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El projecte inclou la supressió dels semàfors de la N-150 amb un viaducte. Pàgina 3

SANTI ROMERO

Comencen les obres de
soterrament de la C-17 i
s’allargaran durant dos anys

Montcada Ràdio fa 20 anys
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Els espais informatius diaris són el segell de l’emissora municipal des del 1987. P. 15

Dues dècades ininterrumpudes d’emissió des de final del 1986, oferint l’actualitat que ha marcat
història a través de la veu i de la millor banda sonora. Montcada Ràdio commemora el 20è
aniversari endinsada en la revolució tecnològica i guanyant cada dia més oients.

>> El nou CAP del Pla
d’en Coll entrarà en
funcionament al gener P.5

>>  L’Ajuntament netejarà
abocadors il·legals del Pla
de Reixac P.8

>> El Valentine d’EBA
ensopega en l’inici de la
lliga amb tres derrotes P. 29

>> Acord històric per
rehabilitar la seu de La Unió
de Mas Rampinyo   P. 24

SÍLVIA DÍAZ

Borsa de pisos
de lloguer per
a joves a preus
assequibles

P. 4

SÍLVIA DÍAZ

>> Oficina d’Habitatge

L’Ajuntament ha posat en
marxa la Borsa d’Habitatge
Jove que farà d’intermediària
entre els usuaris i els pro-
pietaris de pisos buits per
poder fixar un preu de llo-
guer assequible. L’acció mu-
nicipal, que compta amb el
suport de la Secretaria Gene-
ral de Joventut de la Gene-
ralitat, pretén fer front així als
preus desorbitats del mercat
de l’habitatge, que reforçaran
les futures promocions muni-
cipals de compra i lloguer.

>>  Arrenca la campanya
per a les eleccions catalanes
de l’1 de novembre P. 12

>> Les obres de l’escola
bressol de Terra Nostra
comencen a final de mes P.18

PREMSA AJUNTAMENT

>> VIU L’ESPORT

Repàs a la base  P.36-39

PILAR ABIÁN

>> Canvis al govern
davant l’entrada de dos
nou regidors del PSC P.6
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El desviament del trànsit a causa de les
obres no es farà efectiu fins al desembre
Ja han començat els treballs de senyalització i els últims estudis topogràfics previs a l’arribada de les màquines pesants

SANTI ROMERO

silvia díaz
mas rampinyo

>> Un operari instal·la una tanca informativa en un dels trams de la carretera

SOTERRAMENT DE LA C-17

Concentració veïnal per reclamar
més seguretat al semàfor de la C-17

>> PROTESTA

>> El tall de la carretera C-17 va aplegar al voltant de 500 persones

sílvia alquézar
pla d’en coll

El 6 d’octubre va morir atropellada una jove que creuava per pas del Pla d’en Coll
SÍLVIA ALQUÉZAR

Sota el lema “No més morts ni
atropellaments”, unes 500 per-
sones van tallar la carretera C-17
entre la plaça d’Espanya i el carrer
del Sol l’11 d’octubre a la tarda
en protesta per l’atropellament
mortal d’una veïna de Montcada
el passat dia 6. La noia, de 25
anys, va morir mentre creuava en
verd el pas de vianants del
semàfor del Pla d’en Coll.
La circulació de vehicles va que-
dar interrompuda durant prop
de 45 minuts, provocant diver-
sos quilòmetres de caravana
d’entrada i sortida a Barcelona.
Els manifestants reivindicaven
l’inici de les obres de soterra-
ment de la carretera entre la línia
ferroviària de Vic –que haurien
d’haver començat a l’estiu– i la
instal·lació de més mesures de
seguretat mentre durin els tre-
balls. Alumnes, pares i mares de
l’escola Elvira Cuyàs van ser els
veritables protagonistes de la

protesta, convocada per diver-
sos col·lectius com AMPAS,
centres escolars, associacions de
comerciants i partits polítics, a
més de veïns de títol individual.
La manifestació, que es va desen-
volupar sense cap incident, va
començar a les 17.20h a l’alçada
del carrer del Sol i va cloure a les
18.10h a la plaça d’Àguilas.

Reunió informativa. Inicial-
ment el col·lectiu va anunciar
que mantindria les mobilitza-

Les obres de soterrament de la
carretera C-17 al seu pas per
Montcada van començar el 17
d’octubre, amb estudis previs,
treballs topogràfics i de
senyalització, però la part més
notòria de l’actuació arribarà
al desembre, quan entri en
funcionament la maquinària
pesant. Les dues parts del pro-
jecte es faran de forma pa-
ral·lela: el soterrament del
tram de 800 metres entre
l’escola Elvira Cuyàs i la plaça
Espanya i la millora de l’enllaç
entre la C-17 i la N-150. Els
treballs tenen un cost de 33,5
milions d’euros i els executa
Corviam Corsán Construc-
ción, per encàrrec de l’empresa
pública GISA, que depèn del
Departament de Política
Teritorial i Obres Públiques
de la Generalitat.
El director general de Car-
reteres, Jordi Follia, ha mani-
festat que les obres, que està
previst que durin dos anys,
“transformaran Montcada i
s’adequarà a la realitat local,
s’humanitzarà l’espai urbà i
la C-17 al seu pas pel mu-
nicipi es convertirà en un
vial”. Els objectius globals del
projecte són separar el trànsit
de pas de l’urbà, aconseguir
una major seguretat a la zona
de Mas Rampinyo-Pla d’en
Coll i que els més de 50.000
vehicles que registra la C-17
diàriament circulin de forma
més racional.

Mesures provisionals. La
Generalitat i l’Ajuntament estan
ultimant el projecte de desvia-
ment del trànsit, amb l’objectiu
que a final de novembre s’ha-
gin adequat els laterals de la
carretera com a pas alternatiu
dels vehicles. Segons Follia, als
carrils provisional “inten-
tarem que es circuli igual que
ara, tot i que hi haurà una
important reducció de la
velocitat i aplicarem mesures
de seguretat perquè tenim
molt en compte que la C-17
a Montcada presenta un

caràcter urbà”. Follia ha asse-
gurat que es tractarà de cau-
sar el menor enrenou possible,
tot i reconèixer la complexitat
dels treballs.
L’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), ha avançat
que des de l’Ajuntament, durant
les obres, “demanem que s’ins-
tal·lin bandes rugoses davant
els semàfors per reduir la ve-
locitat i una vegada acabi l’ac-
tuació, es col·loquin barreres
acústiques al punt de sortida
del vial soterrat, a la plaça
d’Àguiles, per evitar molèsties
als veïns”. L’edil també ha
manifestat que continuarà re-
clamant la gratuïtat del peatge
de Mollet, per tal que molts
vehicles que passen per la C-17
facin servir l’autopista C-33.

Projecte. A Mas Rampinyo,
el resultat de les obres serà que
el trànsit de pas circuli per un
futur vial de 800 metres a 7
metres per sota del nivell actual,
amb una rotonda a cada extrem
–a l’alçada del col·legi Elvira
Cuyàs i de la plaça Espanya- per
ordenar el fluxe de vehicle. Per
sobre d’aquest tram soterrat hi
haurà una plaça, vials i zones
ajardinades que ordenaran el
trànsit urbà. El projecte també
contempla la millora dels ac-
cessos a en un tram anterior a
la C-17, comprès entre el pont
sobre el riu Ripoll i el pas sota
la línia de tren de Puigcerdà.
L’alcalde de Montcada ha
avançat que l’Ajuntament està
parlant amb un arquitecte per
remodelar la plaça Espanya
quan acabin les obres, per tal
que “es converteixi en un es-
pai emblemàtic”.
Per millorar l’enllaç entre la
C-17 i la N-150, i eliminar la
regulació amb semàfors, es
construirà una rotonda a l’ac-
tual nivell, a l’altura de la ga-
solinera, per permetre mo-
viments secundaris, cap a Can
Cuiàs, Can Sant Joan i Cer-
danyola, mentre que el tronc
central de la C-17 s’aixecarà en
un tram de 1.100 metres. a
l’alçada de la C-33, per donar
continuïtat al trànsit de pas.

cions fins no tenir per escrit la
confirmació oficial de l’inici de
les obres. Després d’una trobada
amb l’Ajuntament el següent tall
de carreteres ha quedat suspès
a l’espera del resultat d’una re-
unió que tindrà lloc el dijous 26
d’octubre, a les 20.30h, a la pis-
ta coberta del col·legi Elvira Cu-
yàs. A l’acte, representants muni-
cipals i de l’empresa que fa les
obres explicaran als assistents el
pla de seguretat que s’aplicarà
mentre durin les actuacions.
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Els joves podran optar a pisos
de lloguer a preus assequibles

La Borsa Jove d’Habitatge farà d’intermediària entre els usuaris i els propietaris d’habitatges buits
SiLVIA D´`IAZ

laura grau
montcada

>> Una parella s’informa sobre promocions per a joves a l’Oificina d’Habitatge de l’Ajuntament

“EL PREU DEL
LLOGUER NO

SUPERARÀ EL 30%
DELS INGRESSOS”

l’entrevistaPOLÍTIQUES D’HABITATGE

SÍLVIA ALQUÉZAR

L’Oficina Local d’Habitatge en-
gegarà una campanya de cap-
tació de pisos buits destinada a
crear la Borsa Jove d’Habitatge.
Aquest servei farà d’intermediari
entre els joves que volen eman-
cipar-se i els propietaris de vi-
vendes de lloguer. La iniciativa
compta amb el suport de la Se-
cretaria General de Joventut
de la Generalitat que ha fet una
aportació de 8.500 euros a
l’Ajuntament. El responsable
d’aquest departament, Olivié
Bayón, i l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), van signar el
conveni de col·laboració entre
ambdues administracions el 9
d’octubre al Consistori. A l’acte
també van assistir la regidora
d’Habitatge, Fina Manzano, i la
regidora d’Infància i Joventut,
Eva Gonzalo –les dues del PSC.

Aposta. Bayón va destacar la
importància de dotar els muni-
cipis d’eines adequades perquè
promoguin polítiques d’habi-
tatge i va dir que “la creació
de la Borsa Jove d’Habitatge
a Montcada respon a un fet
estratègic ja que aquest muni-
cipi es troba en una de les zo-
nes de Catalunya on la vi-
venda de compra i de lloguer
és més cara”.
Segons Arrizabalaga, la consti-
tució de la borsa suposa una
aposta decidida perquè els joves
tinguin accés a l’habitatge i s’em-
marca en les polítiques que està
fent el govern local “per fer
front als preus desorbitats
que està adquirint l’habitatge
en el mercat lliure”. En aquest
sentit, l’edil va fer referència a la
creació de 317 habitatges de
protecció oficial a Mas Ram-
pinyo, 174 de compra i 143 de

lloguer. També va fer esment de
les futures promocions de  Font
Pudenta  i La Rasa-Mas
Rampinyo.

Treball transversal. Man-
zano va agrair la implicació
del govern de la Generalitat ja
que tots els serveis que presta
l’Oficina Local d’Habitatge es
financien a partir de progra-
mes autonòmics. Per la seva
banda, Gonzalo va explicar que
la creació de la Borsa era una
de les fites del Pla Local de Jo-
ventut que ha estat possible
gràcies al treball transversal en-
tre la seva Regidoria, la d’Ha-
bitatge i Alcaldia.
La regidora de d’Infància i Jo-
ventut creu que el primer pas ha
de ser informar bé els propie-
taris dels avantatges que suposa
formar part de la borsa “per
tal que surti a la llum el parc
d’habitatge buit que ac-
tualment existeix a Mont-
cada”.

-Què és la
Borsa Jove
d’Habitatge?
La Borsa Jove
d’Habitatge
és un dels
serveis que
oferirà l’Ofi-
cina Local
d’Habitatge
en l’àmbit de
les polítiques d’habitatge social.
El servei farà d’intermediari entre
els joves que vulguin viure de
lloguer i els propietaris. El
principal atractiu per als joves és
que el preu del lloguer no pot
superar el 30% de la suma dels
seus ingressos.
-Se sap quants habitatges de
lloguer  hi ha al municipi?
A final de mes engegarem una
campanya de captació de pisos
buits. Volem animar els pro-
pietaris que, per por o des-
coneixement, no han entrat en el
mercat de lloguer, a que ho facin
amb un seguit de garanties, com
una assegurança multirisc, en
cas de desperfectes, i una
assegurança de caució durant el
primer any, en el supòsit d’un
impagament de lloguer.
-Quina atenció rebrà el jove que
acudeixi a la Borsa?
Tindrà assessorament constant
sobre totes les passes que ha
de fer per llogar un pis, des de
les visites als habitatges de la
borsa que els poden interessar
fins a la tramitació de la docu-
mentació necessària o el con-
tracte d’arrendament.
-Quins requisits han de complir
els sol·licitants de la Borsa Jove?
Tenir entre 18 i 35 anys i un salari
que superi 1,5 vegades el sou
mínim interprofessional. En cas
que sigui un estudiant sense
ingressos o que siguin inferiors
a dues vegades el salari mínim,
es pot optar a la Borsa si es
disposa d’un aval.
-Segons les estadístiques, els
catalans preferim comprar que
llogar.
La gent prefereix els pisos de
compra perquè els preus del
lloguer són molts alts però, si es
promouen fórmules com la
Borsa Jove, és possible que la
demanda de lloguer augmenti,
sobretot entre els joves que volen
emancipar-se i no poden fer front
a la compra d’un habitatge. LG

L’ANTIGA CERVESERIA SERÀ LA FUTURA
SEU DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE

l’apunt

L’Oficina Local
d’Habitatge, que
gestiona l’empre-
sa Montcada Òpti-
ma, estarà ubica-
da a la segona
planta de l’Ajunta-
ment fins que es
traslladi a la seva
seu definitiva, la
Casa Larratea, al
carrer Montiu. LM

>>  D’esquerra a dreta: Gonzalo, Bayón, Arrizabalaga i Manzano

RAQUEL FERNÁNDEZ

LAURA GRAU

>> Fina Manzano
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El nou CAP del Pla d’en Coll
s’inaugurarà a principi del 2007

silvia díaz

pla d’en coll/ terra nostra

>> SANITAT

SILVIA DÍAZ

La consellera afirma que les obres del futur hospital s’iniciaran abans de l’estiu vinent

>>El director del CAP de Montcada, Miquel Barbany, parla amb la consellera durant la visita amb l’alcalde

Comença
la vacunació
contra la grip

Les ambulàncies,
més a prop

La seu de les ambulàncies que ope-
ren a Montcada, Ripollet i
Cerdanyola s’ubicarà provisio-
nalment a Ripollet. El consistori
de la localitat veïna i la conces-
sionària del transport sanitari,
Ambulàncies Egara, signaran en
breu un conveni per a la cessió
d’uns terrenys per instal·lar un
local. La seu central de l’empresa
està situada a Terrassa, però ne-
cessitava un espai proper als tres
municipis per atendre els usuaris
amb major rapidesa. Aquest es-
pai està situat a la confluència en-
tre l’avinguda del riu Ripoll i el carrer
Molí de Ripollet. L’acord fixa la
creació d’uns mòduls prefabricats
per què el personal, una dotzena
d’empleats, pugui estar a dins
mentre esperen ser avisats per a
algun servei. El terreny també
compta amb un espai per estacio-
nar sis ambulàncies. SD

El Centre d’Atenció Primària
(CAP) dispensa fins al 30 de
novembre la vacuna contra la
grip, que es recomana especial-
ment a les persones majors de
60 anys, els malalts crònics, els
infants i adolescents que han
patit recentment una malaltia,
les dones embarassades i els
treballadors que estan en con-
tacte de risc, com és el cas del
personal sanitari o docent. Les
autoritats sanitàries indiquen a
aquests col·lectius que es posin
anualment la vacuna, donat que
el virus de la grip és molt varia-
ble i cada any s’ha de canviar la
composició del medicament. El
Departament de Salut de la
Generalitat preveu que aquest any
a Catalunya hi haurà un augment
del 5% de les persones que
s’injectaran la vacuna. Des del
CAP es recomana als interessats
que demanin dia i hora abans
d’anar a la consulta. SD

El segon Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) de Montcada, que
s’està construint entre els carrers
València i Castelló del Pla d’en
Coll, estarà en marxa al gener
de 2007, segons va assegurar la
consellera de Salut de la Gene-
ralitat, Marina Geli, en una visi-
ta a les obres de la instal·lació,
el 16 d’octubre. L’edifici, amb
un cost de 2,5 milions d’euros,
estarà enllestit al novembre, però
serà necessari una mica més
d’un mes per dotar-lo d’equi-
paments mèdics necessaris.
Acompanyada per l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga
(PSC), altres regidors i tècnics
municipals i personal sanitari
de la Generalitat i de Montcada,
Geli va visitar el futur centre
mèdic i va manifestar que les
obres van sobre el termini pre-
vist. “Estem creant –va dir–
un ambulatori modern, que
donarà cobertura a les neces-
sitats mèdiques dels mont-
cadencs des d’ara i fins els
propers 15 anys com a mí-
nim”. Per la seva banda, l’alcal-
de va destacar la importància
del nou equipament, que “des-
congestionarà l’únic CAP
que hi ha actualment a Mont-
cada i millorarà el servei mè-
dic”. El segon CAP donarà
cobertura als veïns de Mas Ram-
pinyo, Montcada Nova, Pla d’en
Coll, Terra Nostra i als del futur
barri de Mas Duran.

Hospital. La consellera de
Salut va avançar el 16 d’octubre
que les obres de l’hospital Ernest
Lluch –que donarà servei a
Montcada, Ripollet, Cerdanyola
i Barberà- començaran al juny
de 2007. Geli i els alcaldes i regi-
dors de Salut de les quatre po-
blacions van visitar els ter-

renys de l’antiga fàbrica Redo-
sa on s’ubicarà el centre sani-
tari, a la carretera N-150. La
consellera va manifestar que
“si hi ha cert retard és perquè
l’espai escollit necessita d’una
reforma urbanística, però
considerem que és millor tenir
els terrenys que complir amb
unes dates prefixades”.
Per la seva banda, l’alcalde de
Montcada va manifestar que els
montcadencs “han de fer seu
l’hospital Ernest Lluch. Anar
a la Vall d’Hebron ens dóna
molta seguretat però no és
normal que ens hàgim de des-
plaçar per tot a Barcelona”.
L’hospital ocuparà 30.000 m2,
té un pressupost de 70 milions
d’euros i el gestionarà el Con-
sorci Sanitari Parc Taulí. El cen-
tre disposarà de 180 llits per a in-
gressos i altres 30 llits per a estades
sòciosanitàries. També tindrà els
serveis de cirurgia major i menor
ambulatòries, ginecologia i
obstetrícia, entre d’altres.

