif
6 Luis Amador
7 Eadem Herrera
8 Jordan Juanazo
9 Marc Parra
10 Adrián Martínez
11 Ismael García
-Infantil femení
1 Mar Juárez (Montornès)
2 Judit Gali (Sabadell)
3 Natalia Martín (Lliçà)
-Infantil masculí
1 Aitor Martín (JAM)
2 Adrián Serrano (JAM)

3 Albert Mayà
4 Oualid Nassiri (JAM)
5 Andrés Hernández
6 Jorge Juanazo
7 Rubén Aleu
8 Rubén López
9 Erik del Río
10 Manel Candalija
-Cadet femení
1 Jessica Serrano
2 Silvia San Nicolás
3 Eva Gómez
4 Ana Ortiz
5 Aroa Gutiérrez
-Cadet masculí
1 Oriol Ciurans (Caldes)
2 Eloy Muñoz (Ripollet)
3 Yahya Yahya (UCA)
-Júnior masculí
1 Antoni Alcázar (JAM)
2 Miguel Rodrigo
3 Basili Alcázar (JAM)
4 Joan Riera (JAM)
-Veterà femení
1Montse Prat (Sabadell)
2 L. Tramuns (Nou Barris)
3 Dolores Surroca (BCN)
-Veterà masculí
1J.Colomer(Sta. Perpètua)
2 Xavi Sánchez (Afisa)
3 Agustín Díaz (St. Celoni)
6 Ángel Fraile (JAM)
13 José Muñoz (JAM)
15 Eduard Baeta
16 Carles Cañelles
17 Emilio Sánchez (JAM)

21 José Vázquez
-Open popular-no federats
1 Juan Gil (Castellbisbal)
2 Guillermo Manso (BCN)
3 Miguel Parreño (BCN)
4 Jordi Flores (JAM)
10 Antonio Marcos
11 Sergio Beneitez
14 Juan Serrano
23 Juani Cámara
24 Isabel Trías
25 Carmen Ruiz
28 Teresa Martín
29 Urbano Manzano
32 Sílvia Alquézar
34 Lidia García
35 Pilar Casajuana
37 Mercedes Mesalles
39 Olga Torrecillas
41 Heidi Gabarrón
42 Begoña
-Absolut femení
1 Encara Granados (Lloret)
2 Núria Puig (Ripollet)
3 Encarna Gacía (Vic)
-Absolut masculí
1 J. Comas (Universitat)
2 Carles Cera (JAM)
3 M. Azdaou (Girona)
20 Víctor González (JAM)
21 Eric Teruel (JAM)
23 Xavier Martí

* En vermell, els
participants de Montcada  >> Una de les curses de la I Milla

FOTOS: ÀNGEL HENARES
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>> ESCACS. Open Internacional Vila de Montcada

La catorzena edició augmenta
el nivell amb més jugadors d’elit
sílvia alquézar
redacció

>> ESPELEOLOGIA.  Campionat de Catalunya

El CEAV guanya cinc medalles
sílvia alquézar
redacció

en 2 minuts...
�  Nou triomf de Guirado en wu-shu

�Bon debut local al Mundial de billar

�La Fira de Caça creix en prestigi

El montcadenc Emilio Guirado, del Club de Wu-shu l’Alzina
Sport de Terra Nostra, ha guanyat la medalla d’or en combat a
la categoria de menys de
70 quilos al Campionat
Internacional d’Ourense,
disputat el 10 i 11 de juny.
L’esportista local –a la
foto, amb el casc blanc–
també va aconseguir el
guardó de plata en for-
ma tradicional estil sud.
“Estic molt content
perquè he obtingut un
nou triomf aquesta
temporada”, ha dit Guirado, qui competia amb la selecció
espanyola. També van prendre part els combinats d’Itàlia, Por-
tugal i la Xina, els actuals campions del món. SA

El montcadenc Rubén Díaz, del Club Santos Billar, va quedar el
600 d’un total de 5.000 participants al Campionat del Món de
billar americà disputat a Las Vegas (USA) entre el 10 i el 21 de
maig. La selecció espanyola, de la qual formava part el jove, va
acabar a la posició 64 de 900 equips en competició. “La prova
m’ha servit per agafar experiència per a properes edicions”,
ha dit Díaz –a la foto– de 24 anys i categoria Màster. SA