Visita als equipaments en construcció

SÍLVIA ALQUÉZAR

La Comissió de Seguiment del Pla Estratègic va visitar el 18
d’octubre les obres dels equipaments més emblemàtics que s’estan
construint a la ciutat com el centre cívic Kursaal de Can Sant
Joan, la biblioteca-auditori al costat de Montcada Aqua, el segon
CAP del Pla d’en Coll i l’estadi de futbol de la Ferreria. L’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), va explicar als membres del Pla
Estratègic que tots els treballs segueixen els terminis previstos
excepte l’equipament de la futura biblioteca que, segons les
previsions municipals, estarà acabat el segon semestre de l’any
vinent. A la foto, la delegació observa l’estat de les obres del que
serà el centre cívic de Can Sant Joan. SA
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Arrizabalaga reordena el govern
a set mesos de les municipals

>> PLE MUNICIPAL DE SETEMBRE

Els socialistes Lupe Lorenzana i Jesús Muñoz prendran càrrec com a nous edils al Ple d’octubre

sílvia alquézar
montcada

altres punts

Eva Garcia,
nova portaveu

municipal del PP

Signat el Conveni
dels treballadors

municipals

L’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), ja ha no-
menat els edils que rellevaran els
exregidors del grup socialista,
Enriqueta Delgado i Francisco
Hierro, que van dimitir del seu
càrrec en el darrer Ple de l’Ajun-
tament, el 29 de setembre. La
presidenta de l’Àrea de Presidèn-
cia, presidenta adjunta de l’Àrea
Social i regidora d’Educació, Ana
Rivas (PSC), substitueix Delga-
do al capdavant de la Regidoria
de Serveis Socials, mentre que el
càrrec de presidenta del Consell
Municipal de les Dones, que fins
ara també ocupava Delgado,
passarà a la regidora socialista
Eva Gonzalo, responsable dels
departaments d’Infància i Joven-
tut i Salut Pública i Consum.
Per la seva banda, el servei de
Promoció Econòmica que
dirigia Hierro passarà a depen-
dre de l’empresa municipal
Montcada Òptima. “Els no-
menaments tenen un càractèr
definitiu”, ha indicat l’alcalde,
qui ha avançat que els dos nous
regidors que s’incorporaran al Ple
de final d’octubre –Lupe Lo-
renzana i Jesús Muñoz– treballa-
ran en diferents plans de ciutat
com el Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC) o la millora i condi-
cionaments de carrers i espais.

El comiat. Els exregidors
Francisco Hierro i Enriqueta
Delgado van fer efectiva la di-
missió en la sessió plenària de
setembre, que va aplegar força
públic a la Casa de la Vila.
L’adéu d’ambdós edils va ser
molt emotiu, amb paraules
d’agraïment per als companys
i treballadors de l’Ajuntament.
En el torn dels grups munici-
pals, els portaveus van coincidir
a destacar la qualitat humana i la
feina desenvolupada per Hierro

i Delgado, que han estat set i sis
anys respectivament al govern.
“Tanco una etapa on he après
molt i agraeixo a tothom la
confiança dipositada en mi
per treballar per la ciutat”, va
dir Hierro. Per la seva banda,
Delgado va reconèixer durant el
Ple que era un dels moments
més tristos de la seva vida perquè
era la primera vegada que renun-
ciava a un compromís adquirit.
L’edil no va voler explicar durant
el Ple les raons de la seva renún-
cia, però va remarcar que no era
ni per motius personals ni per
manca de ganes de seguir tre-
ballant per a la ciutadania. Tot i
això, en acabar la sessió, Delga-
do va declarar a La Veu: “Tinc
la sensació que no compto
amb la confiança de l’alcal-
de”, una afirmació que Arriza-
balaga va negar: “Mai no ho he
dit ni pensat això”.

‘Crisi’ de govern. El Ple de
setembre va ser una bassa d’oli
fins que va arribar el torn de
precs i preguntes. El grup mu-
nicipal d’ERC va demanar ex-
plicacions a Arrizabalaga sobre
la dimissió de quatre regidors
socialistes en menys d’un any.
“Això demostra que l’equip
de govern està en crisi.  Els
edils no han dit els motius de
la renúncia per prudència”, va
dir la portaveu republicana,
Marta Aguilar. Sobre aquesta
qüestió, l’alcalde va ironitzar
que ERC no viuria mai situa-
cions similars perquè només té
un representant i va afirmar que
“no hi ha ni hi haurà cap crisi
de govern”.
En un comunicat posterior el
grup republicà diu que la marxa
dels edils està relacionada amb
el desacord amb les polítiques
que es fan des de l’Ajuntament
que prioritzen les grans obres i
no els serveis a les persones.

Estatuts de la TDT. El Ple
va aprovar per unanimitat els

estatuts del consorci que
gestionarà la Televisió Digital
Terrestre del Vallès Occidental
Sud, en la que s’inclou Mont-
cada. La primera seu del Con-

sorci serà Sant Cugat i el
president, el seu alcalde, Lluís
Recoder (CiU).

Pla Educatiu de Ciutat.

L’empresa ICC s’encarregarà
de les entrevistes prèvies per
confeccionar la dignosi partici-
pativa del Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC) que impulsa la

Regidoria d’Educació. La con-
sultoria té previst iniciar les
entrevistes a representants
d’entitats, AMPA, centres edu-
catius i tècnics municipals a

final d’octubre. El Ple va apro-
var per unanimitat el primer
impuls del PEC.

Aparcament a Domingo

Fins. El conveni entre l’Ajunta-
ment i l’empresa Montproxac
per construir un aparcament

 >> Delgado –a l’esquerra– i Hierro durant els seus discursos de comiat

soterrani al centre es va aprovar
amb el vot a favor del PPC i

l’abstenció d’ERC. L’objectiu és
construir un aparcament soter-
rat en règim de concessió
administrativa a l’illa delimitada
pels carrers Mossèn Joaquim

Castellví, Barcelona, Ripoll i la
prolongació de Domingo Fins.

Residència i centre de dia.
L’Ajuntament destinarà un

terreny de 5.140 m2 a La Rasa
per construir la residència, que
tindrà 130 places d’estada per-
manent i 190 de centre de dia.
El Ple va aprovar, amb el vot a

favor d’ERC i l’abstenció del
PPC, el conveni amb Benestar
i Família, que fixa que les dues
administracions subvencionen
l’equipament al 50%.

Pas soterrat a l’estació de
Terra Nostra. Tots els grups
municipals  van aprovar la mo-
ció que exigeix a Renfe la cons-

trucció d’un pas soterrani a
l’estació de tren de Terra Nos-
tra. SD

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

Eva Garcia és la nova portaveu
del grup municipal del PPC al
Consistori
en substitució
de Teodoro
Garcia. El
canvi s’ha fet
a set mesos
de les elec-
cions auto-
nòmiques i
respon a la
voluntat de relleu generacional
dins del partit. La regidora ocu-
pa el càrrec des del 2000 i en els
darrers tres anys l’ha compa-
ginat amb el de diputada al
Parlament de Catalunya. Garcia
té 35 anys i és llicenciada en
Biologia. PA

L’alcalde, César Arrizabalaga,
i la presidenta de l’Àrea Inter-
na, M. Carmen Porro, tots dos
del PSC,–en representació de
l’Ajuntament–, i els delegats
sindicals van signar el 17 d’oc-
tubre el conveni col·lectiu
2006-2008. El text inclou mi-
llores com la creació d’un Pla
d’Ocupació, la reducció d’ho-
rari i el reconeixement dels dies
festius per a la Policia Local,
donar tres dies festius al per-
sonal amb jornada flexible i el
reconeixement de la revisió de
llocs de feina del personal de
Montcada Comunicació. SD

SILVIA DÍAZ

PPC

 >> Eva Garcia

 >> Moment de la signatura
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La Confavc i la Favmir fan campanya a les entitats

>> MEDI AMBIENT

pilar abián
montcada

Jornada de debat
sobre l’excés

de residus urbans

>> La taula amb els representants de les administracions que van assistir a la jornada

Més conscienciació ciutadana, més
esforç de les administracions i
menys embolcalls innecessaris.
Aquestes serien, en resum, les
conclusions que es van extraure del
debat que es va fer el 7 d’octubre
a l’Auditori en el decurs de la jor-
nada organitzada per la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de
Montcada i Reixac (Favmir), i la
Confederació d’Associacions de
Veïns de Catalunya (Confavc).
L’acte va comptar amb la parti-
cipació d’una quarantena de per-
sones que van escoltar les po-
nències a càrrec dels representants
de l’Agència de Residus de Cata-
lunya, l’Entitat Metropolitana del
Medi Ambient (EMMA), l’Ajun-
tament, la Confavc i dos grups
ecologistes, el de Montcada i
Reixac i Depana.

Polítiques a seguir. Els repre-
sentants de les administracions
van explicar les seves polítiques
en matèria mediambiental. Jordi
Renom, de l’Agència de Residus
de Catalunya, va parlar de
fiscalitat i va dir que els municipis
que no avancin en les recollides
selectives hauran de pagar més per
cada tona que arribi a abocadors
o incineradores. També el gerent
de l’EMMA, Carles Conill, va in-
sistir en la necessitat de reciclar i
reutilitzar, sobretot ara que
l’abocador del Garraf es tancarà
a final d’any.
El president de l’Àrea Territorial i
regidor de Medi Ambient, Sergio
Hermoso (PSC), va reconèixer que
la separació de la brossa en origen no
està tenint els resultats esperats: “En-
cara hi ha molts veïns que no di-
positen les bosses correctament
a cada contenidor; en breu col·lo-
carem distintius amb dibuixos per
evitar més confusions”.

Visió ecologista. Vicenç
Vilana, del Grup de Medi Am-
bient-Ecologistes en Acció,
també va lamentar el retrocés
que han experimentat a l’àmbit
local les recollides selectives i va
reclamar a l’Ajuntament “un
debat específic sobre la qües-
tió i més participació dels

ciutadans en les decisions que
afecten les polítiques mediam-
bientals”. Vilana és partidari
d’aplicar polítiques que, en
comptes de penalitzar, bonifiquin
els ciutadans que fan correctament
la separació de la brossa.
Com a organitzadors de la jor-
nada, tant la Confacv com la
Favmir van animar els assis-
tents, la majoria representants
d’entitats, a transmetre als seus
associats la necessitat de fer la
separació de residus a domicili.
El president de la Confavc,
Joan Martínez, va dir, però,
que l’origen del creixement des-
mesurat de les deixalles continua
sent “l’excés d’embolcalls” i va
animar els consumidors a fer
bones pràctiques en les seves com-
pres.

Campanya. La jornada Què fem
amb els residus? és una de les
accions incloses en la campanya
d’educació ambiental Implica’t amb
els residus que promou la Confacv,
amb el suport de l’EMMA, amb
l’objectiu d’informar i sensibilit-
zar les entitats veïnals per tal que
tant als locals socials com a les
activitats i festes que organitzin
facin servir bones pràctiques en
la recollida dels residus.
La Favmir ja ha començat a pro-
moure la campanya entre les
entitats veïnals. “De moment
hem contactat amb tres AV i
tenim previst aplicar aquestes
bones pràctiques a la festa de
Montcada Centre ”, ha explicat
la presidenta de la Federació, Fina
Riera.

El Grup de Medi Ambient-Ecologistes en Acció descobreix un vessament d’olis

>> DENÚNCIA

Més abocaments il·legals

El vessament recent d’oli usat
al camí de Can Rocamora,
sota el pont de la C-17, al Pla
de Reixac ha encès l’alerta so-
bre els abocaments il·legals al
municipi. El Grup de Medi
Ambient-Ecologistes en Acció
ho va denunciar davant la
Policia Nacional, el 4 d’oc-
tubre i un mes abans ho havia
fet a l’Ajuntament.
El col·lectiu va detectar l’exis-
tència de dos bidons de 200
litres cadascú i d’una vintena
de recipients de 40 litres. Bona

part del contingut, més de 500
litres segons els ecologistes, va aca-
bar abocat al terra i filtrant-s’hi.
Arran  la denúncia policial,
l’Ajuntament va retirar l’oli usat
que hi havia abocat al camí.
Precisament, el Pla de Reixac és
un dels sectors més afectats per
aquestes pràctiques delictives i,
entre els punts més castigats, hi
ha el del camí de Can Rocamora.

Projectes.  Clausurar els
abocadors il·legals distribuïts per
tot el Pla de Reixac és l’objectiu
de dos projectes municipals que
reben el suport econòmic de la

Generalitat i que es desenvolu-
paran l’any 2007. Una aporta-
ció de 60.000 euros es desti-
narà a rehabilitar cinc punts
conflictius que hi ha al Pla de
Reixac, entre ells, el camí de
Can Rocamora.
El projecte inclou el trasllat
dels residus a gestors autorit-
zats, el tancament dels recintes
i la restauració dels espais.
L’altra subvenció, de 90.000
euros, es dedicarà a la reha-
bilitació de la Bòbila d’en
Gran –, al Pla de Reixac–, un
abocador que hi ha a prop de
Can Milans.

>> El camí de Can Rocamora és un dels punts crítics del Pla de Reixac >> Vessament d’olis

silvia díaz
mas rampinyo

PILAR ABIÁN

FOTOS: PILAR ABIÁN

L’AV de Can Sant Joan ha convocat el 19 d’octubre
–en el moment de tancar aquesta edició– una
assemblea per informar sobre les gestions que ha
fet destinades a acabar amb les activitats que es
fan als terrenys de Renfe que limiten amb el carrer
Bifurcació on hi ha un dipòsit de ferralla, una zona
de càrrega i descàrrega de les pedres que es
col·loquen a les vies de tren, i un dipòsit de gas
propà. Els veïns es queixen de les molèsties que
aquestes provoquen –sorolls, impacte visual i
contaminació ambiental– i han denunciat la “pas-
sivitat” de l’Ajuntament davant les seves reivin-
dicacions, extrem que l’alcalde ha negat. PA

Un dipòsit de ferralla genera
queixes a Can Sant Joan

SEBASTIÀ HEREDIA
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UGT denuncia la manca de personal i d’un espai adequat per treballar

>> CORREUS

silvia díaz

montcada

Els treballadors reclamen
l’obertura de la nova seu

>> Els treballadors, durant l’acció de protesta davant de l’actual local

SÍLVIA DÍAZ

notícies

en 2 minuts...

�Conscienciar de l’estalvi d’energia

�Setmana de la Custòdia del Territori

MEDI AMBIENT

Treballadors de Correus de
Montcada van fer una con-
centració de protesta el 6 d’oc-
tubre exigint l’obertura imme-
diata del nou local del carrer
Montiu i un augment de la plan-
tilla per donar cobertura a tots
els barris de Montcada. La pro-
testa l’organitzava la secció de
Serveis Postals de la UGT. El
personal ha denunciat que tre-
balla en un local “que s’ha
quedat petit” i que sectors com
Can Cuiàs, la Ferreria, els Blocs
Sivis, algunes zones del centre,
Mas Rampinyo i Can Sant Joan
reben un servei postal deficient.
El responsable de la secció pos-
tal d’UGT a Catalunya, José
Feijoo, ha manifestat que “fa
dos mesos que el nou local
hauria d’estar obert i Correus
no ens ha explicat perquè en-
cara està tancat”. Fonts de
Correus han assegurat que la
posada en marxa “en breu” de
la nova oficina ja que estan a
l’espera que l’empresa d’elec-
tricitat connecti la xarxa per

tenir llum a l’oficina i d’obtenir
els permisos municipals.

Mancances. La plantilla de
Correus la formen actualment
24 carters i 7 persones a oficines
que treballen a les dependències
del carrer Montiu 12, però el
personal assegura que hi ha 5
repartidors de baixa sense subs-
titut i cap persona al servei ur-
gent. La situació ha provocat
una acumulació de correspon-

dència pendent de repartir i el
personal creu que la situació
s’agreujarà amb la campanya de
les eleccions autonòmiques. Se-
gons Feijoo, “hi ha veïns que
estan pagant recàrrecs de
taxes perquè les cartes els arri-
ben tard” . El representant
d’UGT creu que “Correus ha
de posar els mitjans suficients
per cobrir una població com
Montcada, que cada vegada té
més habitants”.

Montcada va celebrar el 4 d’octubre la Setmana de l’Energia
amb una carpa informativa instal·lada al mercat setmanal.
Tècnics del Servei de Medi Ambient i de l’Institut Català de
l’Energia van donar consells pràctics als montcadencs sobre
com estalviar energia a casa, amb pràctiques com sustituir les
bombetes convencionals per d’altres
de baix consum o fer servir elec-
trodomèstics amb mecanismes
d’estalvi. La Setmana de l’Energia és
una iniciativa del Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat
que pretén fer reflexionar als
ciutadans sobre la necessitat de tenir
una actitud responsable amb el
consum energètic. SD

Una trentena de persones va participar en els actes organitzats
amb motiu de la
Setmana de la Cus-
tòdia del Territori
que tenia com a
objectiu promoure
la conservació i el
bon ús de la terra i
els seus valors natu-
rals, culturals i pai-
satgístics. La jorna-
da es va iniciar amb una inspecció al riu Besòs –imatge de la
fotografia– i, a continuació, es va fer una visita a la Casa de les
Aigües guiada per personal del Departament de Medi Ambient
del Consistori. La Xarxa de Custòdia del Territori, organitzadora
de l’activitat, és una entitat sense ànim de lucre de caire tècnic
i divulgatiu que es va crear l’any 2003 amb l’objectiu de
promoure la custòdia del territori des del punt de vista social,
legal, fiscal i econòmic i organitzar activitats que contribueixin a
difondre aquest concepte. PA

SILVIA DÍAZ
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El projecte rebrà una injecció econòmica de 120 milions d’euros

>> LÍNIA DE FRANÇA

silvia díaz

montcada

Generalitat i Foment confirmen
la inversió per soterrar la línia

S’instal·len dues noves
bateries de contenidors

Des del 2 d’octubre passat funcio-
nen dues noves bateries de
contenidors soterrats al centre
que s’afegeixen als 63 ja instal·lats
a aquesta zona. Una, amb 6 dipòsits,
està situada al carrer Elionor canto-
nada amb Julio Garcia. L’altra
bateria té cinc bidons i es troba a
Carretera Vella, 80. També s’ha
ampliat la bateria de Carretera Vella
amb dos nous contenidors per a
brossa inorgànica i un per a envasos.
El regidor de Serveis Municipals,

notícies

El conveni d’inversions per a
la millora de la xarxa ferro-
viària a Catalunya en els prò-
xims 6 anys, signat pel Depar-
tament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Genera-
litat i el Ministeri de Foment, des-
tina 120 milions d’euros al soter-
rament de la línia de França al
seu pas per Montcada.
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), ha manifestat que l’assigna-
ció d’aquesta dotació és una clara
mostra de la intenció per fer reali-
tat el soterrament total. “Conti-
nuarem treballant per definir
el projecte i escurçar els ter-
minis d’execució”, ha dit l’edil.
Des de la Plataforma Tracte Just
Soterrament Total també s’ha
rebut la notícia amb satisfacció.
El portaveu del col·lectiu, Jau-
me Relat, valora positivament
que la Generalitat i el Ministeri
hagin signat l’acord: “Això ens
permetrà tenir un canal més
proper d’informació”.
En el moment de tancar aquesta
edició la Plataforma tenia previst
fer l’assemblea del 19 d’octubre

a l’ABI amb l’objectiu de plani-
ficar accions de futur. Membres
del col·lectiu han mantingut en
les darreres setmanes reunions
amb entitats veïnals, ciutadanes
i partits polítics i durant la cam-
panya tindran contactes amb els
líders que visitin la ciutat.

Altres millores. El conveni
també destina una partida pres-
supostària a millorar totes les
línies de tren que passen per

obres
RENFE REFORÇA EL PONT DEL CARRER NORD

Juan García (PSC), ha avançat que
el procés d’implementació de
contenidors soterrats a tot el
municipi, que ha de continuar pel
centre i la zona alta de Can Sant
Joan, “a partir d’ara serà més lent
perquè ens trobem amb algunes
dificultats, com carrers que són
molt estrets i fa difícil el pas dels
camions de recollida”. Segons
l’edil, el sistema de recollida amb els
camions tradicionals haurà de
conviure amb el nou més temps
del previst inicialment l’any 2003, que
era de tres anys.