ALZINA SPORT

 >> Evgenny Janev (de negre) guanyador de l’Open 2005 i M. Panelo, segon

 >> Els medallistes locals amb altres companys del CEAV

Tres membres del Centre Espe-
leològic Alpí Vallesà, amb seu a
Can Sant Joan, van guanyar cinc
medalles a la primera edició del
Campionat de Catalunya d’es-
peleologia, disputat l’11 de juny
a Granollers. El veterà Ildefonso
García va obtenir el guardó
d’or en velocitat i tècnica d’an-
clatge i seguretat. En categories
juvenils, Daniel Jiménez va pu-
jar al més alt del podi en les ma-
teixes proves, mentre que Ivan
García va aconseguir la medalla
de plata en velocitat. “Són uns

excel·lents resultats”, ha valo-
rat Ildefonso García. Els espe-
leòlegs montcadencs participa-

ran al Campionat d’Espanya,
que tindrà lloc a Sevilla el prò-
xim mes de setembre.

SANTOS BILLAR

CEAV

SÍLVIA ALQUÉZAR

La catorzena edició de l’Open
Internacional d’Escacs Vila de
Montcada es preveu la més
competitiva de la seva història
amb la participació de 8 grans
mestres, 21 mestres internacio-
nals i 6 mestres federats. En to-
tal, són 35 jugadors titulats de
13 països diferents. El número
1 del rànquing és Farhad Ta-
hirov, de l’Azerbaijan, amb un
ELO de 2.583 punts, seguit per
l’ucraïnès Viktor Moskalenko,
amb 2.540. El torneig es
disputarà entre el 25 de juny i el
4 de juliol al pavelló Miquel
Poblet de 16.30 a 21.30h. La UE
Montcada repartirà 9.255 euros

en premis, 1.900 més que en
l’edició anterior. El guanyador
del Grup A rebrà un guardó de
2.500 euros. L’Open  és un dels

més prestigiosos i, per tercer
cop, està inclòs dins del Circuit
Internacional d’Opens d’Estiu
de Catalunya.

L’1 i 2 de juliol el paratge natural de Mas Duran acollirà la
primera edició de la Fira de
Caça de Barcelona, que subs-
titueix a la tradicional Fira del
Caçador i del Gos. La mostra
guanya així protagonisme en
el panorama de les fires arreu
de Catalunya, amb més espai,
i més expositors d’arreu de l’estat. LR

SÒNIA HERNÀNDEZ
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>> IME. Estiu 2006

L’esport omplirà els carrers
amb tota mena d’activitats

ARXIU/SILVIA DÍAZ

 >> 3x3 de bàsquet, a la plaça de l’Església, l’estiu 2005

Uns 200 joves s’han inscrit als casals d’estiu de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure

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

Les activitats esportives
d’estiu de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure
(IME) es posen en marxa
aquest mes de juny, amb
un programa similar al
d’anteriors edicions.
El primer acte del progra-
ma al carrer és el 3x3 de
bàsquet a Can Sant Joan,
el 22 de juny. El bàsquet
tornarà l’11 de juliol a la
plaça de l’Església.
En futbol, la Diada de 3x3
a Can Cuiàs serà el 27 de
juny, mentre que el 6 de
juliol tindrà lloc la Diada
davant el pavelló Miquel
Poblet.
La Diada d’handbol al car-
rer serà el 4 de juliol, la Diada
de Tir amb Arc, el 29 de
juny, la Cursa de Bicis
Marxa Lenta tindrà lloc el
18 de juliol i la Cloenda, el
20 de juliol, a la plaça Lluís
Companys. Totes les
activitats començaran a les
18h, a excepció del tir amb
arc, que serà a les 19h.
El Campionat de Natació
Vila de Montcada se cele-
brarà el 12 de juliol a la pis-
cina municipal, a les 19h. Els
interessats en inscriure’s a les
activitats al carrer i al tor-
neig de natació ho han de

silvia díaz

redacció

>> IME.  Nova competició

Inscripcions al torneig
de futbol sala d’hivern
L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME)
manté obert fins al 14 de
setembre el termini per ins-
criure’s al Torneig de
Futbol Sala 2006-07.
Aquesta és la segona
vegada que el departament
intenta tirar endavant
aquesta lliga. Segons el
president de l’IME i regi-
dor d’Esports, Juan Parra
(PSC), “hem avançat el
termini d’inscripció
perquè l’any passat ho
va començar a muntar
massa tard, al setembre,
quan tots els equips que
podrien estar interessats
ja s’havien apuntat a lli-