>> Bateries siutades al carrer Elionor cantonada amb el carrer Major

El pont del carrer Nord, un

espai pel qual molts vehi-
cles passen per anar a

l’Ajuntament i a Can Sant
Joan des de Carretera

Vella, estarà tallat al pas
de la circulació fins a

principi de novembre.
Renfe, responsable

d’aquesta infraestructura,
va començar el 18 d’oc-

tubre les obres de reforç
del pont. Fins el dia 23 el tancament serà de 8 a 19h. Aquests

primers treballs es fan de dia . Les dues setmanes següents,
l’accés es tallarà de 21 a 6h. La Policia Local ha senyalitzat la zona

–imatge de la fotografia–, desviant els cotxes des de Carretera
Vella al carrer Major. SD

SILVIA DÍAZ

Montcada i Reixac. El desdo-
blament de la línia Barcelona-Vic
rebrà 250 milions d’euros i altres
57 milions d’euros es destinaran
a la renovació de la línia regio-
nal Barcelona-Manresa-Lleida.
Les dues administracions
invertiran en el període 2006-
2012 un total de 3.563 milions
d’euros en la xarxa catalana de
rodalies i regional i es licitaran
altres 2.670 milions d’euros per
a la línia d’alta velocitat.

silvia díaz

redacció

SILVIA DÍAZ
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L’1 de novembre 23.850 montcadencs poden exercir el seu dret a vot

>> ELECCIONS AUTONÒMIQUES

pilar abián
redacció

Els partits substitueixen
els mítings pel porta a porta

>> José Montilla (PSC)

notícies

‘Inforoig’, nou
butlletí de la JSC

Fernàndez, a
la llista d’ERC

El montcadenc Ricard Fernàn-
dez i Ribas, exmembre de l’exe-
cutiva local d’Esquerra i expor-
taveu de les JERC, és el núme-
ro 77 de la candidatura d’ERC
per Barcelona a les eleccions
autonòmiques. Llicenciat en Dret
a la Universitat Pompeu Fabra, és
un dels membres més joves de la
llista. Conscient que la posició que
ocupa és tan sols simbòlica,
Fernàndez s’ha mostrat “satisfet
i il·lusionat perquè això suposa
un reconeixement de la tasca
feta per l’equip de Montcada
i Reixac i de la permanent
política en què participa a
nivell regional”, ha dit. LR

>>  Jorge Fernández-Díaz (PPC)

>> Josep Bargalló (ERC)

Un altaveu de la política local i
general des d’una òptica jove i
socialista. Així es defineix l’Inforoig,
el nou butlletí de la Joventut So-
cialista (JSC) a Montcada. En el
seu primer número la revista
repassa el treball de l’equip de
govern, el 75è aniversari del cop
d’estat de Franco i les pròxi-
mes eleccions autonòmiques. El
butlletí es pot consultar a la web
del partit www.jscvallesoccidental.org/
montcada. LR

>> Joan Herrera (ICV-EUiA)

L’1 de novembre 23.850 mont-
cadencs estan cridats a les urnes
per triar els seus representants al
Parlament de Catalunya. Hi
haurà 28 meses electorals
distribuïdes als dotze col·legis
amb què compta el municipi i el
recompte dels vots es podrà se-
guir en directe, a partir de les 20h,
a la sintonia de Montcada Ràdio
(104.6 fm).
La campanya es va iniciar ofi-
cialment el 16 d’octubre i, com
va sent habitual en les darreres
comtesses electorals, els partits
defugen dels grans mítings i op-
ten pel porta a porta. Uns dels
escenaris més habituals per man-
tenir el contacte directe amb els
electors són els mercats.

Agenda. Un dels actes que es
preveu més multitudinari serà la
paella de germanor que farà el
PSC el dia 22, a migdia, a les
instal·lacions del col·legi públic
Elvira Cuyàs, ja que comptarà
amb la presència destacada de José
Montilla. El líder dels socialistes
és, juntament amb Artur Mas
(CiU), el candidat amb més
opcions de ser el futur president
de la Generalitat. Els militants i
simpatitzants que vulguin assistir
al dinar poden adquirir els tíquets
al preu de 5 euros a la seu del
partit, al carrer Major 47.
CiU va fer el primer acte de
campanya el 16 d’octubre amb la
participació del diputat Jaume
Angerri que, acompanyat del
portaveu del grup municipal de
la coalició, Joan Maresma, i la res-
ta de membres que el formen, va
visitar diferents comerços i es va
reunir en un sopar amb repre-
sentants del sector. Qui va ser
director general de Comerç de la
Generalitat va explicar que uns
dels eixos del programa electoral
de CiU és la creació d’un pacte

nacional en matèria de comerç,
“que garanteixi la regulació del
sector i doni estabilitat a les
inversions, sobretot pel que fa a
les microempreses”. El 28
d’octubre es farà una botifarrada
gratuïta a Mas Rampinyo (a les
13h, a la plaça Francesc Macià)
amb l’assistència del diputat Felip
Puig.

Trobades sectorials. Seguint
amb el calendari previst, la següent
cita electoral serà el 20 d’octubre
i coincidiran dos actes a la mateixa
hora (19.30h), l’exconseller en cap
Josep Margalló (ERC) serà al Cafè
de Montcada en una trobada amb
representants del món de
l’educació, mentre que el diputat
d’ICV-EUiA al Congrès Joan
Herrera, serà a la Casa de la Vila.
ERC també ha organitzat

xerrades sectorials sobre benestar
social i educació al Cafè de
Montcada amb Anna Simó (el 23
d’octubre, a les 18h) i Pilar
Dellunde (el 24, a les 20h),
respectivament. Els polítics es
reuniran amb ciutadans convidats
pel partit.
Pel que fa al PPC, la diputada i
candidata número 12 per la llista
de Barcelona, la montcadenca Eva
Garcia, té previst visitar els
mercats. El 18 d’octubre va estar
al de Montcada i va afirmar que
“en els últims tres anys
Catalunya no ha avançat perquè
hem estat immersos en debats
estèrils com els de l’Estatut i
s’han deixat de banda les
polítiques socials”. El dia 25, a
les 19.30h, Garcia rebrà a la seu
del partit la visita del diputat Jor-
ge Fernández Díaz.

>> Angerri conversa amb la propietària d’un comerç davant Maresma

LAURA GRAU

SILVIA  DÍAZ

>> Eva Garcia (PPC), al centre, durant la visita al mercat de Montcada

>>  Portada de la nova revista

FOTOS: ARXIU

LLUÍS MALDONADO
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Amb l’arribada dels Mossos, part de la plantilla serà destinada a altres comissaries

>> POLICIA NACIONAL

pilar abián
montcada

El cos farà a partir de novembre
només servei de documentació

>> L’acte de celebració del patró de la Policia Nacional va començar amb una foto de família amb regust a comiat

FOTOS: PILAR ABIÁN

en 2 minuts...

�Incendi d’una nau a Can Pomada

�Trobat un cadàver del segle passat
El departament de Policia Científica de la Policia Nacio-
nal està analitzant les restes humanes que a final de setembre
van ser localitzades en un solar del carrer Estació de Can
Sant Joan on s’està construint un edifici. De moment es
desconeix la identitat de cos del qual només queden els
ossos sense cap resta de roba. A manca dels resultats de la
investigació, s’epecula amb que la mort es devia produir a
mitjan del segle passat. PA

Un incendi al pati d’una indústria de recuperació de fusta del
carrer Mestral, a Can Pomada, va provocar, el 4 d’octubre a la
tarda, danys a una nau annexa al
lloc dels fets. Vuit dotacions de
Bombers, dues ambulàncies i
agents de la Policia Local de
Montcada es van personar a
l’incendi, que es va controlar en
mitja hora. Tot i que no va haver
cap ferit ni danys materials greus,
el foc va ser força espectacular,
amb flames que van assolir els cinc metres d’alçada. SD

La Comissaria de la Policia Na-
cional farà a partir de l’1 de
novembre –quan es faci efectiu el
desplegament dels Mossos
d’Esquadra a Montcada i Reixac–
tasques exclusivament referides al
servei de documentació: expedició
de DNI, passaports o permisos
de residència, entre d’altres. Això
significarà que una bona part del
personal es desplaçarà a altres
comissaries del cos i, per aquest
motiu, l’acte de celebració dels
patrons, Los Santos Ángeles Custodios,
el passat 2 d’octubre, va tenir un
regust de comiat. Al voltant d’un
centenar de persones va assistir a
l’esdeveniment que es va fer
excepcionalment a la sala de plens
de l’Ajuntament i va incloure, a
més dels parlaments institucionals,
la condecoració oficial a l’agent
Juan González Pichel i un home-
natge a tots els policials de la
Comissaria i, en especial, als més
antics.

Nova tasca. El comissari, San-
tiago Lubián –en el càrrec des de
fa sis anys–va obrir l’acte amb un
discurs emotiu recordant la tasca
feta per la Policia Nacional des
de l’arribada del cos a Montcada
i Reixac, l’any 1978, i la voluntat

de seguir prestant un bon servei
a la ciutadania ara des d’una
vessant administrativa. “Col·la-
borarem amb els Mossos
perquè la transició d’un cos a
l’altre es faci de la millor manera
possible, garantint la seguretat
pública”, va dir. Lubián va agrair
el suport constant de l’Ajunta-
ment i la bona relació mantin-
guda amb les entitats del
municipi.
En el seu torn de paraula l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), també
va posar de relleu l’entesa i la
col·laboració que hi ha hagut
sempre amb la Policia Nacional,
especialment en els darrers anys i
es va referir a l’evolució que ha

sufert el cos i que ha contribuït a
millorar la seva imatge. “Fa uns
anys  –va dir l’edil– la Policia
Nacional era vista amb recel, ara
es veu com un garant de la
seguretat ciutadana”.
Després dels parlaments es va
distingir l’agent Juan González
amb la creu del mèrit policial en
reconeixement a la seva trajectòria
professional. També van ser ho-
menatjats per l’Ajuntament amb
una litografia de Josep M. Subi-
rachs quatre veterans del cos An-
tonio Toril, Iván Nogueira, An-
tonio Moreneo i Francisco Espi-
nola, a més del comissari Lubián
que va rebre una litografia del pin-
tor montcadenc Joan Capella.

>> L’agent Juan González Pichel va rebre la creu al mèrit policial

notícies

Seguint la tradició el 15 d’octubre a les 21h ERC va
commemorar el 66è
aniversari de l’afuse-
llament del president
de la Generalitat Lluís
Companys a la plaça
que du el seu nom. Pri-
mer es va fer un par-
lament en record del
líder assassinat per
govern de Franco i, a
continuació, es van
llençar les salves d’honor. L’acte es va fer tres hores abans de
l’inici oficial de la campanya per a les autonòmiques. PA

�Acte en record a Lluís Companys

ERC MONTCADA

POLICIA LOCAL

�Detenció per proxenetisme
La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra va
detenir sis persones presumptament relacionades amb el
proxenetisme exercit a dos clubs nocturns, un a Barcelona i un
altre a Montcada i Reixac, situat a Mas Rampinyo. El modus
operandi era la captació de dones romaneses que un cop arribaven
a Catalunya eren obligades a prostituir-se. Els detinguts van passar
a disposició judicial el 16 d’octubre. Els quatre detinguts a Mont-
cada són un home i tres dones romanesos, d’entre 18 i 31 anys,
veïns de Sabadell i Badalona. SD
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La Llagosta presenta un recurs contenciós administratiu davant del TSJC

>> VALENTINE

pilar abián
montcada

L’Ajuntament no paralitzarà
les obres de la nova fàbrica

>> Les obres de la nova fàbrica, a Can Milans, segueixen a bon ritme

SÍLVIA ALQUÉZAR

L’Ajuntament de Montcada i
Reixac no paralitzarà la cons-
trucció de la nova fàbrica de
pintures de Valentine, a Can Mi-
lans, malgrat la petició del Con-
sistori de la Llagosta que també
ha presentat un recurs conten-
ciós administratiu davant del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), contra la de-
cisió de la Generalitat de re-
qualificar els terrenys de Can
Milans de zona verda a indus-
trial.
L’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga, ha assegurat que el
procés de trasllat i de construc-
ció de la nova fàbrica de Valen-
tine ha estat acurat i absolu-

tament legal i que la petició de
la Llagosta d’aturar les obres és,
si més no, “ridícula”.

Antecedents. La polèmica
entre els ajuntaments de Mont-
cada i La Llagosta per la ubi-
cació de Valentine al polígon Can
Milans es va iniciar fa dos anys,
quan el Consistori montcadenc
va començar els tràmits per a la
reqüalificació del solar que ocu-
parà la factoria. L’espai, tipificat
com a zona verda, ha passat a
ser industrial.
Aquest canvi és el que ha mo-
tivat les queixes de l’Ajuntament
de la Llagosta en considerar que
la nau quedarà a pocs metres
d’un nucli d’habitatges i que es
perd un dels pocs espais verds

de què gaudeix la localitat, tot i
tractar-se, en realitat, de terme
municipal montcadenc.
Malgrat tot, no ha estat el Con-
sistori de Montcada, sinó la
Direcció General d’Urbanisme
de la Generalitat la que ha avalat
amb les seves resolucions i, amb
un estudi d’impacte ambiental,
la instal·lació de Valentine a Can
Milans. Segons ha apuntat  Arri-
zabalaga, “la tramitació ha
estat correcta i la llei avala
tot el procés”.
L’edil ha lamentat que una
“qüestió tècnica”, com ara el
trasllat de Valentine, hagi erosio-
nat l’amistat que sempre ha
tingut amb el seu homònim de
la Llagosta, Antonio Rísquez,
ambdós del PSC.

en 2 minuts...

�Alerta per plagues del mosquit tigre

�Dues cigonyes fan parada al Ripoll

notícies

�Certificat de qualitat per a Andròmines
L’associació Andròmines ha rebut el certificat EMAS, una
distinció europea que a Catalunya gestiona i atorga la Gene-
ralitat, per tres serveis: la nau de reciclatge del polígon la
Ferreria, les oficines de l’entitat a Barcelona i les furgonetes
que actualment fa servir en els seus desplaçaments. És el segon
any consecutiu que l’entitat rep l’EMAS, l’any passat el va obtenir
per les botigues de segona mà i per la gestió de la Deixalleria,
convertint-se en el primer equipament gestionat per una entitat
en rebre el certificat de tot Catalunya.La responsable de
comunicació d’Andròmines, Lucía Picos, ha destacat que
l’obtenció de l’EMAS “és un reconeixement a l’esforç diari
que dediquem a adaptar-nos a les normatives”. SD

Durant els primers dies d’octubre, el Servei de Medi Ambient
ha detectat un augment de consultes relatives a la presència del
mosquit tigre a Montcada. Les més destacades han vingut dels
CEIPs Reixac, Viver, Mitja Costa i de l’IES La Ribera. Els
quatre centres van avisar l’Ajuntament de la presència de núvols
d’insectes, alertats per la possibilitat que fos mosquit tigre. El
consistori ha desinsectitzat les zones. Des del Servei de Medi
Ambient informen que fins que no arribi el fred i acabi l’època
de pluges quan més prolifera aquest insecte– els atacs de
mosquit tigre no aniran minvant, tot i que, en tractar-se d’una
espècie nova, els especialistes no poden determinar-ho amb
exactitud. SD

El riu Ripoll ens torna a oferir una imatge insòlita: dues cigonyes
al tram comprès entre el pont de la Salle i la via del tren a
principi d’octubre. Segons els experts, les rutes de migració
d’aquestes aus cap a l’Àfrica per fugir de l’hivern europeu
transcorren per la Catalunya interior. Així que no sabem ben bé
per què s’han desviat del seu camí aquesta parella de cigonyes
que també estaven anellades. LG

GABI RUIZ
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L’emissora compta actualment amb prop de 60
col·laboradors i una trentena de programes

20 anys de ràdio
informativa,

musical i d’oci
sílvia alquézar
montcada

NOVA TEMPORADA DE PROGRAMACIÓ

 >> La gran afluència d’ànecs al final de la desembocadora del Ripoll, sobretot a la tarda, permet gaudir d’imatges de postal

SANTI ROMERO

les imatges

L’aposta per la informació local i
esportiva, la música i l’entre-
teniment són els eixos de la nova
temporada de Montcada Ràdio
(104.6fm i montcadaradio.com) que es
va estrenar el 2 d’octubre i que
dona el tret de sortida al 20è ani-
versari de l’emissora municipal.
Dues dècades d’emissió ininter-
rumpudes des de final de 1986.
La graella presenta algunes no-
vetats importants respecte l’any
anterior. El nombre de progra-
mes de col·laboradors augmenta
de 20 a 25, passant a tenir prop
d’una seixantena de persones fent
ràdio, i es potencien les transmis-
sions esportives. L’Oficina de la
Dona s’incorpora a la graella, i s’es-
trena un programa-projecte de
reinserció social i laboral de gent
montcadenca que fa vida  al carrer.

Estrenes. La majoria d’espais
de l’any passat continuen i s’in-
corporen quatre de nous. El
programa Vides de Carrer –els

LES IL·LUSIONS D’UNS JOVES AMB LA INQUIETUT DE COMUNICAR

La ràdio estrenarà nou portal al gener

dilluns, de 23 a 0.30h– donarà
veu a les persones amb proble-
mes d’exclusió social, 12 pulsades
–els dimarts, també de 23 a 0h– i
Big Band –els divendres, de 20.30
a 21h– combinaran música i
entreniment, mentre que l’Ofici-
na de la Dona dirigirà l’espai Amb
Veu de Dona –els dijous, de 19.30
a 20h– per parlar de temàtiques
que afectin les dones.
Montcada Ràdio, d’altra banda, con-
tinua apostant per l’esport local i
manté les transmissions de futbol
sala del primer equip del STE
Group i incorpora les del Valen-
tine Montcada de bàsquet.
“L’emissora afronta un futur
amb il·lusió i nous reptes a
Internet”, ha explicat el director
de l’emissora Lluís Maldonado,
qui ha reconegut la tasca de la
seixantena de col·laboradors i del
professional que hi treballen i que
aporten “diversitat i qualitat” Per
presentar la nova programació,
Montcada Ràdio va organitzar el 6
d’octubre una festa a la discoteca
Cactus.

Montcada Ràdio estrenarà al
gener un nou portal a Internet
on es podrà escoltar una ràdio
a la carta. A més d’oferir in-
formació diversa, l’internauta
podrà triar,a l’hora que ho de-
sitgi,  els seus programes d’in-
terès.
I és que les estadístiques  con-
firmen que montcadaradio.com
s’està consolidant com una de
les emissores municipals de
Catalunya a Internet amb més
acceptació. La temporada pas-

sada va acabar amb una mitjana
de 5.000 oïdors  mensuals. Una
xifra que va camí de superar-se.
Aquesta temporada, en només 17
dies –del 2 al 19 d’octubre– ja
s’ha aconseguit un nou rècord
amb 3.500 connexions.