>> GIMNÀSTICA. La Unió

L’entitat acomiada la temporada
amb un festival el 18 de juny

El club gimnàstic La Unió
celebra el 18 de juny el seu
tradicional festival de fi de
temporada, al pavelló Mi-
quel Poblet, a partir de les
18h. A l’acte, que té el su-
port de l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure
(IME), participaran totes les
gimnastes de l’entitat, dels
4 als 19 anys, que faran una
exhibició d’uns minuts
cadascuna, a més de les
actuacions dels equips. Hi
prendran part tant les
gimnastes de competició
com les de base. Al festi-
val hi haurà demos-
tracions de totes les moda-
litats: mans lliures, cèrcol,
pilota, masses i corda.

silvia díaz

redacció

LA UNIÓ

fer a l’IME (c/ Tarragona,
32) i el preu és d’un euro per
persona inscrita, a excepció
de la cloenda i la Diada de
Tir amb Arc, que són gra-
tuïtes. La piscina també
acollirà, el 9 de juliol (d’11 a
17h), una nova edició de la
jornada solidària Mulla’t
per l’Esclerosi Múltiple.

Altres activitats. La
lliga regular de futbol sala
d’estiu finalitzarà el 8 de
juliol i la final tindrà lloc

el 13 de juliol, al pavelló
Miquel Poblet. Els pri-
mers partits es van dis-
putar el 12 de juny, a la
pista coberta.
Aquest any, a la lliga s’hi
han inscrit onze equips,
dividits en dos grups. Al
grup A hi ha Los Cor-
leone, Team’s, Estudis
Bellabet, Billares Mont-
cada, DINA i Los 33
Centilitros. Al grup B,
els equips són Los Pipan-
kos, Arosound, Santa

D’altra banda, l’equip in-
fantil de competició de La
Unió va participar a la fi-
nal del Trofeu de Barcelo-
na comarques, el 3 de juny
a Palau-solità i Plegamans,
però no va aconseguir pu-
jar al pòdium. La tem-
porada de competició va
finalitzar el 10 de juny a
Sabadell, amb el Trofeu
Primavera. La benjamí He-
nar Cuéllar va ser primera
i les alevins Andrea Mayor
i Laura Riera, totes dues
terceres. En categoria in-
fantil, Patrícia Jané va ser
tercera i Helena Bea,
quarta, i també hi van
participar Claudia Vila i
Astrid Oviedo. Totes les
gimnastes van presentar un
exercici de mans lliures.  >> Participants a la VII Trobada Primavera

� Cursos de natació
Les persones que van fer natació a Montcada
Aqua el curs 2005-06 i vulguin continuar amb
les classes poden reservar ja la seva plaça per a
la propera temporada, per evitar cues d’espera
al setembre, quan es posin en marxa les ins-
cripcions per a nous alumnes. D’altra banda,
la matrícula per als cursos intensius de natació
d’estiu de l’equipament estaran obertes fins al
30 de juny, tot i que es recomana fer la ins-
cripció el més aviat possible, perquè les places
són limitades. Aquest any hi ha classes dels
nivells iniciació, mig i perfeccionament, per a
adults, infants, bressol i nadons, a més de l’Es-
cola de Natació. Els interessats s’han d’adreçar
a Montcada Aqua (c/ Tarragona, 32). SD

en 2 minuts...

Maria de Montcada,
Iberfusion i Los Cacho-
rros.
D’altra banda, uns 200
infants, dividits en set
grups d’edat, participa-
ran als casals d’estiu que
ofereix l’IME i que es
faran del 26 de juny al
21 de juliol a la Zona
Esportiva Centre. El
programa d’activitats de
l’IME també inclou els
tallers de dansa oriental,
tai-txi i country.