Nou enfoc. “Les estadístiques
ens demostren que la ràdio a
Internet és un fenomen en
expansió, que ens obliga a
canviar el xip peri deixar de pen-
sar tant en clau local  i reflexio-

nar en l’aspecte més global,
sense barreres” , argumenta el
director de l’emissora, Lluís
Maldonado.
Programes de la graella com
Ul timONivel (videojocs), que
porta ja quatre anys en antena, i
Mestizoo (fusió), que arriba a la
segona temporada, tenen una
mitjana 400 i 100 oients a Inter-
net cada dimecres, una audièn-
cia que, en alguns casos, ni tan
sols superen les grans cadenes
de ràdio d’àmbit nacional. LR

En els seus inicis els estudis
de Montcada Ràdio estaven
ubicats al número 83 del carrer
Major. A la fotografia alguns
dels primers membres de
l’equip de l’emissora: Estefa-
nia Garcia, Marcos Prior, Juan
José Peñalver, Carles Quílez i
Manolo Gallardo

FOTOS: ARXIU MONTCADA COMUNICACIÓ

L’any 1989 l’emissora es va traslladar al
carrer Julio Garcia, 1 on va estar fins a
l’any 1998 en què es va instal·lar als actuals
estudis situats a la planta -1 de l’edifici de
l’Ajuntament, a l’avinguda de la Unitat, 6. A
la fotografia superior, el periodista
Francesc Centelles fent un programa ma-
gazine des de la segona seu de Montcada
Ràdio.

A partir del 1992 els treballadors de
Montcada Ràdio assumeixen també
l’edició de La Veu. A la fotografia co -
mençant per dal: Susana Álvarez, Albert
Suárez, Laura Grau, Juan Sánchez, Ma-
rio Azañedo, Pilar Abián, Juan Antonio
Jiménez, Jordi Climent i Josep A. Teixido,
qui fou director de l’emissora des de 1989
fins al 2003.

PILAR ABIÁN
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natàlia muñoz

mas rampinyo

La plaça Francesc Macià acollirà també el 22 d’octubre la mostra de plaques de cava

societat

Mas Rampinyo es prepara
per a la Fira Comercial

en 2 minuts...

�Acord per gestionar l’OMIC

�

L’Ajuntament ha renovat el conveni de col·laboració que manté
fa un any amb la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) per
gestionar l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC), a través del qual, un tècnic especialitzat en consum de
la UCC s’encarrega d’informar, atendre i trametre les re-
clamacions dels usuaris i trasllada les queixes a entitats i organismes
competents o bé, les deriva a la Junta Arbitral de Consum –a la
foto. La regidora de
Salut Pública i Consum,
Eva Gonzalo (PSC), ha
manifestat que el con-
veni “permet millorar
el servei que oferim
a la ciutadania”.
L’OMIC està situada a
la planta baixa de
l’Ajuntament i l’horari
és, de dimarts a di-
vendres, de 10 a 14h, i els dilluns, de 15 a 19h. SD

SÍLVIA DÍAZ

Teresa Monclús és la presiden-
ta de l’Associació de Comer-
ciants de Mas Rampinyo des
del primer trimestre d’aquest
any 2006. Monclús, que combi-
na la seva tasca a l’associació
amb l’atenció del seu propi
negoci, afirma que “els esta-
bliments del barri intenten do-
nar una atenció personalitzada
i oferir un preu just als clients”,
alhora que denuncia que pro-
gressivament les botigues de
Mas Rampinyo van quedant
subordinades a la clientela de
tota la vida, mentre que la resta
fuig a les grans superfícies
comercials.
La presidenta no es mostra
gaire optimista amb la cons-
trucció del complex lúdic de Mas
Rampinyo i denuncia la situació
del comerç al barri: “Ens estem
quedant aïllats a causa de les

La plaça Francesc Macià de Mas
Rampinyo serà l’escenari d’una
nova edició de la Fira Co-
mercial. L’Associació de Co-
merciants i industrials del barri
organitza una edició que segons
la seva presidenta, Teresa Mon-
clús, “vol donar a conèixer a
la gent del barri que a les bo-
tigues de Mas Rampinyo es
poden adquirir tots els ar-
ticles”. La Unió de Mas Ram-
pinyo, en col·laboració amb
l’Associació de Comerciants,
farà una demostració de les
activitats culturals que es realit-
zen al centre i els socis podran
gaudir d’un esmorzar i d’un
cava amb la insígnia pròpia de
l’Associació.

�Canvis a la Cambra de Comerç
El nou president de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell,
Antoni Maria Brunet, va presentar el 10 d’octubre les principals
línies d’actuació durant els propers mesos de l’organisme que
representa, destacant especialment la voluntat de mantenir una
relació entre la Cambra i el Consistori. A l’acte van assistir l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), el president de l’Àrea Econòmica,
Joan Maresma (CiU) i la regidora de Comerç, Antònia Bofill
(CiU) –a la foto. SD

barreres arquitectòniques”.
Monclús creu que una de les
lluites de l’entitat és aconseguir
el soterrament de la C-17 i de la
via del tren, perquè “serà pro-
fitós per l’obertura del barri i
per al comerç”.   NM

Teresa Monclús, nova presidenta

 >> Teresa Monclús

Un programa individual assessora
quinze establiments comercials

sílvia díaz

redacció

Tallers protagonitzats per a dones
El Servei de Promoció Econòmica (SPE) organitza quatre
tallers sobre temes relacionats amb l’entorn laboral i la conciliació
de la vida laboral i familiar de les dones, a més de classes d’auto-
coneixement i autoestima. Les sessions comencen el 25 d’octubre,
amb una xerrada sobre el mercat laboral, i tindran lloc a la seu
de l’SPE (Alt de Sant Pere, 73) a la tarda. D’altra banda, dotze
dones de Montcada i Reixac participen al curs Montcada Connecta’t,
per iniciar-se en el coneixement de les noves tecnologies. SD

La Regidoria de Comerç orga-
nitza la tercera edició del pro-
grama formatiu i d’assistència
tècnica als establiments locals,
adreçat als responsables de
comerços locals per millorar
en alguns aspectes com tècni-
ques de venda, estètica o noves
tecnologies o saber les tendències
comercials actuals.  A la segona
part del programa, la consulto-
ra analitza de forma individual
les característiques de cada

comerç participant i elabora un
informe amb propostes de mi-
llora, per aconseguir que siguin
més competitius.

Balanç positiu. La regidora
de Comerç, Antònia Bofill
(CiU), ha destacat que les dues
anteriors edicions del curs han
tingut èxit, sobretot perquè
“després veiem com  els esta-
bliments que han participat
al curs apliquen, en la mesu-
ra de les seves possibilitats, les
recomanacions dels especia-

listes”. Els interessats s’han
d’adreçar al Servei de Promoció
Econòmica, (Alt de Sant Pere, 73),
a Mas Rampinyo.
D’altra banda, una persona
s’encarregarà d’entrevistar-se
amb el comerç urbà local de
proximitat per tal de conèixer les
seves necessitats, i dissenyar  cam-
panyes de promoció i formació,
i oferir suport administratiu per
a la gestió dels plans de dina-
mització i farà una actualització
de la base de dades de les bo-
tigues del municipi.

PREMSA AJUNTAMENT

NATÀLIA MUÑOZ
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El Consistori prioritzarà les activitats d’interès públic alhora de concedir les subvencions

Les entitats poden sol·licitar
els ajuts per al proper anyLa Caixa dóna 12.000

euros a set associacions

silvia díaz

montcada

>> SUBVENCIONS

PREMSA AJUNTAMENT

 >> Signatura del conveni feta a l’Ajuntament amb assistència de les entitats

L’Ajuntament ha obert el
termini perquè les entitats locals
presentin les sol·licituds de sub-
vencions anuals, que es man-
tindrà obert fins al  25 de no-
vembre. La petició s’ha de for-
malitzar al Registre General de
l’Ajuntament, situat a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (av. de la
Unitat, 6).
La novetat d’aquesta edició ha
estat la publicació de les bases
al Butlletí Oficial de la Província,
per adaptar-les a la nova nor-
mativa de subvencions. Per
acollir-se als ajuts, les entitats han
de presentar, entre d’altres docu-
ments, una memòria de les
activitats realitzades, la justifi-
cació de la despesa de l’any an-
terior i els projectes que tenen
previst desenvolupar durant
l’any vinent. Les subvencions
s’atorguen a les entitats i as-
sociacions legalment constituïdes
i inscrites al Registre Municipal
d’Entitats que presentin actua-
cions per al 2007 sense ànim de
lucre.

Diverses ajudes. L’Ajunta-
ment atorga quatre tipus de
subvencions: les ordinàries co-
breixen el 50% del pressupost
d’una activitat, les especials es
destinen a sufragar despeses de
les activitats que es duen a terme
per interès directe de les regi-
dories municipals i cobreixen el
100% del cost, les extraor-
dinàries, amb una cobertura del
100%, són per a activitats

puntuals i no previstes en la
programació ordinària i les
indirectes són totes aquelles
prestacions que dóna el consis-
tori com el  condicionament i
millora dels locals o edició de
material gràfic.
El president de l’Àrea Social i
regidor de Participació Ciuta-
dana, Carles Guijarro (PSC), ha
explicat que “l’Ajuntament
prioritzarà les activitats de
caire popular i d’interès
públic que fomentin la vida
associativa, a més de les que
tenen un caràcter innovador
i integrador”.
Les entitats coneixeran el resultat
de la petició el 30 de març de
2007. Per a més informació, les

associacions interessades s’han
de posar en contacte amb la
Regidoria de Participació Ciuta-
dana.

UN TÈCNIC DE LA GENERALITAT AJUDARÀ
A IMPULSAR EL NOU REGLAMENT

L’Ajuntament de Montcada i
Reixac i la Generalitat han
signat un acord a través del qual
la Direcció General de Partici-
pació Ciutadana posa un tècnic
al servei del Consistori per
desenvolupar el Reglament de
Participació Ciutadana local.
L’objectiu del conveni és establir
actuacions de seguiment, as-
sessorament i acompanya-
ment a aquest procés, a més
de col·laborar en les accions
formatives per a les persones
que s’han d’encarregar d’exe-
cutar el pla.
El Reglament de Participació
Ciutadana es va aprovar per Ple
el gener de 2006, després d’un
procés d’elaboració que va du-
rar dos anys. Durant aquest

participació ciutadana

temps, es van realitzar diver-
ses reunions i fòrums de debat
ciutadà, que van servir de base
per a l’esborrany de document
que es va presentar a les
Jornades de Participació Ciuta-
dana que el Consistori va orga-
nitzar l’any passat. Després de
les jornades es va obrir un dar-
rer període de presentació de
noves aportacions fins aprovar
el text definitiu.
El nou Reglament renova el
que hi havia vigent, de l’any
1991, introdueix nous òrgans
de Participació Ciutadana com
el Consell de Ciutat i els con-
sells sectorials i incorpora la
importància de les noves tec-
nologies, entre d’altres nove-
tats. SD

 >> Carles Guijarro (PSC)

ARXIU

L’Obra Social de “la Caixa” ha
atorgat una subvenció a set
associacions de Montcada i
Reixac relacionades amb els
àmbits del medi ambient, el
civisme, la integració dels
col·lectius més desfavorits –
com disminuïts físics i psíquics,
o bé, persones amb problemes
de drogaddicció- el foment de
les relacions entre persones de
diferents orígens i la solidaritat.

Repartiment. L’entitat ban-
cària ha lliurat un total de 12.000
euros, distribuïts en aportacions
d’entre 1.000 i 2.500 euros per a
l’Associació Sociocultural
d’Equatorians Residents a Mont-

cada (ASERM), Taarof Bi Salam,
l’Associació per a la Conser-
vació de l’Entorn i la Recerca
(ACER), Projecte Home, l’as-
sociació de Familiars de Malalts
Mentals CEMORIBA i l’Asso-
ciació de Discapacitats de Mont-
cada i Reixac (ADIMIR).
Els representants de les entitats,
el director de l’Area de Negoci
Montcada i Reixac-Mollet, Jau-
me Torrents, i el cap de l’oficina
del carrer Major de la Caixa,
Manuel Béjar, van signar el
conveni de col·laboració a
l’Ajuntament el 9 d’octubre, en
presència de l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC) i el president
de l’Àrea Social i regidor de
Participació Ciutadana, Carles
Guijarro (PSC).
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La previsió és que el centre obri les seves portes cap a la primavera

Les obres de l’escola bressol
comencen a final d’octubre

Les obres de la futura escola
bressol de Terra Nostra, a les
instal·lacions del CEIP Mitja
Costa, començaran a final
d’octubre. En la junta de go-
vern local del dia 24 està pre-
vist adjudicar la realització del
projecte a l’empresa Construc-
tobres per l’import de 467.284
euros. L’Ajuntament ha optat
per fer-ne una adjudicació di-
recta després que el concurs
públic convocat la passada pri-
mavera quedés desert.
El compromís polítics, ex-
pressat per la regidora d’Edu-
cació, Ana Rivas (PSC), és que
les obres acabin abans que fi-
nalitzi l’actual mandat el mes
de maig. “Tan aviat com el
centre estigui enllestit obrirà
les seves portes per poder
donar resposta a les
necessitats de les famílies
interessades” , ha manifestat
l’edil.

Reforma. La nova escola
bressol es farà en l’edifici que

>> EDUCACIÓ. TERRA NOSTRA

abans ocupava la direcció del
CEIP Mitja Costa. No es
tracta, per tant, de la cons-
trucció d’un nou equipament
sinó de la remodelació d’un
edifici existent. La inter-
venció es farà per fases ja que
s’ha de fer la remodelació in-
terior de l’espai i també la de
l’entorn exterior.
El centre serà d’una línia i
tindrà tres aules –de lactants,
de 0 a 1 any i de 2 a 3– encara
que els grups s’adequaran a la
demanda existent. També
comptarà amb una biberone-

 >> L’escola ocuparà l’antic edifici de direcció del CEIP Mitja Costa

ARXIU7PILAR ABIÁN

ria, una sala polivalent, una
sala de reunions i el despatx
de direcció. L’escola tindrà el
seu propi pati i una entrada
independent de la del CEIP i
aquesta actuació permetrà,
d’altra banda, ampliar la
vorera que passa per davant de
l’escola i que és molt estret.
Per dur a terme les obres sense
perjudici per als alumnes del
CEIP l’Ajuntament ha previst
un pla de seguretat que l’em-
presa haurà de seguir mentre
es faci la remodelació de l’edi-
fici i del seu entorn.
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Quart aniversari de l’Espai Jove Can Tauler
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El projecte compta amb la col·laboració de l’entitat local Taarof bi Salam

Subvenció municipal per
formar dones marroquines

Millorar la situació social i la-
boral de les dones de la Vall
d’Oued Laou, al nord del
Marroc és l’objectiu del projecte
de cooperació internacional en
què participen l’Ajuntament i
l’entitat local Taarof bi Salam.
La iniciativa té un pressupost de
més de 67.000 euros, dels quals
el Consistori aporta 10.000, el
Fons Català de Cooperació,
altres 34.000 i la resta dels diners,
26.000 euros, els dóna l’entitat

Adeo, amb seu a Tetuan, que
desenvolupa el projecte directa-
ment al país africà.

Futur laboral.  Les dones
d’aquesta zona del Marroc són
majoritàriament mestresses de
casa que no estan gaire impli-
cades en tasques educatives i
laborals de la seva comunitat. El
president de Taarof b•Bi Salam,
Hassan El Idrissi, ha explicat que
“el projecte pretén alfabetitzar
i formar professionalment les
dones, amb treballs com

fabricació de formatge i
productes de porcellana”.
La iniciativa també vol impul-
sar campanyes de sensibilització
sobre drets civils. Per al presi-
dent de l’Àrea Social i regidor
de Cooperació, Carles Guijarro
(PSC) l’important d’aquesta ini-
ciativa és “que una entitat de
Montcada participi directa-
ment en el projecte”. El Fons
Català de Cooperació és l’orga-
nisme que gestiona el projecte i
enviarà la subvenció municipal
a la contrapart marroquina.

ESPAI JOVE CAN TAULER

L’Espai jove Can Tauler celebra enguany el seu quart aniversari i ho fa amb un programa variat
d’activitats. El 20 d’octubre està previstà una festa amb ritmes de Hip-hop a càrrec de diver-
sos grups moncadencs i d’un grup convidat de Ripollet, acompanyat d’una exhibició de
breake dance  i un graffiter professional en directe. L’activitat comença a les 19h, i sobre les 22h
estan previstes l’actuació i els concerts A més a més, si visiteu l’espai en els propers dies
podreu veure una exposició sobre la violència de gènere i deixar la vostra opinió en un taulell
expositor. D’altra banda, usuaris de Can Tauler van fer una sortida de cap de setmana a
Vilanova de Sau a mitjan setembre dins els actes de celebració del 4t aniversari. NM
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en 2 minuts...
�Èxit de les Jornades de Patrimoni

societat

Immigrants arribats de l’Àfrica
natàlia muñoz

la ribera

L’associació és de recent creació i compta amb una desena de socis

Associació Imose Progresive Union

gent que es mou

més informació

  Imose Progresive Union
 Conca, 2

699 340 841

NATÀLIA  MUÑOZ

 >> Algunes de les integrants de l’associació d’immigrants Imose Progresive Union

La promoció de la cultura, el
desenvolupament social i la for-
mació lingüística són algunes de
les fites que persegueix  la recent
creada associació montcadenca
d’immigrants Imose Progressive
Union. Segons explica la seva
presidenta, Fatima Ieohan, la pa-
raula imose vol dir amable en ni-
gerià. Es tracta, doncs, d’una
comunió d’immigrants de dife-
rents països, sobretot africans,
que lluiten per obrir-se pas en
el mercat laboral i per integrar-
se al municipi.

Activitats. L’associació pro-
mou la participació dels socis als
actes destinats a l’agermanament
dels ciutadans sota les premisses
de respecte, tolerància i diàleg.
També lluita per fomentar la
participació dels nouvinguts a
les activitats socioculturals del
municipi. L’associació, que de
moment compta amb deu per-
sones, es reuneix  un cop al mes
al número 2 del carrer de la
Conca. En aquestes trobades, els

socis parlen sobre les seves vivèn-
cies personals en un ambient
distès i s’ajuden entre ells per
trobar feina a partir de les ofer-
tes laborals que van sorgint al
municipi i rodalies. Precious
Daniel, una de les integrants de
l’associació, confia en que pro-
gressivament, el nombre de so-
cis vagi en augment, ja que quan
els immigrants s’instal·len en els
seus municipis d’acollida sempre

els és difícil formar part d’una
nova comunitat i necessiten d’al-
gú que els orienti per poder tro-
bar feina i integrar-se al munici-
pi, sense el problema afegit de
no poder comunicar-se.

SILVIA DÍAZ

Més de 200 persones van visitar el 30 de setembre la Casa de
les Aigües, que obria portes amb motiu de les Jornades Europees
de Patrimoni. Les
dues visites guia-
des que va fer
l’Equip Verd van
comptar amb cin-
quanta persones
cadascuna. També
hi havia la possibi-
litat de fer la visita
per lliure. SD

�Trobada de grups rocieros
Centenars de persones es van aplegar l’1 d’octubre al Parc de
les Aigües per participar a la
trobada de grups rocieros
organitzada per la Federació
Andalusa de Comunitats. Els
actes van començar al matí amb
una missa rociera oficiada pel
mossén Eugenio Alzira acom-
panyat pel Cor Rociero de la
Casa de Granada de Barberà
del Vallès. A continuació es va celebrar una festa amb actua-
cions de diferents grups rocieros i un dinar de germanor. PA

�El Casal de la Mina, d’intercanvi a Vilanova
Una cinquantena d’usuaris del Casal de la Gent Gran de la
Casa de la Mina es va
desplaçar a principi
d’octubre al Casal de
Vilanova i la Geltrú, en
el marc d’un intercanvi.
Els vilanovins vindran a
mitjan novembre. LR

SANTI ROMERO

JOSEP M. RUBIO
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Divendres   20
festa. IV Aniversari de l’Espai Jove Can
Tauler. Actuació en directe de grups de hip-
hop i breakdance i demostració de grafitters.
Hora: 19h. Lloc: Can Tauler (Balmes, 16).
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut.
presentació. El Grup de Dones de
Terra Nostra fa la seva presentació oficial.
Hora: 18.30 h. Lloc: Gran Casino de Terra
Nostra.

Dissabte  21
fotografia. Veredicte públic de la Biennal
de Fotografia Medalla Ciutat de Montcada i
Reixac. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic
Antigues Escoles de Mas Rampinyo.
Organitza: AFMiR

Diumenge  22
comerç. Fira de Comerç de Mas
Rampinyo. Hora: Matí. Lloc:  Plaça Francesc
Macià. Organitza: Associació de Botiguers
de Mas Rampinyo.
gastronomia. Degustacions de
productes andalusos i actuacions de flamenc
i sevillanes. Hora: 12h. Lloc: Gran Casino
de Terra Nostra. Organitza: Xarxa de
Dinamització dels centres cívics.
teatre familiar. L’Illa del tresor de la
companyia La Paparra. Hora: 12h. Lloc:

Auditori.
jocs de rol. Torneig de Magic. Hora:

10h. Lloc: Can Tauler. Organitza: Regidoria
de Joventut i el Klub de Rol Kromm.

Dijous  26
cuina. Taller de cuina de temporada:
panellets i castanyes. Hora: 18h. Lloc: Cen-

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

tre Cívic l’Alzina. Organitza: Grup de dones
de Terra Nostra i Xarxa de Dinamització.
contes per adults. Garla que garla,
a càrrec del contista Jordi Palet. Hora: 19h.
Lloc: Biblioteca de Can Sant.
presentació. De les parelles lingüís-
tiques de la temporada 2006-7 i de la nova
entitat Veu pròpia. Hora: 19h. Lloc: Sala
institucional de la Casa de la Vila. Organitza:

Servei Local de Català (SLC).
balls de saló. Tots els dijous. Hora:

Dde 21 a 22h. Lloc: Hotel d’entitats de Can
Sant Joan. Organitza: Amics de Montcada.

Divendres  27
hora del conte. Petons. Hora: 18h
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.
cinema. Los chicos del coro. Hora: 22h
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs
cinema.  Sessió de curtmetratges de te-
rror. Hora: 22h. Lloc: Auditori. Organitza:

Cultura, Joventut i Mecal. Preu: 1 euro.

Dissabte  28
nit d’ànimes. Projecció de films de
terror i tallers d’efectes especials i maquillatge.
Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
festa. Castanyada popular. Organitza:

AV Font Pudenta-Muntanyeta. Hora: 20h.
Lloc: Local de l’AV, al Passatge Hug, 28.
teatre. Històries de la Vila de R, de la
companyia Teatre Essela.  Hora: 22h. Lloc:

Auditori. Preu: 5,50 euros.

Diumenge  29
visita guiada. Al convent dels
caputxins de Sarrià. Hora: 11h. Lloc: plaça
Fra Eloi de Vinyana (davant del convent).
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

TEATRE FAMILIAR

 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 1h i diumenge, de 10 a 14h

EXPOSICIÓ DE JOSÉ
ANTONIO GARCÍA
Fins al 14 de novembre

NIT D’ÀNIMES
a Can Tauler

Projecció de films de
terror i taller d’efectes
especials

28 d’octubre

L’ILLA DEL TRESOR
de la Cia. La Paparra
Preu: 3,10 euro

Dilluns  30
nit d’ànimes. Tallers de terror i fantasia
(també el 31). Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic
l’Alzina.  Organitza: AV Terra Nostra i Xarxa
de Dinamització.

Dimarts  31
fotografia. Últim dia per visitar
l’exposició Sin límites de la Societat
Fotogràfica Alabesa-Arabako Argazki
Elkartea. Lloc:  Centre Cívic Antigues
Escoles de Mas Rampinyo (Alt de Sant
Pere, 73).
festa. Castanyada popular. Hora: 20h.
Lloc: davant del Centre Cívic Can Cuiàs.
festa. Ball de la castanyada. Hora:

20.30h. Lloc:  Gran Casino de Terra Nostra
Organitza: AV Terra Nostra i Comissió de
festes.

Dilluns 1
exposició. Mostra itinerant Les dones i
els moviments socials. Lloc: Casal de Gent
Gran de Montcada i Reixac (Parc Salvador
Allende). Fins al 12 de novembre.

Dissabte  4
passatge del terror. Cinquena
edició d’aquest circuit de la por i els ensurts
(també el dia 5). Hora: 18h. Lloc: Centre
Cívic Can Cuiàs. Organitza: Col·lectiu C4.
cinema. Salvador, de Manuel Huerga.
Hora: 19h i 22h. Lloc: Auditori. Preu: 3,60
euros.

Diumenge  5
teatre familiar. Animalets, de Galiot
Teatre de Titelles. Hora: 12h. Lloc: Auditori.
Preu: 3,10 euros.

SESSIÓ DE CURTS
DE TERROR

Preu: 1euro

27 d’octubre, 22h

22 d’octubre, 12h

HISTÒRIES DE LA
VILA R. de la Cia.
Teatre Essela

TEATRE

CINEMA

PRESENTACIÓ DE LES
NOVES PARELLES
LINGÜÍSTIQUES
a la Casa de la Vila

26 d’octubre 19h

Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut
i el Klub de rol Kromm

28 d’octubre, 22h

Xarxa Mecal de Difusió
de Curtmetratges

Curt El tren de la

bruixa , de Koldo

Serra

Organitza: Servei Local de Català

18h
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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. La Veu es reserva
el dret de publicar aquestes col·laboracions
i de resumir-les quan ho consideri oportú.

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
Sóc un usuari de les instal·lacions del Montcada Aqua i em vull

queixar del mal estat dels accessos a l’aparcament. L’Ajuntament
pensa fer-hi alguna cosa? Francesc Gutiérrez, Pla d’en Coll. Pere

Herrero. Mas Rampinyo

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

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

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Rivas, c. Conca, 10
Duran, av. de Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix , c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat,  c. Major, 89
Pardo,  c. Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila , pg. Jaume I, 30

E.Relat V. Nieto
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23 24
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Can Milans
TON
Can Sant Joan
 >>Soy una estudainte de fo-
tografia y por muy raro que pue-
da parecer, la mayoría de mis
trabajos acabo desarrollándolos
en nuestro pueblo y alrededo-
res. Insisto, aunque ustedes crean
que no se pueden encontrar lu-
gares bonitos y fotografiables,
yo les aseguro que los hay, y no
bonitos, sino preciosos.
Uno de mis últimos descubri-
mientos se encuentra en un po-
lígono industrial (¡sorprenden-
te!). Sí, si, no se sorprendan, to-
davía queda un rinconcito ver-
de precioso y se llama Can Mi-
lans. Está justo entre el McDo-
nals i la riera de la Llagosta. Para
mí es un lugar mágico, en el que
he gastado infinidad de carretes
para hacer trabajos relacionados
con mis estudios.
Tiene muchas possibilidades fo-
tográficas como son: paisaje, re-
trato, naturaleza muerta, figura
y fondo, object, trouve, etc. Para mi
desgracia me lo quitan, si tal
como lo leen, me lo quitan por-
que es una parte de mí, de mi
futuro en definitiva. Y porqué
me lo quitan, sencillo, pasó de
ser zona verde a zona industrial,
¿para qué? pues para poder ubi-
car la fábrica de barnices Valen-
tine.  Dicen que en el 2008 esta-
rá ya funcionando justo al lado
de viviendas de esas que decimos
de toda la vida. En definitiva, me
quitan mi lugar idílico en el que
perderme y en el que me hubie-
ra gustado que se perdieran mis
descendientes.
Háganme y háganse un favor vi-
sitando y gozando con ese espa-
cio verde mientras se pueda. Sólo
una pequeña observación, cada
vez estoy más convencida que la
fábrica en cuestión se ha trasla-
dado cuando a la compañia le
ha interesado. Dada la peligro-
sidad que se le atrribuye, me
pregunto perqué no se trasladó
despues de cualquiera de los
incéndios que ha sufrido a lo lar-
go de su historia.

Queja
Mª Ángeles Martínez
Can Sant Joan
>>Pertenece el barrio de Can
Sant Joan a Montcada y Reixac?

La cerveseria
Esteve Recasens i Feixas
Terra Nostra
>>Sembla que tot està cui-
nat i pastelejat, però aquesta
trista realitat no m’impedeix…
somiar. I somio aquella arbre-
da magnífica que en les nits ca-
loroses d’estiu ens aixoplugava
de el calor, tot prenent una
cervesa, unes olives… I em veig
una mica més gran (un vellet),
tot fent-la petar jugant una par-
tida de dòmino en un parc
imaginari, frondós… amb uns
companys no identificats (per
no ferir a ningú). I penso “Que
bé s’està aquí!” amb aquesta
frescor! Però em desperto, és
la matinada d’un dia qualse-

Les coses clares
Miquel Capella i Arenas
Montcada
>>Des de la dècada del 1950 he
fet crítiques als diferents constoris
que ha tingut el nostre poble, de
tot el que he cregut que es feia
malament, primer a través dels
diaris El Correu Català, el Diari de
Barcelona i La Vanguardia, més tard
a la fulla informativa i ara a La Veu.
Mai m’he posat amb ningú
personalment, si alguna vegada ho
he fet ha estat amb el càrrec, però
el meu interès sempre ha estat
Montcada. Pel que he pogut com-
provar, la meva última carta a La
Veu núm 277 va molestar algunes
persones. De veritat que ho sento,
jo l’únic que faig és tot el possible
perquè el nostre poble sigui millor.
No sóc dels que davant diuen una
cosa i a les esquenes una altra. Dic
i escric el que sento i, si se’m de-
mostra que m’he equivocat, em
disculparé públicament de la ma-
nera més correcta.
Quan una persona es presenta per
ocupar un càrrec de responsabilitat
ho ha de fer pensant fa er les coses
correctament, no ha d’esperar
elogis per una cosa ben feta, ja que
aquest és el seu deure. Per contra,
sí que ha d’acceptar la crítica de
tot el que no s’ha fet correctament.
Tal i com vaig dir en el seu
moment, jo sóc fuster d’ofici però
tinc estudis suficients per criticar
una obra quan aquesta és un
“nyap”, també crec que tinc
l’obligació d’avisar quan una obra
pot representar un perill per a les
persones. Ho vaig fer quan es va
fer la nova claveguera del carrer
Montiu i ho he fet en aquest cas,
pel que pot passar si, tal com in-
diquen els plànols, es fa la sortida
d’un pàrquing en el passatge
Manresa.
Per evitar errors, el Consistori
hauria d’explicar les coses de for-
ma clara perquè tothom les
entengui, com per exemple: de
què serveix el catàleg dels edificis
antics, si al final una empresa els
compra i per llei pot enderrocar-
los? Els montcadencs tenim el dret
de saber si un terreny és zona ver-
da, per equipaments o per edifi-
car. Si això no canvia, no hi
hauran crítiques.

¿Existe el mismo control poli-
cial y de limpieza para nuestos
vecinos de disponibilidad por
parte del Ayuntamiento? ¿Debo
de considerarme un ciudadano
«casi» de Montcada i Reixac o
simplemente un marginado?
Sólo debes pasear por el barrio
de Can Sant Joan para reflexio-
nar sobre el tema. Notarás que
estas en un barrio donde parece
que no hay control de ninguna
clase por parte del Ayuntamien-
to. En los demàs barrios hay
mucha más disponibilidad para
que esten límpios y controlados
por la Policia Local, sobretodo
los accesos a los colegios. No te-
nemos un parque decente en el
barrio. Debemos conformarnos
con el cutre y antihigiénico si-
tuado en la calle Reixagó, que
llega incluso a ser inseguro. Sí,
nos estan «renovando» la plaza
Nicaragua, pero parece más bien
una construcció de hormigón
que un parque. Podemos llegar
al parque de las aguas desplazán-
donos, un parque que está falto
de vigilancia por parte de la
Policia Local.
Las entradas y salidas de las vi-
viendas estan casi simpre obstrui-
das por vehículos o por con-
tainers de basura sucios y desor-
ganizados, que tendrian que ser
substituidos por contenedores
bajo tierra (como ocurre al final
de la calle turó). Además, las ace-
ras peatonales del barrio estan en
malas condiciones, con
socabones producidos por el es-
tacionamiento de vehículos.

Aclariment
L’AV de Montcada Centre, si bé es reuneix
setmanalment a la Casa de la Vila té la seva
seu a Carretera Vella, 80 baixos i una bústia
de correu a Sant Antoni, 1

Durant els propers dos anys els veïns de Mas Rampinyo, en espe-
cial, i de Montcada i Reixac, en general, hauran de conviure amb
els inconvenients que representa una obra de gran magnitud com
serà la del soterrament de la C-17 a l’alçada de la plaça d’Espanya.
Finalment un projecte que es va presentar l’any 2003 es començarà
a materialitzar, el sector recuperarà la trama urbana i deixarà d’estar
trinxat per un vial ràpid i molt transitat –es calcula que passen a
diari 50.000 vehicles.
Si bé visualment el guany serà palès, cal estar alerta en com es
resoldran altres aspectes colaterals que en el futur tindran la seva
importància, com ara els accessos dels veïns del municipi a la C17,
fins ara regulats per semàfors. En el moment que aquests desa-
pareguin ja no serà tant fàcil incorporar-s’hi des de punts com el
revolt del cementiri en ambdues direccions. També pot augmentar
el trànsit de vehicles pel municipi si no es resolt abans l’eliminació
del peatge de la Llagosta, ja que molts conductors preferiran passar
per aquesta via per estalviar-se el pagament. Són qüestions per les
quals els nostres governants han de seguir batallant, ja que Montcada
i Reixac ha estat una població històricament castigada per la seva
proximitat a Barcelona.
D’altra banda, l’inici de les obres de soterrament la C17 ha coincidit
malauradament amb un fet luctuòs, la mort d’una jove de 25 anys,
la matinada del 6 d’octubre, quan creuava la carretera pel semàfor
del Pla d’en Coll. Un lamentable accident que ha provocat la queixa
justificada dels veïns farts de conviure amb un vial d’aquestes
característiques i que va propiciar una manifestació massiva que va
col·lapsar el trànsit el passat 11 d’octubre.

Tenint en compte que aquest pàrquing és provisional fins que
s’acabin les obres de la biblioteca-auditori annexe al Montcada
Aqua, considerem que adequar els accessos no és una actuació
prioritària en el pla de manteniment dels espais públics de la
ciutat. Lamentem les molèsties que pot ocasionar la
provisionalitat d’aquest pàrquing i demanem paciència fins que
finalitzin les obres. Juan García, regidor de Serveis Municipals(PSC)

vol… i el parc de la cerveseria
tancat.
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

El teu habitatge

Ramón Sánchez
Portaveu d’ICV EUiA

Eva Garcia
Portaveu del PPC

Calen veritables
polítiques d’habitatge

Estem en una campanya electoral en la
qual els partits d’esquerres volen fer creure
als catalans que els preocupa el problema
de l’habitatge. Afortunadament, ja nin-
gún els creu. Els ciutadans han après que
els governs socialistes no tenen cap interès
en que els catalans tinguem facilitats per
accedir a una vivenda. Ens han fet perdre
3 anys en un moment en que els preus no
permetien adormir-se. Mentrestant, el
PPC ha continuat fent propostes i donant
idees a un govern mancat de les mateixes
per intentar solucionar el greu problema
de l’habitatge.  El Partit Popular de
Montcada i Reixac aposta per unes
polítiques que promoguin la trans-
parència i la qualitat de les promocions
d’habitatge protegit. Creiem que calen
incentius i ajudes perquè els ciutadans

Fem accions per garantir
l’accés a l’habitatge

Habitatge protegit,
l’aposta de futur

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

En aquest número hem proposat als grups municipals que parlin sobre les accions
que s’estan duent a terme en l’àmbit de l’habitatge i facin les seves propostes.

Mesures paliatives sobre
un problema més global

Polítiques municipals en
matèria d’habitatge

Com valoreu les iniciatives engegades des de la Regidoria
d’Habitatge?
Què pot fer l’administració per frenar l’especulació?
S’ha de posar fre a la construcció de nous habitatges en
barris on hi ha una forta pressió urbanística?

L’habitatge és un dels majors problemes
encara no resolts pel conjunt de les ad-
ministracions.
Cal afavorir el lloguer per als joves me-
nors de 30 anys que vulguin emancipar-
se i per això el Govern de la Generalitat
hauria d’aportar fins al 20 % del cost
del primer habitatge, en règim de co-
propietat. Aquesta mesura també s’hau-
ria d’aplicar a les famílies nombroses i
als discapacitats.
Des de l’Ajuntament s’haurien de llo-
gar habitatges buits amb garantia de
cobrament per als propietaris, amb la
finalitat de rellogar-los a joves o a famí-
lies a preus assequibles.
Cal establir un sistema d’ajuts al paga-
ment del lloguer per a aquelles famílies

A final de juliol, vam signar dos convenis
importantíssims amb la Generalitat. El pri-
mer promou la construcció, a càrrec de
l’Institut Català del Sòl (Incasòl), de 317
nous habitatges de protecció oficial, 184
dels quals seran de compra (el 70% per a
residents al municipi) i la resta de lloguer
(només per a montcadencs). El segon, ha
donat pas a la creació de l’Oficina Local
d’Habitatge, l’objectiu de la qual és ajudar
la ciutadania en l’accés a la vivenda.
Totes aquestes accions se sumen als 188
pisos protegits al Mas Duran, 12 al carrer
Ripoll, la trentena de La Font Pudenta i la
cinquantena del sector Vista Rica –La Rasa.
Per primera vegada, Montcada i Reixac
disposa de vivendes assequibles per a la
seva ciutadania. En aquest sentit, hem
d’agrair el gran esforç realitzat pel govern

de la Generalitat –res a veure amb els 23
anys sota mandat de CiU– per tirar enda-
vant polítiques socials que, en aquest cas,
garanteixen l’accés a la vivenda i faciliten
que els montcadencs puguin viure a la
nostra ciutat.
I seguim treballant. Aquest mateix mes
d’octubre hem signat un nou conveni
amb Presidència de la Generalitat que ens
ajudarà a posar en marxa un altre dels
nostres objectius prioritaris dins l’Oficina
Local d’Habitatge: la Borsa Jove
d’Habitatge, una nova acció encamina-
da al jovent que té per objectiu posar
en contacte els nois i noies amb els
propietaris que volen llogar-los habi-
tatges, sempre en condicions avantat-
joses per al jovent, i orientar-lo a l’hora
de comprar o de llogar un pis.