gues d’altres pobla-
cions”. Les persones que
vulguin participar-hi s’han
d’inscriure, de dilluns a
dijous, de 9 a 13h i de 17 a
19h, a les oficines de l’IME
(c/ Tarragona, 32, telèfon
935 650 999). La quota
d’inscripció és de 700
euros i inclou l’assegu-
rança a la Mútua General
Esportiva per a cada juga-
dor.
La lliga es disputarà els
diumenges, a partir de les
16h, a la pista municipal
coberta (Zona Esportiva
Centre). Tindran trofeu i
obsequi els quatre equips
millor classificats. SD

� La JAM, a la final de Catalunya
Els set corredors de promoció de la Joventut
Atlètica Montcada que van participar a les fases
prèvies de Sabadell (3 i 4 de juny) s’han classificat
per disputar el Campionat de Catalunya aleví,
infantil i cadet que tindrà lloc el 17 de juny, al
Prat de Llobregat. L’aleví Paula Teruel va ser
quarta en 600 metres llisos. En infantil masculí,
Aitor Martín va ser segon en 1000 metres obsta-
cles i setè en salt de llargada, mentre que Adrián
Serrano va aconseguir la vuitena posició en 3.000
metres llisos. En cadet, Oualid Nassiri va ser
setè en 3.000 metres llisos, la mateixa posició que
va obtenir Aida Ariza en aquesta mateixa prova.
Sara Zamarreño va quedar en dotzena posició
en 600 metres llisos i Lluís Naval va ser quinzè
en 1.500 metres obstacles. SD

� Millor jugador de korfbal
La Federació Catalana de Korfbal ha escollit Dani
Blanco, jugador de l’equip infantil de korfbal de
l’IES Montserrat Miró, com a millor jugador de la
lliga d’aquesta categoria. Blanco va rebre el guardó
a la jornada festiva que es va celebrar a Montcada a
final de maig. París López, també del Miró, era un
altre dels candidats a aquest premi. L’entrenador
de l’equip, Esteban Moly, estava nominat com a
millor tècnic, premi que finalment va anar a parar
als entrenadors del Secretari Coloma. D’altra banda,
l’equip infantil va participar el 7 de juny, junt amb
altres conjunts d’aquesta categoria i també cadets, a
la IX Final KIES que es va celebrar a Cerdanyola.
La jornada forma part d’un pla de promoció del
korfbal que impulsa la Federació. SD
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BÀSQUET> Final de lliga

Els equips femenins, als primers llocs
L’infantil femení del CB Montcada ha acabat líder de
grup de la Lliga de Promoció de Bàsquet (nivell C2),
que va finalitzar a finals de maig. El conjunt ha fet una
bona segona part de temporada després d’un mal inici
a la Primera Fase. L’equip cadet de La Salle (nivell B2),
per la seva banda, també ha fet una temporada nota-
ble, quedant tercer. En aquest mateix grup competeix
el cadet femení del CB Elvira Cuyàs, que ha estat novè.
El premini i el preinfantil masculí del CB Montcada
han quedat tots dos a la segona posició i la resta d’equips
del club –mini A, mini B i infantil masculins- han
quedat a la part baixa de la taula, com també ho ha fet
el mini masculí del CB Elvira Cuyàs. El cadet masculí
de La Salle ha quedat cinquè. Pel que fa als equips de
Promoció del CEB Can Sant Joan, l’infantil ha estat
vuitè i el cadet, setè. SD

Èxit de participació i organització
Més de 600 persones, entre jugadors, pares, socis i veïns,
van participar a la II Diada d’Handbol “Salvador Be-
nítez”, organitzada pel CH La Salle Montcada, que es
va celebrar l’11 de juny a les instal·lacions del col·legi La
Salle i al pavelló Miquel Poblet. Als partits, hi van com-
petir 22 equips de les categories aleví fins a juvenil, a més
de cinc equips masculins i femenins de veterans, sumant
uns 350 jugadors. En aleví, la Salle va ser quart, jugant
contra el Vilamajor (primer classificat), Lycée Français,
OAR Gràcia, Cerdanyola i Creu Alta Sabadell. En
infantil femení, La Salle va ser segon, davant el BM
Granollers (primer) i Vilamajor. La Salle va ser quart en
infantil masculí, contra el Sant Quirze (primer), Lycée
Français A, Lycée Français B, Creu Alta i Salle
Bonanova. En cadet masculí es va disputar un triangu-
lar entre el Sant Martí Adrianense (primer), Canovelles
(segon) i La Salle (tercer). El juvenil masculí va guanyar
el seu triangular, davant el Canovelles (segon) i Sant Martí
(tercer). SD