Els ajuntaments han de col·laborar amb
el departament de Medi Ambient i
Habitatge, facilitant sòl, obtingut
d’aprofitament urbanístic i dotacionals,
per promoure la construcció d’habitat-
ge protegit mitjançant la firma de con-
venis.
Montcada és un dels municipis que te
sòl públic per oferir. Mitjançant acords
amb els estaments oficials i socials com
la Generalitat, els sindicats, etc…
Des de ICV-EUiA creiem fermament
en l’habitatge protegit, de lloguer , de
compra-venda , habitatges per a joves i
gent gran, adeqüem els equipaments a
les característiques de cada col·lectiu,
infraestructures, comunicacions i trans-
ports adequats.

Les polítiques locals en matèria d’habi-
tatge, tot i que imprescindibles, no dei-
xen de ser un pedaç sobre una proble-
màtica globalitzada d’ordenació geogrà-
fica. En un país tan petit com el nostre
patim la dicotomia que, mentre uns
pobles van quedant despoblats, d’altres
pateixen un creixement no sostenible
que, a més, dóna via lliure a l’especula-
ció.
La proximitat a l’oferta de treball és el
que condiciona els paràmetres de crei-
xement urbanístic; trobar solucions
reals al problema d’habitatge passa per
concebre la realitat productiva d’una
altra manera; Passa per crear
infraestructures que escurcin distànci-
es pel que fa a temps, establint una xar-
xa de comunicació que ofereixi una

que es troben en situació d’alta vulne-
rabilitat social i no poden fer front a
la totalitat del cost del lloguer.
Cal aconseguir la cessió de sòl propie-
tat del govern de l’Estat a Montcada
per realitzar habitatge públic,
bàsicament de lloguer. Per això cal un
gran pacte per l’habitatge, Govern de
la Generalitat i Ajuntament, amb una
actuació prioritària cap a sectors con-
crets amb més dificultats d’accés: jo-
ves, gent gran i discapacitats.

Montcada ha crescut els darrers anys.
Des d’ICV-EUiA estem d’acord amb
aquest creixement sempre que sigui
controlat i sostenible. Al mateix temps
s’ha de crear una xarxa urbana, ja que
no podem oblidar que Montcada té els
seus barris amb problemes de conne-
xió per diferents motius, barreres
arquitectòniques i naturals, rius, auto-
pistes, carreteres i ferrocarrils.

puguin accedir amb major facilitat a la
compra o al lloguer d’una vivenda i,
especialment en el cas dels joves, aques-
tes ajudes han de ser superiors. A la nos-
tra ciutat manquen aquestes polítiques:
el govern municipal només ha creat la
Regidoria d’Habitatge amb finalitats in-
ternes de partit com si amb això ja en
tinguéssim prou.
Estem cansats de veure com a Mont-
cada augmenta la construcció i l’espe-
culació inmobiliària d’una forma alar-
mant amb el vist i plau i la col·laboració
del propi govern socialista. Confiem que
el Partit Popular de Catalunya tingui
en el proper govern de la Generalitat
prou capacitat per decidir i participar
en aquestes polítiques que són tan
necessàries per a tots els catalans.

mobilitat barata, ràpida, freqüent, cò-
moda i segura. Preveure, planificar i
ordenar són les eines que, a llarg termi-
ni, podríen portar-nos a solucions més
definitives. La situació actual és fruit
de 23 anys de manca de planificació,  i
avui per avui només podem fer actua-
cions paliatives: Parc públic d’habitat-
ge de lloguer; fer extenssiu a tota la
població el programa que avui només
afecta els joves -borsa d’habitatge jove,
impulsat per la SGJ quan estava gestio-
nat per Esquerra– i que compromet a
la Generalitat com administració a ac-
tuar  d’intermediari entre el propietari
i el llogater, donant garanties de cobra-
ment a un i subvencions a l’altre...



24 2a quinzena
octubre 2006 2a quinzena

octubre  2006 24cultura
La Unió i l’Ajuntament signen un

conveni per rehabilitar l’edifici
El Consistori ha concedit a l’entitat una subvenció de 53.000 euros per reparar la coberta

ACORD  HISTÒRIC

laura grau
mas rampinyo

 >> La façana de la Unió va ser remodelada el 1996 amb motiu del seu setantacinquè aniversari de l’entitat

Abans de final d’any podrien
començar les obres de reparació
de la coberta de la seu de la
Unió,  a l’avinguda Catalunya de
Mas Rampinyo, que es troba en
molt mal estat. Les tempestes del
passat setembre van empitjorar
el problema de goteres i “la
situació ja començava a ser
preocupant”, explica el pre-
sident de la Unió, Pere Arévalo,
que ha qualificat d’“acord
històric” el conveni que s’ha
signat amb l’Ajuntament. La
subvenció municipal –52.922
euros– servirà per sufragar la
retirada de la coberta antiga, que
data dels anys vint del segle
passat, i la col·locació d’una de
nova. El fet que el sostre sigui
d’uralita –material que conté
amiant– fa que els treballs els
hagi de fer una empresa espe-
cialitzada i suposa un cost més
elevat. La nova coberta serà de
plaques d’acer i fibra de vidre.
També es reforçaran les bigues
originals que suporten el sostre
–de fusta de melis– amb  estruc-
tures metàl·liques.

Acord pioner. Aquesta és la
primera vegada que el Consis-
tori destina una subvenció a la
remodelació de la seu d’una
entitat. En aquesta decisió han
influït diferents factors com “el
fet que l’edifici sigui patri-
moni arquitectònic del muni-
cipi i que la Unió compleixi
una important tasca socio-
cultural”, ha explicat l’alcalde
César Arrizabalaga (PSC). La
Unió també reformarà l’interior
de les instal·lacions per moder-
nitzar-les i adequar-les a la nor-
mativa de seguretat. Per fer-ho
compta amb una subvenció de
90.000 euros de la Generalitat.

La Fundació
Juan Ramon

Masoliver
estrena web

laura grau
redacció

SANTI ROMERO

L’Abi vol reformar la seva seu
laura grau
montcada

Una altra entitat emblemàtica de
Montcada, l’Associació Benèfi-
co-Instructiva Abi, amb prop de
300 socis, també ha d’afrontar
la reforma integral de la seva seu
social, ubicada al carrer Colon i
inclosa dins del catàleg d’edifics
històrics del municipi. El
president de la junta, Miquel
Àngel Gràcia, ha avançat que
s’està elaborant el projecte per
adequar l’edifici a la normativa
en matèria de seguretat i per
modernitzar les instal·lacions,
“perquè siguin més còmodes
i adaptades a les necessitats
d’una programació cultural
de qualitat”. La junta és
conscient de l’envergadura

 >> La junta de l’Abi haurà d’afrontar la reforma de l’edifici de carrer Colon

SÒNIA HERNÁNDEZ

La Fundació Juan Ramón
Masoliver ja té el seu espai web
dintre del portal municipal
www.montcada.cat. El web inclou
informació sobre la vida del crí-
tic literari que va viure més de
40 anys a la Vallençana, a Mont-
cada i Reixac. Al nou espai es
pot trobar tota la informació so-
bre les activitats que desen-
volupa la Fundació com les jor-
nades literàries i la revista Qua-
derns de Vallençana.

Llegat. L’objectiu d’aquesta
pàgina és difondre el llegat cul-
tural de Masoliver i promoure
la investigació literària i històrica
al voltant de l’autor i la seva
obra. Masoliver (Saragossa
1910, Barcelona 1997) va ser
crític literari, traductor i perio-
dista. També va ser correspon-
sal de guerra de La Vanguardia,
fundador de revistes com Hèlix
i promotor de premis literaris
com el Premi de la Crítica.

d’aquest projecte i, igual que la
Unió, haurà de recòrrer a les
administracions i a empreses
patrocinadores per tirar-lo

endavant-lo. La seu de l’Abi
(Colon, 5) data de 1885 i va ser
projectada pel mestre d’obres
Francesc de P. Vila.

NOVA EDICIÓ DEL
PREMI DE NARRATIVA

L’Abi ha convocat l’onzena

edició del Premi de Narrativa

Curta Ateneu Domingo Fins.

En categoria d’adults les

obres, escrites en català, han

de tenir un mínim de 12 folis i

un màxim de 22. La dotació

del premi és de 1.000 euros.

En categoria juvenil –per alum-

nes de 1r a 4t d’ESO– l’exten-

sió no pot superar els 5 folis i

el premi consistirà en un xec

de compra per valor de 100

euros. El veredicte es farà pú-

blic en el decurs d’un sopar

literari el 20 de gener. El termini

per presentar obres (a l’adreça

Colon,5 08110 Montcada i

Reixac) finalitza l’11 de de-

sembre. LG
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Busco feina. S’ofereix noia de 26 anys amb
experiència per fer de cangur a les tardes. Tel.
666 969 836. Marta.
Busco feina.  Senyora amb experiència s’ofe-
reix per treballar en tasques de la llar, atenció
a gent gran i infants. Tel. 645 396 938.
Venta. Aloe Vera. Líder mundial. Márqueting
directo por catàlogo. Tiempo libre y mucho
más. 935 644 634
Objecte perdut. Vaig trobar a mitjan setem-
bre, al carrer Clavell una medalla amb una
carcaterística molt especial. Tel. 935 750 705.
Vendo comedor. Completo con sofás
incluidos. Precio a convenir. Tel. 660 073 355.
Oferta de feina. Urgent. Per a fusteria darrere
col·legi La Salle. Amb coneixements de l’ofici.
Tel. 625 569 938.
Busco trabajo. Señora, se ofrece para trabajo
de ayudante de cocina, limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores, etc. Teléfono
651 306 739.
En venda. Una furgoneta Nissan Trade de
l’any 1995. 2.200 Diesel. Preu: 1.700 euros.
Tlf. 935 751 229.
Cotxe en venda. Citroën Saxo VTR 1.6 color
verd. 2.200 euros. Any 99. 650 45 9780
Es lloga. Plaça de pàrquing. Al costat de la
plaça de l’església. Tel. 625 569938.
Venc. Robot multiusos Kirby per a neteja de
la llar. Funciona sense aigua. Preu a convenir.
Tel. 935 641 405/ 647 690 597.

Pis en venda. A la Font Pudenta. Totalment
reformat. 3 habitacions. Aire condicionat.
Mobles empotrats. Mònica. Tel. 699 662 248.
En venda. Caravana de 4 a 6 places.
Econòmica. Tel. 607 264 903.
Busco trabajo. Como canguro por las ma-
ñanas. Tel. 618 430 027.
En venda. Cotxet per a bessons i un escal-
fabiberons. Preu a convenir. Tel. 935 645 910.
Oferta laboral. Peluquería Amador Moreno
precisa oficial/a de peluquería. Tel. 935 754 071.
Se busca gata persa. Pelo gris, 3 meses,
perdida en la calle Major. Tel. 617 797 797.
Es ven Ipod iRiver. H10 compatible amb
windows. 150 euros. 686 56 23 58.
En venda.  Peugeout 106. Diesel a bon preu.
Molt bon estat. Tel. 607 850 435.
Busco trabajo. Para tareas domésticas en
horario de mañana y tarde. Señora de 37 años
con experiencia. Tel. 651 975 310.
Transportes.Y mudanzas a buen precio. Tel.
651 809 446.
En venta. Ford transit TD año 98. A buen
precio. Tel. 651 809 446.
Lloguer d’habitacions. A Terrassa. 2 ha-
bitacions (1 doble). Comfortables. Al costat de
Rambla i FFCC.  Amb dret a cuina, rentadora,
etc. Telèfon 662 088 919.
Oferta laboral. Es necessita noia o noi
aprenent de perruqueria per als caps de
setmana. Tel. 935 753 656.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

laura grau
montcada

Geometries variables
de José Luís Aguiló

Fins al 5 de novembre es pot
visitar a l’Auditori l’exposició
del finalista de la darrera edició
del Premi de Pintura Juan Ra-
món Masoliver, José Luís Agui-
ló. A l’acte d’inauguració, al qual
va assistir la regidora de Cultu-
ra, Amèlia Morral (CiU), i el
president de l’Àrea Territorial,
Sergio Hermoso (PSC), l’artista
va reconèixer les connexions en-
tre la seva obra i les avanguar-
des històriques dels anys cin-
quanta, “quan la pintura
assoleix a Europa i els Estats

SÍLVIA DÍAZ

La Sala Dalmau dedica una
exposició a Joan Capella

Un dels carrers de La Rasa-Mas Rampinyo durà el nom de l’artista
LAURA GRAU

 >> La inauguració va reunir un nombrós grup de familiars i amics de Capella

El pintor José Antonio García
exposa a la Casa de la Vila

Fins al 12 de novembre es pot
visitar a la Casa de la Vila l’expo-
sició de pintura del montcadenc
José Antonio García. La mostra
està formada per una vintena de
tel·les a l’oli que reprodueixen
alguns espais emblemàtics de
Montcada, com l’església de
Reixac, i vistes panoràmiques de
la ciutat. García, que es va ini-
ciar en el món de la pintura fa
30 anys, s’ha format a l’Ateneu
de Cerdanyola i a diverses esco-
les de pintura de Barcelona  i ha  >> José A.García, davant d’un oli sobre tel·la que recrea l’església de Reixac

laura grau
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La Sala Dalmau de Barcelona
acull fins al 10 de novembre una
exposició d’homenatge al pin-
tor montcadenc Joan Capella
coincidint amb el primer aniver-
sari de la seva mort, que es com-
pleix el proper 31 d’octubre.
L’acte d’inauguració es va fer el
3 d’octubre amb la presència
d’un nombrós grup de familiars
i amics i representants munici-
pals. La mostra està formada
per una trentena d’obres, la
majoria olis sobre tel·la, on pre-
dominen les composicions
d’interiors, la figura femenina i
els paisatges.  Les obres, pro-
pietat de la galeria, són una
mostra de la relació que va exis-
tir entre el pintor i la sala bar-
celonina  entre els anys 1985 i
2005.

Homenatge. La directora de
la Sala Dalmau, Mariana Dra-
per, va anunciar la intenció de
fer exposicions de forma periò-
dica per divulgar l’obra de
Capella. La vídua del pintor, Pi-

lar Quintana, es va mostrar emo-
cionada per la iniciativa de la
Sala Dalmau i va recordar la
personalitat de l’artista carac-
teritzada per la humanitat i la
senzillesa, aspectes que també va
destacar l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC). El crític d’art, Ra-
món Casalé, va senyalar la diver-
sitat de les obres exposades que
“permeten veure  l’evolució

creativa de Capella en la seva
última etapa”. Aquesta inicia-
tiva s’afegeix a les que a nivell
municipal s’estan fent per recor-
dar l’artista, fill predilecte de la
ciutat. El Ple de setembre va
aprovar donar el nom de Joan
Capella a un carrer de La Rasa,
paral·lel al carrer Lloret, que es
construirà quan comenci la
urbanització del sector. >> Aguiló, al centre, conversant amb Amèlia Morral i Sergio Hermoso

Units el seu punt més àlgid”,
en opinió del pintor.
L’exposició està formada per
12 olis sobre lli, de format mitjà,
i una sèrie de guaixos i dibuixos
sobre paper i pergamí. Les
obres corresponen al treball
creatiu d’Aguiló dels tres últims
anys i s’estructuren a partir de
l’ús de formes geomètriques,
amb predomini de línies i angles
rectes i la presència esporàdica
de la corba. Els colors utilitzats
són freds, deliberadament
apagats, i només puntualment
apareix alguna explosió de co-
lor que trenca la uniformitat.

laura grau
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tingut com a mestres el pintor
montcadenc Joan Capella i José
Moncada Calvache. “L’obra
d’aquests artistes i del crític
d’art Miguel García han in-
fluït molt en la meva pintu-
ra” , va explicar l’autor, que va
ser un dels fundadors de l’entitat
Cau d’Art i mereixedor d’una
menció d’honor a la primera
edició del Premi Nacional de
Pintura Juan Ramon Masoliver
amb l’obra Libre .

Retorn. Aquesta és la primera
vegada que García exposa en

solitari, tot i que havia participat
en diverses exposicions col·lec-
tives com a membre del Cau
d’Art.  Després d’una llarga tem-
porada sense exposar, “m’he
atrevit a mostrar el treball
que he fet en els darrers anys
i alguns bodegons de la pri-
mera època”, va dir.
L’acte inaugural, fet el passat 17
d’octubre, va comptar amb la
regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), i l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), que van
manifestar la voluntat de
promoure els pintors locals.

PILAR ABIÁN

>> AUDITORI
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El Museu Municipal s’adhereix
a la Xarxa de la Diputació

L’equipament podrà beneficiar-se d’ajuts i diversos serveis gratuïts

El Museu Municipal Les Male-
ses, ubicat a la Casa de la Vila,
s’ha afegit a la Xarxa de Museus
Locals, que gestiona l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona i que
està formada per més de
cinquanta museus de quaranta
ajuntaments catalans. La direc-
tora del Museu, Mercedes Du-
ran,  ha explicat que l’adhesió a
la Xarxa permetrà “gaudir
d’un seguit de serveis i ajuts
destinats especialment a
millorar les prestacions del
museu i ampliar els progra-
mes d’activitats”.

Nova revista. Aquests ajuts
s’afegiran a la subvenció que rep
el Museu anualment per part del
Consorci del Parc de la Serra-
lada de Marina per sufragar la
campanya d’excavacions ar-
queològiques que fa cada estiu
al jaciment ibèric de les Maleses.
D’altra banda, el Museu està
preparant una nova edició de la
revista de divulgació científica
Monte Catano, que possiblement
veurà la llum al desembre amb
nou format.

laura grau
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>> Cicle de Poesia a la Frescaen 2 minuts...