HANDBOL> Diada

CB MONTCADA> BÀSQUET

Festa per finalitzar la temporada
El CB Montcada va acomiadar el curs de l’Escola de
Bàsquet el 10 de juny, amb una jornada a la pista
coberta, a la qual van assistir una vintena dels alumnes
més petits de l’entitat. L’objectiu de la trobada era
potenciar les habilitats psicomotrius dels infants de
manera lúdica i insistir en l’aprenentatge de les
tècniques del bàsquet. Els infants van fer proves que
consistien, entre d’altres, en encistellar amb una poma
a la boca, botar la pilota a la vegada que es controlava
un globus i circuits. Els monitors van ser entrenador
del planter del CB Montcada. SD

CB ELVIRA CUYÀS> BÀSQUET

Les cadets, a un torneig d’Eivissa
L’equip cadet femení del CB Elvira Cuyàs va dispu-
tar un torneig a Eivissa del 2 al 4 de juny, organitzat
pel CD Tanit. És el primer cop que un conjunt de
l’entitat participa a un esdeveniment d’aquest tipus,
a el qual hi competien equips de les categories infan-
til fins a sèniors de les Illes Balears, Catalunya i també
del País Basc. Al grup de l’Elvira Cuyàs hi havia
dotze equips i tots van disputar una lliga, jugant
quatre partits cadascun. D’altra banda, l’entitat de
Mas Rampinyo va celebrar el 10 de juny a la nit la
festa de fi de temporada. SD

 >> Infantil masculí del CH La Salle, contra el Sant Quirze
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EF MONTCADA> FUTBOL

Molts equips de l’entitat s’enduen el trofeu
Els patufets, aleví A, aleví B, infantil B, juvenil B i el
conjunt femení de l’Escola de Futbol Montcada van
quedar primers del seu grup al primer torneig organitzat
per l’entitat, que es va celebrar el 10 i 11 de juny als
camps de Can Sant Joan i de la Font Freda, en el qual
van participar tots els equips de futbol de l’entitat da-
vant de conjunts convidats. En segon lloc van quedar
els equips prebenjamí B, prebenjamí A, benjamí A i
juvenil A. En tercera posició es van situar el benjamí B,
infantil A, cadet B i cadet A. La majoria dels partits eren
triangulars. Les autoritats municipals i els responsables
del club van ser els encarregats del lliurament de premis.
El torneig finalitzarà amb un sopar de germanor al camp
de la Font Freda (21h), el 17 de juny, en el que també hi
haurà trofeus i reconeixements per als jugadors de l’es-
cola. D’altra banda, els patufets van guanyar la Supercopa
FUTVEBAL el 3 de juny a Cerdanyola, aconseguint
dues victòries, davant el Mollet (3-2) i el Sabadell Nord
(2-0). El prebenjamí B va ser tercer a la Supercopa de la
seva categoria, va perdre contra l’Adefub Ripollet (2-1)
i va guanyar el Sabadell (2-0). El torneig l’organitzava
l’Associació de Futbol Benjamí del Vallès. SD

les classificacions

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Copa Federació
Grundig-Les Corts 0-1

Aleví. Copa Federació
FC Barcelona-Grundig 4-7

Cadet A. Copa Federació
Grundig-Marfil 4-3

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini mas. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 2. Final de lliga
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. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 UE Mataró 18 35
2 EBCB Cornellà 17 30
3 JAC Sants 17 29
7 CB Montcada 18 24

Mini mas. B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Final de lliga
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. Final de lliga
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. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 CB La Mercè 16 28
2 Salle Manresa 16 27
3 CB Solsona 16 26
6 CB Montcada 16 23

Infantil fem. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 18 34
2 CB Parets 18 28
3 Sant Andreu 18 28
4 Sant Climent 18 28

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Final de lliga
Equip Partits Pt.

1 Manyanet Corts 16 30
2 CB Betsaida 16 28
3 Vilassar de Dalt 15 26
4 Elvira Cuyàs 14 24

Cadet Femení. PB Segona Fase.
Nivell B. G 2. Final de lliga
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

CEB CANT SANT JOAN

Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C1. G 5. Final de lliga
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. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 CB Granollers 18 33
2 BC Canovelles 17 32
3 CB Roda 18 31
7 Can Sant Joan 18 23

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Final de lliga
(veure classif icació al CB
Elvira Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 4. Final de lliga
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

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 28 73
2 Martorelles 28 68
3 CE Sabadell 28 67
11 EF Montcada 28 29

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 30 76
2 EF Montcada 30 75
3 UD Lourdes 30 74
4 CF Parets 30 68

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 L’Hospitalet 24 61

2 Horta 24 57
3 Alzamora 24 54
7 EF Montcada 23 28

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Final de lliga
Equip Partits Pt.
1 Sant Celoni 26 69
2 Lliçà d’Amunt 25 57
3 Montornès 26 56
7 EF Montcada 26 34
13 UD Santa Maria 24 12

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup
29. Final de lliga
(Vegeu classificació a l’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infanti l  Masculí A. Copa
Catalunya. Grup C. Final de lliga
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. Final de lliga
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. Jornada 10
La Salle-Esplugues 30-26
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 10 14
2 Cooperativa 10 12
3 Parets 10 12
4 La Salle 10 9

 >>Elvira Cuyàs i La Salle van coincidir en el mateix grup

SÍLVIA DÍAZ

 >> Participants a l’Escola de Bàsquet del CB Montcada

SILVIA DÍAZ

 >>El juvenil de l’EF Montcada jugant contra el FS Mollet

Primer torneig de l’entitat
Els dos equips de futbol sala de l’EF Montcada, l’infantil
i el juvenil, van celebrar el 10 de juny el I Torneig de
l’entitat al pavelló Miquel Poblet, coincidint amb la
celebració del torneig de futbol del club. Els infantils
només van disputar un partit, que van perdre davant el
Vilassar. El juvenil va quedar segon jugant un triangular
contra el Ripollet, que es va emportar el torneig, i el
Mollet, que va ser tercer. La secció de futbol sala de
l’escola ja s’ha posat en marxa per formar les plantilles
de la propera temporada de les categories infantil, cadet
i juvenil. Els interessats en jugar a futbol sala a l’EF
Montcada es poden posar en contacte amb l’entitat el
telèfon 615 465 293. SD

EF MONTCADA> FUTBOL SALA

 >> Els Patufets, contra el Ripollet

SILVIA DÍAZ

GRUNDIG MOBILE> FUTBOL SALA

Eliminats de la Copa Federació
Els equips benjamí, aleví i cadet A del Grundig Mo-
bile van ser eliminats de la Copa Federació de futbol
sala a la darrera jornada del torneig. De tots els equips
del planter del club, aquests tres han estat els que més
temps s’han mantigut a la competició, ja que infantil,
cadet B i juvenil van caure als primers partits. Al dar-
rer enfrontament, el benjamí va perdre per 0 a 1 da-
vant Les Corts, quan només l’empat els hagués servit
per guanyar la Copa. L’aleví va caure davant el Barça
per 4 a 7 i el cadet A també va perdre, davant el Marfil
Santa Coloma, per 4 a 3, en un partit molt ajustat que
finalment es van emportar els colomencs. SD
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Buscant el final del túnel. Sortir als mitjans reco-
neixent el seu calvari és un pas important més que vol fer en la lluita
contra l’anorèxia que pateix. Als seus 45 anys, en porta 28 sofrint la
malaltia. Només fa dos mesos que comença a donar passes endavant
en aquesta incessant lluita per la vida. Després d’haver estat
ingressada d’urgència l’estiu passat i d’haver fregat el llindar de la
mort està decidida a fer un gest d’autoafirmació i de consciènciació
a la resta de noies de Montcada que pateixen –la majoria en silenci–
l’anorèxia o la bulímia. De les companyes que va tenir a l’hospital,
ella és l’única que no ha tornat a recaure. Sis mesos sense conduir.
Nou mesos sense entrar a una cuina. Amb seguiment constant i
tractament mèdic diari. Sense entrar a supermercats, ni portar diners
a sobre, ni estar un instant a soles, en una casa sense bàscules ni
miralls. Aquest és l’infern que està superant amb l’ajuda incondicional
de la seva parella. La Nides busca el final del túnel on un matí en
despertar es retrobi amb l’esplendor de la vida, acompanyada de la
gent que ha estat sempre al seu costat.