�

Miniatures salvatges al Cafè Colon�

Torna el Rock Vision a la Salle�

El Cafè Colon va acollir el passat 6 d’octubre la presentació
de llibre d’aforismes i haikus de Pierangelet, nom artístic d’Enric
Piera, titulat Minia-
tures Salvatges. L’acte
el va organitzar l’en-
titat Art’n’Musik i va
ser presentat pel
també escriptor Jor-
di Condal. Piera va
recitar alguns del
haikus i aforismes
del seu llibre, ple
d’humor i ironia. El
recital va cloure
amb un concert de
música cubana a càrrec dels germans Ariel i Arlei Rubio. L’entitat
té la intenció d’organitzar presentacions trimestrals d’autors
locals i de la comarca en el marc d’algun circuit cultural. LG

Contes de Martí i Pol, a l’Auditori
El proper 28 d’octubre la companyia Teatre Essela represen-
tarà quatre històries extretes de l’obra de Miquel Martí i Pol,
Contes de la vila de R i altres narracions, un conjunt d’històries que
retraten la vida d’un món rural que desapareix lentament. Martí
i Pol va dibuixar amb ironia i tendresa els llocs i els personatges
més quotidians del seu entorn en situacions grotesques i, fins i
tot, còmiques. L’adaptació teatral dels contes l’ha dirigida Pep
Tines i la interpretació va a càrrec dels actors Ramon i Ernest
Villegas i Maria Soler. LG

El grup de teatre de La Salle ha prorrogat l’espectacle musical
Rock Vision que va estrenar el passat mes de maig al teatre del
centre. L’obra es representarà els dies 21, 22 i 28 d’octubre, els
dissabtes a les 22h i els diumenges a les 18h. El muntatge, en
què participa una trentena de persones, recrea una revolució
musical al món futurista Ga-ga de l’any 2320. LR

EDU LECINA

 Seixanta fotògrafs a la Biennal

EL JACIMENT LES MALESES ES COMUNICA

AMB ELS DE PUIG CASTELLAR I CA N’OLIVER

El Museu Municipal va parti-
cipar el passat 1 d’octubre en
l’activitat de comunicació en-
tre jaciments ibèrics de la
Laietània que, per segon any
consecutiu, organitza el Mu-
seu Municipal Ca n’Ortadó de
Cerdanyola juntament amb el
poblat ibèric de Ca n’Oliver,
dins de la Ruta dels íbers.
L’activitat consistia en confir-
mar com la comunicació vi-
sual entre tres importants
jaciments ibèrics era possible

en època protohistòrica. Els
jaciments participants, Les
Maleses (Montcada) , Puig
Castellar (Santa Coloma de
Gramenet) i Ca n’Oliver
(Cerdanyola), van utilitzar
miralls per enviar reflexos de
llum, els quals eren vistos a la
perfecció des dels tres punts.
Un grup d’estudiants de l’IES
Montserrat Miró i Vilà i
membres de l’Associació
Amics del Museu, van prendre
part en l’experiència. LR

Una seixantena d’autors d’arreu
de l’estat espanyol ha presentat
obres a la darrera edició de la V
Biennal de Fotografia Medalla
Ciutat de Montcada i Reixac que
convoca l’Agrupació Fotogrà-
fica local (AFMiR). El veredicte
es farà públic el 21 d’octubre, a
les 18h, a la seu de l’entitat, al
Centre Cívic Antigues Escoles
de Mas Rampinyo. L’autor que
classifiqui més fotografies dins
de les 20 finalistes s’endurà el
Premi d’Honor, dotat amb 600

Toti Soler presenta nou cedè a l’Auditori
El músic Toti Soler va estrenar a l’Auditori un avanç del seu nou
treball, La veritable Història de Willy Muñoz, acompanyat per les veus
de Llúcia Vives i Jordi Jané. El cedè inclourà cançons inspirades
en versos de poetes com Miquel Martí i Pol i Santiago Rusiñol. LR
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euros. El lliurament de premis
tindrà lloc el 14 de novembre a
la Casa de la Vila. La participa-
ció al certamen s’ha reduït lleu-
gerament respecte la IV Biennal
que va comptar amb 77 autors.

Exposicions. L’AFMiR ha
portat a Montcada una expo-
sició de l’Associació Fotogràfica
Alabesa Arabako titulada Sin lí-
mites que es pot veure a la seva
seu fins al 31 d’octubre. La
inauguració, el passat 6 d’octu-
bre, va comptar amb la pre-
sència de membres de l’entitat

basca i va cloure amb un sopar
col·lectiu. D’altra banda, el
fotògraf Gabriel Brau, membre
de l’AFMiR, exposa una mostra
titulada Llums d’Àfrica a la sala
d’exposicions de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya (Duc
de la Victòria, 14). La mostra
inclou quaranta imatges en blanc
i negre que l’autor va fer durant
diversos viatges per l’Àfrica
subsahariana. Brau té una llarga
trajectòria en el món de la foto-
grafia amb nombrosos reconei-
xements com el Premi d’Honor
de la Biennal Aqüeducte.

GEMMA HIDALGO

SANTI ROMERO

l’apunt
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Nits de terror a l’Auditori i a
l’Espai Jove Can Tauler

La Xarxa Mecal de Difusió de
Curtmetratges i les Regidories
d’Infància i Joventut i de Cultu-
ra de l’Ajuntament organitzen el
proper 27 d’octubre una sessió
de curtmetratges de terror a
l’Auditori. El programa, d’una
hora de durada, inclou els films:
La darrera caputxeta vermella
(França, 1996), una peculiar
versió del clàssic infantil de
Charles Perrault;  Potet (Espanya,
2000), una història misteriosa en
un poblet d’Espanya als anys
quaranta; El tren de la bruixa,  en
què un individu s’ofereix com a
conillet d’índies per un estudi
sobre la por i Oh, Déu meu, el
relat d’un home que en tornar a
casa seva descobreix que la seva
família ha estat víctima d’un atac
brutal. Aquesta és la segona
vegada que Montcada participa
a la Xarxa Mecal.

Nit d’ànimes. El 28 d’octubre
l’Espai Jove Can Tauler recupe-

laura grau
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LLUÍS MALDONADO

Els dos equipaments programen activitats amb motiu de Tots Sants

ra la Nit d’Ànimes,  que inclourà
la projecció de dues pel·lícules
de terror (The Ring II i El exorcis-
ta) i un taller de maquillatge
d’efectes especials. Els assistents
hauran d’anar disfressats. El
Klub de Rol Organitzat de
Montcada s’encarregarà de
l’ambientació del casal i organit-

zarà un petit passatge del terror
a la planta superior on els joves
posaran a prova els seus sentits.
accedint al recinte amb els ulls
embenats Els dies 3 i 4 de
novembre el Centre Cívic de
Can Cuiàs acollirà una nova
edició del Passatge del Terror
que organitza el Col·lectiu C4.

 >> Joves de Montcada participant en un taller de maquillatge de terror
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El SLC presenta una nova edició
de Voluntaris per la llengua

 >> Trobada de les parelles lingüístiques el passat mes de gener

ARXIU/CAN TAULER

El Servei Local de Català (SLC)
posa en marxa una nova edició
del programa Voluntaris per la
llengua. L’acte de presentació de
les noves parelles lingüístiques
tindrà lloc el proper 26 d’octu-
bre, a les 19 h, a la sala institu-
cional de la Casa de la Vila. A
l’acte també es presentarà el pro-
grama de conversa guiada de
l’Associació Benèfico-Instructi-
va Abi i l’entitat Veu Pròpia.
Des de mitjan setembre, l’Abi
organitza sessions de conversa
guiada en català tots els dimarts
de 20.30 a 21.30 h a la seva seu
social. Els participants parlen de

temes diversos,  relacionats amb
la cultura catalana. Veu Pròpia
és una entitat formada per nous

catalanoparlants que encoratja
els nouvinguts a adoptar el català
com a llengua habitual.

El Consell Municipal de la Dona expressa el seu
condol per totes les dones que fins ara han estat
víctimes de la violència de gènere. Continuarem en la
lluita per aconseguir la tolerància zero amb qualsevol
violència exercida contra les dones.

Les recordarem en una concentració cada últim dilluns
de mes,  a les 19h, al Centre Cívic de Can Cuiàs. La
propera convocatòria és el dia 30 d’octubre. Us hi
esperem.

Consell Municipal de la Dona
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Roden un curt
a la Casa de
les AigüesMontcada, territori d’afició a la caça

el retro-visor

La primera societat de caçadors es va crear als anys cinquanta davant el gran nombre d’aficionats

laura grau

antoni trias

ARXIU P.BALART

 >>  Membres de la Societat de Caçadors El Tordo en un dinar als  anys cinquanta al restaurant Can Piqué

A la Serralada de
Marina i al Turó s’hi

podia trobar una gran
varietat d’espècies

Des de temps antics a Montcada
i Reixac l’esport de la caça ha
estat molt arrelat entre una part
de la població, lògicament la que
es podia permetre la despesa
d’adquirir una escopeta i tot el
material necessari per a aquesta
pràctica esportiva. Els conreus
de la plana del Vallès afavorien
que aus de tota mena hi fessin
parada com guatlles, estornells,
tords o coloms. Les lleres del
Besòs i el Ripoll també eren punt
de proveïment per a moltes aus
migratòries com ànecs, polles
d’aigua o becades. Als boscos
de la Serralada de Marina i del
Turó s’hi podia trobar una gran
varietat de peces com conills,
teixons, porcs senglars o guineus
i aus com la perdiu, el tudó, la
tórtora i la merla. La degrada-
ció progressiva dels nostres bos-
cos ha perjudicat les condicions
de vida de tota aquesta variada
fauna però, sorprenentment, en-
cara sobreviuen algunes espècies.

Caça prefabricada. La
prohibició de matar animals
salvatges i la regulació d’aquest
esport han contribuït a millorar
la situació. “Ara la caça que es

practica és prefabricada
perquè no es maten animals
del bosc, sinó conills i faisans

criats en captivitat i que es
deixen anar com a preses” ,
explica Pere Balart, un dels
fundadors de la primera societat
de caçadors –El Tordo– que es
va crear a Montcada als anys
cinquanta i que continua funcio-
nant. “Els socis pagàvem dues
pessetes mensuals”, recorda.

Amb 84 anys, en Pere de Cal
Balart, soci honorífic de l’entitat
i caçador experimentat, encara
va molts dies a la muntanya amb
els seus dos gossos, però ja no
s’enduu l’escopeta. “El que
m’agrada és estar en contacte
amb la natura , ara em fa pena
matar els animals”, diu.

laura grau
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Alumnes del Centre d’Estudis
Cinematogràfics de Catalunya
(CECC) van utilitzar la Casa de
les Aigües el passat 8 d’octubre
com un dels escenaris del curt-
metratgre de terror Sangre de tu
Sangre que han rodat com a
projecte de fi de carrera. L’ac-
tor protagonista, Marc Loher,
de 32 anys, és veí de Montcada.
El film narra la història d’un trio
amorós amb vampirs inclosos i
referències a Romeu i Julieta, de
Shakespeare. Segons el director,
Agustín Calderón, es tracta
“d’una història plena de peri-
pècies, desenfre, amor i
desamor, suspesa entre el tea-
tre i el cinema expressionis-
ta” . L’equip de rodatge té
previst projectar el curt al recinte
a final de novembre.

 >>  Marc Loher amb la protagonista

MARIA ANTIGNOLO
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BÀSQUET. GRUP C DE LA LLIGA EBA

El Valentine comença amb un bagatge
negatiu a causa de la manca d’encert

Els homes de César Saura s’han situat antepenúltims després de perdre tres partits i guanyar-ne un
sílvia alquézar
redacció

 >> Dani Pérez lluita amb un jugador del Montsó en el primer matx que el Valentine ha guanyat a la lliga

SANTI ROMERO

El Valentine masculí ha tornat a
reviure el mal inici de lliga de la
temporada anterior. Els homes
de César Saura no han comen-
çat gaire fins, sobretot en atac, i
han sumat tres derrotes i una
victòria, uns resultats que l’han
portat a l’antepenúltima posició
del Grup C de la Lliga EBA. El
Montcada va caure derrotat en
el darrer matx a la pista del Sant
Pere de Terrassa per 65-59 en
un duel igualat que, en opinió
de l’entrenador, es va perdre per
les errades des dels llançaments
d’1 i 3 punts en els moments
claus. En les dues jornades an-
teriors, els montcadencs van
aconseguir  a casa l’únic triomf
sumat fins ara davant del Mont-
só per 78-75 i van encaixar una
derrota àmplia davant de
l’UGT Aragó per 102-81.

L’anàlisi. La plantilla reconeix
que no es troba al nivell desitjat
en els primers compassos de la
competició. “Potser ens falta

L’equipació del Valentine vesteix jugadors del Senegal
El capità del Valentine, Jordi Pons, va participar recentment en unes colònies i un campus de bàsquet
en dues regions del Senegal, projectes promoguts per l’Escola Pia. El pivot montcadenc, mestre de

professió, va repartir entre els responsables de les dues iniciatives més de 200 equipacions del CB
Montcada. A la foto, Pons –amb samarreta blanca– envoltat de jugadors de Socone. “Ha estat una

experiència personal molt gratificant, tenen un capital humà excepcional”.  SA

‘ÉS UN BON EQUIP QUE ESTARÀ A DALT’
la presidenta, rosa olivares

-Està preocupada?
Una mica, perquè és la primera
temporada de la nova junta i
l’equip EBA no està massa
inspirat.
-És optimista?
Sí! Tenim un equip compensat,
similar a la temporada passa-
da. Ens manca un pivot fort,
però tinc la confiança que la
plantilla tirarà endavant i esta-
rem a dalt com l’any anterior.
-Hi ha possibilitats d’incor-
porar un pivot?
Ho veig difícil, sobretot per una
qüestió econòmica. Hem
d’esperar l’evolució del bloc.

CB MONTCADA

acabar de conjuntar-nos”,
apunta l’aler Jaume Santandreu,
vuit anys al club montcadenc.
En aquest sentit, l’entrenador,
César Saura, creu que s’ha de
millorar molt a nivell d’equip,
però ha afegit que a alguns juga-
dors veterans de la plantilla com
Dani Pérez i Jaume Santandreu
“els està costant estar al cent
per cent i això pot fer que la
integració dels nous s’estigui
retardant més del previst”.
Respecte a les pròximes jorna-
des, el cos tècnic i els jugadors
es mostren optimistes. El pro-
per partit de lliga a casa –el 22
d’octubre contra l’Esplugues–
ho viuen com una final que no
poden perdre sota cap con-
cepte. El tècnic assegura que no
serà gens fàcil perquè el rival té
un joc interior potent, un dels
punts febles locals davant la
manca d’un pivot alt que intimidi
en defensa. “És una lliga molt
igualada, hem d’assegurar els
partits de casa i arrencar els
punts que poguem fora”, ha
dit el capità, Jordi Pons.

-L’equip que ha començat
amb bon peu és el Valen-
tine femení.
Estant jugant bé i, la veritat,
crec que tenen moltes opcions
de jugar, com a mínim, les
fases d’ascens. SA

 >> La presidenta Rosa Olivares
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L’STE Group Montcada es manté
a dalt tot i els problemes a casa

>> FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera A

 >>  Jhony va marcar un gol de vaselina davant del Manresa

rafa jiménez
redacció

FOTOS: SANTI ROMERO

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

El Valentine és primer després
de superar dos rivals directes

sílvia alquézar
redacció

 >>  La plantilla del CB Elvira Cuyàs de la temporada 2006-07

SANTI ROMERO

El Valentine femení segueix
intractable al Grup Quart de
Segona Catalana. L’equip dirigit
per Beni López es troba a la
primera posició en solitari amb
8 punts i cap derrota en quatre
partits. A les dues últimes jorna-
des, el Montcada s’ha imposat
a dos rivals directes en la lluita
per l’ascens de categoria. El dia
21 va vèncer el Caldes per 70-
76, mentre que una setmana
abans havia superat el Grano-
llers per 64-55 en un matx igualat
a la primera part que es va
trencar a la represa després
d’una sortida espectacular de les
jugadores montcadenques.

Darrer triomf. Respecte a
l’últim partit, el Valentine no va
fer un bon joc, sobretot en de-
fensa. Per al tècnic, la clau va ser
la intensitat dels últims tres mi-
nuts, amb una renda favorable
de nou punts. La plantilla s’ha
mostrat il·lusionada amb el lide-

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

L’Elvira Cuyàs se situa a
la part baixa de la taula

sílvia alquézar
redacció

El CB Elvira Cuyàs ha sumat
dues derrotes i una victòria en
l’inici de lliga al Grup Quart de
Segona Catalana. El 30 de se-
tembre va aconseguir el primer
triomf davant de l’ATHC per
54-44, mentre que a la jornada
següent va caure derrotat con-

>> ENTREVISTA

Emilio: ‘Hem
de sumar

quatre triomfs
contundents’

-Com valores l’inici de
temporada de l’STE?
L’equip està bé, encara que a
dins del vestidor hi ha una
mica d’ansietat perquè no ens
estan entrant totes les oca-
sions. A més, tampoc estem
obtenint bons resultats a casa.
-Sentiu una mica de pres-
sió externa?
No, la pressió ens la posem
nosaltres que som els primers
que volem guanyar sempre.
És molt important millorar
l’efectivitat ofensiva. Els par-
tits són igualats i, si no mar-
ques, es compliquen molt.
-Urgent guanyar a casa?
Sí, ens falta encadenar quatre
resultats contundents per aga-
far més confiança.
-A nivell personal, estàs
sent decisiu.
-Em trobo molt bé, tot i que
no és fàcil tornar a ser pivot
després d’haver jugat de tan-
cament la temporada passa-
da a Gavà.

 >> El pivot Emilio

ratge del Grup Quart, tot i que
no vol eufòries. En aquest sentit,
el tècnic Beni López considera
que encara és massa d’hora per
fer una anàlisi.Sobre el gimnàs
municipal, l’entrenador reconeix
que jugar aquí no els afavoreix
gens perquè és un espai petit que
no permet fer un joc ràpid, una

de les virtuts del Valentine:
“Estaria bé poder tornar a
disputar els matxs a la pista
coberta”.El Valentine jugarà   el
21 a casa contra el Balaguer, el
tercer, i en la jornada següent es
desplaçarà a Andorra, també a
les primeres posicions a un
triomf del conjunt local.

tra el Collblanc per 55-44. El
darrer matx de lliga, previst el
dia 14 al gimnàs municipal, es
va suspendre a petició del CN
Sabadell B. El conjunt de Mas
Rampinyo, que va aconseguir
l’ascens a la categoria la tempo-
rada passada, es troba a la tret-
zena posició amb 4 punts i el
partit ajornat.

El STE Group Montcada con-
tinua en la part alta de la Prime-
ra Nacional A, malgrat no haver
guanyat encara a casa, passar
problemes en la materialització
les ocasions i tenir diversos ju-
gadors lesionats. Marc Sala no
ha pogut debutar per culpa
d’una tendinitis i en les últimes
setmanes van caure Rafa Bufill i
els porters Javi i Ivan Font.
Aquests últims es van lesionar,
amb un tall en la barbeta i un
problema en un dit de la mà
respectivament, en el partit con-
tra el Manresa.

Primera derrota. Precisa-
ment aquest dia, en la quarta jor-
nada, va arribar la primera der-
rota des que Carlos Leandro va
assumir la direcció de l’equip el
passat estiu. Els manresans van
donar la gran sorpresa al endur-
se els tres punts en un partit en
què sempre van anar a remolc.
A l’inici de la segona meitat,
l’STE Group es va posar amb
un còmode avantatge de 3 a 1.
No obstant això, la falta d’encert
per rematar el resultat li va do-
nar vida als visitants que van em-
patar en l’equador de la segona
meitat. Jhony va tornar a avançar
als de Leandro amb una bonica
vaselina, però el Manresa va re-

accionar de nou amb dos gols
en els tres últims minuts que li
van donar el triomf (4-5).
Òbviament, Leandro no va que-
dar gens satisfet amb aquest
resultat: “No hem jugat bé
perquè potser hem sortit una
mica relaxats. Espero que
hagi estat l’única ensopegada
d’aquest estil de la tempora-
da”.

Els jugadors de l’STE Group
van prendre nota de l’empipa-
ment del tècnic i van recuperar
el camí de la victòria una setma-
na després en vèncer a casa del
Can Tito Vilanova del Camí (2-
3). Molt superiors tècnicament,
els montcadenses van dur sem-
pre la iniciativa. No obstant això,
els problemes per materialitzar
les ocasions van generar una

mica d’inquietud quan el capità
local, Jaime, va fer l’empat, a
través d’un penal, a 11 minuts
del final. Sergio, meta del sènior
B del club montcadenc que va
substituir a un bon nivell als
lesionats Javi i Iván Font, poc
va poder fer per a evitar-lo.
Afortunadament, en aquest
moment va aparèixer el jugador
del STE Group que s’està mos-
trant més inspirat de cara a porta,
Emilio. L’excomponent del
Gavà va fer una bona jugada
personal i va assolir el definitiu
2 a 3 dos minuts més tard. Una
situació molt semblant va passar
dues setmanes abans a La Mue-
la. Els aragonesos van ser capa-
ços de remuntar l’avantatge del
STE Group Montcada fins a tres
ocasions. Al final, va haver de
ser de nou Emilio el que li va
donar la victòria als montca-
dencs a tres minuts de la conclu-
sió del matx (3-4). Després del
partit a Vilanova del Camí,
Leandro continuava preocupat:
“L’equip està jugant bé, però
m’amoinen les dificultats que
estem tenint per aprofitar les
ocasions”.
L’STE Group Montcada jugarà
el 21 d’octubre a casa contra el
Polideportivo Andorra de Terol,
mentre que a la jornada següent
visitarà la pista del FS García
Marfil Santa Coloma.