“Negar que estàs malalta
és seguir autodestruint-te”

El desconeixement

massiu dels

trastorns alimentaris

fa fracassar el

procés de curació

Compadir-se de la

gent que està amb

anorèxia  i bulímia

no és ajudar-la.

S’ha d’actuar i

prendre mesures

�

LLUÍS MALDONADO

� Com es veu a si mateixa?
Diuen que ara estic en el meu pes.
Em considero una persona
hiperactiva, autoexigent, incon-
formista i disciplinada, potser
massa. La disciplina autoimpo-
sada és la que et fa caure en això.
� Quins creu que són els
motius que la van portar a
patir l’anorèxia?
Encara no ho sé. Per moltes
voltes que que li he donat voltes
no els he trobat. El millor ara és
mirar cap endavant, i no repetir
els errors del passat.
� Si veiès la seva
nova vida com un
recorregut per sor-
tir del túnel, on se
situaria?
Estic tot just al prin-
cipi.Fa només dos
mesos que he co-
mençat a fer passes
endavant, després de
viure molts mo-
ments d’inflexió.
� Què és el que
ha canviat ara que
abans l’impedia
sortir-se’n?
Reconèixer que estic
malalta i acceptar-
ho.
�  Aquest gest
d’autoafirmació és
un pas important
més en el trajecte
per veure la llum?
M’ho plantejo així. Sé que tot el
que digui ara quedarà per sempre.
Això em dóna una respon-

sabilitat afegida, però també
m’esperona per agafar confiança
i seguretat.
� Si una adolescent li ex-
pliqués el seu cas i li de-
manés ajuda què li diria?
No la compadiria. Si ho fés no
l’estaria ajudant. Només hi ha un
missatge que li voldria transmetre:
que s’està autodestruint. Els tras-
torns alimentaris et porten a la
tràgica conseqüència de la mort.
I l’única forma de sortir és reco-
nèixer que estàs malalta, i que ne-

cesites l’ajuda dels
metges i dels tera-
peutes.
�Quines són les
seqüeles de tants
anys?
He patit un infern
que ha derivat en
nombrosos pro-
blemes digestius.
He arribat a tenir
50 pulsacions i a
estar fregada per
l’alè de la mort
sense ser conscient,
i pensant-me que
estava estupenda.
He estat incomuni-
cada i arribant-me
a ficar una talla 32.
Endinsada en un
món irreal,  aliena a
tot el que passava al
meu volantant.

�Quins són els pilars claus
per sortir-se’n?
La família, la parella, el trac-
tament mèdic i l’ajuda dels

terapeutes. La famiília i la parella
són fonamentals. Però necessiten
estar preparats.Sóc conscient que
la família s’ha d’implicar al mà-
xim però, per això, cal conèixer
la malaltia i aprendre molt. És
un procés lent, però imprescin-
dible. Sobretot, amb molta pa-
ciència, perquè hi ha molta in-
comprensió.El desconeixement
social i familiar dels trastorns
alimentaris fan fracassar en la
major part del casos.
� L’aliment i la vida apa-
reixen con una contradicció.
Les drogues i l’alcohol les pots
deixar i continuar vivint. Dels
aliments no podem prescindir.
Per tant, allò que a les anorèxi-
ques i les bulímiques ens provo-
ca el malson, és precisament el
que ens manté vives, el que és vi-
tal.
� I des d’aquesta nova pers-
pectiva, què veu quan mira
enrere?
Abans jo no sentia dolor.Em veia
bé. Eufòrica. Em pensava que
ho controlava tot, i em sentia
enèrgica.
�És la distorsió de la ment?
Curiosament només en un ma-
teix. A mi se’m va caure l’ànima
vient la darrera edició de la pas-
sarel·la Cibeles, amb aquelles
noies cadavèriques passejant i
exhibint els seus cossos extre-
madament prims.
�Cal més implicació de les
administracions en la lluita
contra l’anorèxia i la bulímia?
Més ajudes, més implicació i més

mitjans. Tinc la sensació que és la
lluita personal d’alguns metges
compromesos amb la causa, i no
pas el compromís de les ins-

titucions que són les que haurien
de vetllar per prendre les me-
sures necessàries per eradicar el
problema.

anorèxica

Nides GonzálezNides González