 >>  El Valentine femení vol tornar a jugar a la pista coberta

PILAR ABIÁN
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada
lidera la classificació

amb cap derrota
sílvia alquézar
redacció

La bona ratxa segueix en l’inici
de temporada del CD Montca-
da, que s’ha col·locat líder en
solitari del Grup Primer de Pre-
ferent amb 13 punts. Els núme-
ros són força espectaculars: 3
gols en contra, 11 a favor, 4 vic-
tòries, 1 empat i cap derrota. En
l’últim matx de lliga, els mont-
cadencs es van imposar al Vilas-
sanès per 1-0, amb un tant del
capità Sergio, que va fer un hat-

trick a la jornada anterior durant
la visita a Sant Celoni, on l’equip
de Toni Carrillo va vèncer per
1-3. Els únics dos punts que se
li han escapat al conjunt local
van ser contra el Vic, amb qui
va empatar a dos gols a casa en
un matx amb polèmica arbitral
arran de la senyalització d’un
primer penal a favor del conjunt
osonenc considerat inexistent
per la plantilla local.

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan remunta posicions
mentre que el Santa Maria baixa

Sort desigual per als dos equips
locals al Grup Novè de la Sego-
na Regional de futbol. Els resul-
tats de les últimes tres jornades
han permès al Sant Joan Atlètic
pujar posicions a la taula, mentre
que el Santa Maria ha perdut
alguns llocs. El conjunt que
dirigeix Víctor Ortega ha
ascendit fins al sisè lloc amb 8
punts, mentre que l’equip de
Terra Nostra és dotzè amb 6.
Pel que fa als resultats, el Sant
Joan té un balanç força positiu

 >>  El capità Sergio intenta controlar una pilota davant dos jugadors del Vilassanès sota l’atenta mirada del tècnic local

SANTI ROMERO

 >> El migcampista Sinobas intenta fer una passada davant la pressió d’un rival

SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

El capità del CD Montcada, el
davanter centre Sergio, ha ini-

ciat la nova temporada amb l’ol-
facte de gol com en els seus

millors temps, amb 8 tants en
només cinc jornades. El pitxixi

montcadenc ja ha fet enguany
dos hat-tricks: contra el Marti-

nenc i el Sant Celoni. “L’equip

vuit gols del capità Sergio

Les claus. El tècnic del
Montcada, Toni Carrillo, valora
especialment la solidesa defen-
siva, que està sent determinant
en els primers compassos de la
temporada. “Estem demos-
trant ser un equip sòlid al dar-
rera, un fet molt important
en aquesta categoria tan
igualada”, opina l’entrenador,
qui també ha destacat el talent
ofensiu dels davanters. Després
del bon inici, el que més pre-
ocupa ara per ara a Carrillo és
poder mantenir el nivell fins a
final de temporada. De fet, en
el darrer matx contra el Vilas-
sanès el Montcada ja no va ju-
gar tan còmode com en els par-
tits anteriors “perquè cada ve-
gada ens estudiaran més”, ha
remarcat l’entrenador, qui ha
lloat la maduresa i el bon ofici
de la plantilla davant de situa-
cions més complicades que van
haver de resoldre amb una ju-

gada d’estratègia a l’últim minut
del primer temps.
El CD Montcada jugarà el
pròxim 22 d’octubre al camp
del Sant Cugat, a la zona baixa
de la classificació amb 5 punts.
El proper partit al camp muni-
cipal de la Font Freda serà el dia
29 contra el Llagostera, amb 10
punts a la sisena posició.

fora de casa, amb dues victòries
en els dos darrers desplaçaments
al camp de la Peña Los Amigos
de les Franqueses (0-2) i del
Montornès (1-2).

Reivindicació. Al camp mu-
nicipal de la Font Freda, l’equip
de Can Sant Joan va empatar a
dos gols contra el Sant Celoni.
El tècnic creu que els mals resul-
tats a casa es deuen al fet que no
entrenen cap dia al camp on ju-
guen. “És com si juguéssim
sempre fora. Hem demanat
poder entrenar almenys un

dia a la setmana al camp de
la Font Freda”, ha dit Ortega.
Respecte al Santa Maria, l’equip
de Miguel Argüelles no ha su-
mat cap punt a les últimes tres
jornades. El conjunt de Terra
Nostra va perdre contra el Mar-
torelles per 2-1, el Vilamajor per
1-5 i el Cardedeu per 1-3.
Als pròxims partits, el Santa
Maria es desplaçarà a la Garriga,
mentre que el Sant Joan rebrà el
Martorelles. El derbi montca-
denc es viurà a la setena jornada
el dia 28 al camp de la Ferreria
a partir de les 18h.

està bé i jo estic bé, va lligat”,

ha dit Sergio, qui reconeix que
els resultats són bons perquè

l’equip juga sense pressió. “El
futur és el pròxim partit, no

pensem més enllà” , ha indicat
el capità, qui ha lloat la solidesa

defensiva i l’efectivitat en les
jugades d’estratègia. SA
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>> HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana

La Salle trenca el malefici i
debuta a la lliga amb victòria

sílvia alquézar
redacció

SANTI ROMERO

La Salle masculí ha trencat el
malefici de les últimes tempora-
des en debutar a la Lliga Catala-
na el 30 de setembre amb una
victòria davant del Terrassa a
domicili per 22-23 en un matx
igualat amb un final d’infart. A
la jornada següent, l’equip de
Jaume Puig, sense fer un gran
partit, va superar per 34-20 el
Sant Fost, un equip que va mos-
trar moltes mancances amb
nombroses pèrdues de pilota i
poca efectivitat en atac.

Ensopegada. En l’últim
matx, disputat el 14 d’octubre,
La Salle va encaixar la primera
derrota a la competició davant
del Barberà per 29-22, una pis-
ta on havia guanyat a les tres
últimes temporades. El conjunt
local va cometre massa errades
a la pista vallesana com nom-
broses passades defectuoses i la

>> HANDBOL FEMENÍ. Lliga Catalana

La Salle ISTE guanya el
primer matx a Cardedeu

 >> La romanesa Mariana fa un llançament davant una rival del Sant Esteve

SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

La Salle femení ha començat la
Lliga Catalana amb una derrota
a casa en la primera jornada
contra el Sant Esteve Sesrovires
per 12-13 i un triomf a la pista
del Cardedeu per 20-25.
L’objectiu de la plantilla és po-
der classificar-se per a la fase

 >> El primera línia Paco Gómez llença a porta en el matx del Sant Fost

manca d’encert en ocasions cla-
res de gol. “Hem debutat amb
triomf i això és important,
però espero que a final de
temporada també poguem

estar a la fase dels millors,
com hem fet altres tempo-
rades que hem començat
perdent”, ha dit l’entrenador,
Jaume Puig.

d’ascens i jugar amb els millors
equips de Catalunya. L’equip és
fruit de la fusió dels dos sèniors
de la temporada passada. Se-
gons La lateral Núria Sánchez
opina que la millor virtut
d’aquesta plantilla, dirigida per
Juan Manuel Fernández, són les
ganes per fer-ho bé, aprendre i
quedar el més a dalt possible.

més en 2 minuts

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> 1a Divisió

L’objectiu: pujar de categoria
L’Associació Esportiva Can Cuiàs ha iniciat la nova tem-
porada amb l’objectiu d’aconseguir l’ascens de categoria.
El conjunt sènior està a Primera Divisió, enquadrat al
Grup Segon. L’equip s’ha reforçat amb diversos
fitxatges de qualitat, tot i que el tècnic, Alfonso Anés,
ha mantingut la columna vertebral de la temporada
passada. En les primeres jornades de lliga, l’AE Can
Cuiàs va guanyar l’Iris Sol per 1-0, va perdre per un
contundent 8-0 a la pista del Mistral i va vèncer el
Martorelles per 6-4. SA

STE GROUP B. FUTBOL SALA> Territorial
Cap triomf en tres jornades
El sènior B de l’STE
Group Montcada no
ha començat amb bon
peu al Grup Segon de
Territorial, ja que ha en-
caixat tres derrotes en
les tres primeres jorna-
des. El conjunt local,
dirigit per Sergio Ber-
rio, ha perdut contra el Vilassar, el Santa Coloma i el
Premià. SA

LA SALLE B. HANDBOL> Segona Catalana
Debut amb una àmplia derrota
La Salle B masculí ha començat la lliga de Segona Cata-
lana amb una àmplia derrota a la pista del Vilamajor
per 34-10.  LR

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana

Triomf a casa i dues derrotes a domicili
El sènior B masculí del CB Montcada ha perdut els
dos darrers partits de lliga disputats a domicili – davant
del Navàs per 79-73 i contra el Sant Quirze per 57-42–
i n’ha guanyat el que va jugar a casa contra el Centelles
per 83-68. El conjunt local es troba a la sisena posició
amb 8 punts en cinc jornades. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorial

Dues ensopegades consecutives
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs ha perdut els
dos darrers partits de lliga que ha disputat: a la pista del
Ronçana per 57-54 i a Canovelles per 78-68. Els
montcadencs ocupen la dotzena posició del Grup
Segon amb 4 punts i un matx menys. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Ct. B

Dos sèniors, un masculí i un femení
El Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan té aquesta
temporada dos conjunts sèniors: manté el femení –que
juga al Campionat de Catalunya B– però ha creat un
equip masculí, que també milita al torneig català B. El
sènior femení –foto inferior– ha començat de manera
brillant, amb cap derrota en les quatre primeres jornades,
unes victòries que l’han situat a la primera posició del
Grup Primer amb 8 punts. Per la seva banda, el conjunt
masculí –foto superior– es troba al desè lloc del Grup
Primer amb 5 punts i un matx menys. En l’última jor-
nada, l’equip masculí es va imposar al Mollet a casa per
68-48, mentre que les noies van superar el Calella –que
va acabar amb dues jugadores– per 43-18. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

les classificacions

FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 3, 4 i 5
La Muela-STE 3-4
STE -Manresa 4-5
Vilanova-STE 2-3
Equip Pj . Pt.
1 Hospitalet 5 13
2 Teruel 5 12
3 Barcelona 5 10
5 STE Group 5 10

Territorial. Grup 2
Jornades 1, 2 i 3
STE B -Vilassar 2-5
Sta. Coloma- STE B 3-1
STE B-Premià 4-5
Equip Pj . Pt.
1 Gironella 3 9
2 Parets 3 9
3 Vall Tenes 3 9
13 STE Group 3 0

Primera Divisió. Grup 2
Jornades 1, 2 i 3
Can Cuiàs-Iris Sol 1-0
Mistral- Can Cuiàs 8-0
C. Cuiàs- Martorelles6-4
Equip Pj . Pt.
1 Lluís Millet 3 9
2 Touring 3 7
3 Sentmenat 3 7
6 Can Cuiàs 3 6

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 2, 3 i 4
UGT -Valentine 102-81
Valentine- Montsó 78-75
St. Pere- Valentine 65-59
Equip Pj . Pt.
1 Andorra 4 7
2 Igualada 4 7
3 Navàs 4 7
12 Valentine 4 5

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 3, 4 i 5
Navàs-Montc. B79-73
Mont. B -Centelles 83-68
St. Quirze-Montc.B 57-42
Equip Pj . Pt.
1 Santpedor 5 9
2 Navàs 5 8
3 Balaguer 5 8
6 Montcada B 5 8

Territorial masc. Grup 2
Jornades 2, 3 i 4
Ronçana- Elvira 57-54
Descansa: Elvira
Canovelles- Elvira 78-65
Equip Pj . Pt.
1 Ronçana 4 8
2 Canovelles 4 8
3 Sta. Perpètua4 7
12 Elvira 3 4

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 2, 3 i 4
Descansa: Can St. Joan
Llagosta- St. Joan 66-62
St. Joan-Mollet 68-48
Equip Pj . Pt.
1 Premià 4 7
2 Mataró 4 7
3 Canet 4 7
10 C. St. Joan 3 5

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 2, 3 i 4
Gervasi-Valent. 61-107
Elvira -ATHC 54-45
Collblanc- Elvira 55-44
Valent.-Granollers 64-55
Caldes B- Valent. 70-76
Elvira-Sabadell  B a .
Equip Pj . Pt.
1 Valentine 4 8
2 Mollet 4 7
3 Balaguer 4 7
4 Seca 4 7
14 Elvira 3 4

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 2, 3 i 4
St. Joan-Gaudí 49-32
CA T-St. Joan 37-55
St. Joan -Calella 43-18
Equip Pj . Pt.
1 Can St. Joan 4 8
2 Castellar 3 6
3 Sarrià 3 6
4 AECS 21 3 6

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 3, 4 i 5
Montcada -Vic 2-2
St. Celoni- Montcada1-3
Montc. -Vilassanes  1-0
Equip Pj . Pt.
1 Montcada 5 13
2 Bellavista 5 12
3 S. Cristóbal 5 11

4 Vilassar 5 10

2a Regional. Grup 9
Jornades 3, 4 i 5
Los Amigos- St. Joan0-2
Martorelles-Sta.Maria 2-1
St. Joan-St. Celoni 2-2
Sta.Maria- Vilamajor 1-5
Sta.Maria- Cardedeu 1-3
Montornès- St. Joan 1-2
Equip Pj . Pt.
1 Cardedeu 5 13
2 La Torreta 5 11
3 Vilanova 5 10
4 Sta. Eulàlia 4 10
6 Sant Joan 5 8
12 Sta. Maria 5 6

HANDBOL

Lliga Catal. masc. A
Jornades 1, 2 i 3
Terrassa-Salle A 22-23
Salle A-St. Fost 34-20
Barberà- Salle A 28-22
Equip Pj . Pt.
1 Banyoles 1 2
2 GEIEG 1 2
3 La Salle 1 2
4 OAR Gràcia 1 1

2a Catalana masculí
Jornada 1
Vilamajor- Salle B 34-10
Equip Pj . Pt.
1 Vilamajor 1 2
2 Bordils 1 2
3 Rubí 1 2
16 Salle B 1 0

Lliga Catal. fem. B1
Jornades 1 i 2
Salle- St. Esteve 12-13
Cardedeu- Salle 20-25
Equip Pj . Pt.
1 St. Esteve 2 4
2 La Salle 2 2
3 Asco 1 2
4 Tarragona 2 0

ATLETISME

Mitja Marató Barbastro
80  E. Rdez. 1h30’11’ ’
89 A.Fraile 1h31’02’’
168 A. Ortiz 1h36’25’’
194 E. Teruel 1h38’05’’
204 A. Ortega 1h.38’54’’
306 J. Flores 1h44’57’’
382 E. Maya 1h49’54’’
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>> ESCACS. Últimes victòries

El Montcada triomfa
a la Festa Catalana

sílvia alquézar
redacció

JAM

El CC Montcada
es consolida a

la Segona Divisió

>> CICLISME. Balanç de la temporada

El Club Ciclista Montcada –pa-
trocinat per Saunier Duval i
l’empresa local Construcciones
Alcaraz– ha tancat amb èxit la
temporada, que va cloure el 22
d’octubre amb la tradicional
Escalada a Montjuïc. Ibon Zu-
gasti va ser el cinquè de la gene-
ral en elit sot-23 i, per equips,
Montcada va acabar en tercera
posició en la mateixa categoria.
A més, l’excorredor montca-
denc Albert Losada, que ara per-
tany al club Kaikú, va finalitzar
segon en la classificació profes-
sional.

Altres podis. L’entitat local
va obtenir també bons resultats
a la Volta a l’Empordà, que va
tenir lloc els dies 6, 7 i 8. Ibon
Zugasti va guanyar el premi de
la muntanya i va ser tercer de la
general, mentre que Aleix Fà-
bregas va ser el primer classificat
en les categories sot-23 i sot-21
estatal. Per equips, el  Montcada
va acabar en sisè lloc.

 >>  Alguns dels corredors del CC Montcada, la directiva i el cos tècnic

sílvia alquézar
redacció

PILAR ABIÁN

 >> Eva Zamarreño, Judith Oliva i Teresa Muñoz van guanyar per equips

Bona participació
a la marxa en bici
Desenes de corredors, especial-

ment nens i nenes acompanyats

pels seus pares i mares,van par-

ticipar el passat 1 d’octubre a la

vintisisena edició de la Marxa po-

pular en bicicleta que organitza

l’Associació de Veïns de Montca-

da Nova. La bicicletada es va ini-

ciar al parc Salvador Allende i va

passar per gairebé tots els barris

del municipi: Mas Rampinyo,

Font Pudenta, Terra Nostra, Can

Sant Joan, Montcada Centre i La

Ribera. LR

>> ATLETISME. Marató d’Amsterdam

Els atletes de la JAM
acaben amb èxit

sílvia alquézar
redacció

Els tres corredors de la Joventut
Atlètica Montcada (JAM) que
van participar el 15 d’octubre a
la Marató d’Amsterdam van
acabar la prova amb èxit. Àngel
Fraile –amb un temps de 3 ho-
res, 3 minuts i 30 segons– va ser
el 515; Emilio Rodríguez –amb
un registre de 3 hores, 5 minuts
i 44 segons– va entrar el 572;
mentre que Antonio Ortiz –3
hores, 19 minuts i 18 segons–
va acabar el 1.070 d’un total de
5.828 arribats i més de 9.000 at-
letes inscrits. També van córrer

CAN PIQUÉ

 >> Ortiz, Fraile i Rodríguez van acabar amb èxit la marató d’Amsterdam

>> MUNTANYISME

El Cim farà un
sopar amb motiu

dels 20 anys

Una vegada finalitzada la tem-
porada, el club ha fet un balanç
molt positiu, amb 28 podis i tres
títols importants a nivell indivi-
dual: Ibon Zugasti i Aleix Fà-
bregas s’han proclamat cam-
pions de Catalunya en elit i sot-
23/sot-21. Fàbregas també és
el campió provincial de Girona,
mentre que Zugasti és el campió
de Barcelona en BTT. Per
equips, el Montcada s’ha
mantingut a la Segona Divisió.
“Aquesta temporada ha signi-
ficat la consolidació en la ca-
tegoria”, ha indicat el director
tècnic, Josep Maria Tapias, qui
també ha recordat que el club
local és el sisè millor equip sot-
23 d’Espanya. Tot i que tot just
ha acabat la temporada, el
Montcada ja pensa en la següent,
tenint en compte que enguany
no s’han cobert les despeses.
“Tenim problemes per con-
solidar els equips per manca
de pressupost. Descobrim els
corredors, però després se’n
van a d’altres clubs on co-
bren”, ha dit Tapias.

la marató dos atletes de Mont-
cada: Francisco Tomás va ser el
1.542 amb una marca de 3 ho-
res, 29 minuts i 23 segons; i Ser-
gio Benítez va entrar el 5.463
amb un temps de 4 hores, 49
minuts i 48 segons. D’altra ban-
da, un altre corredor de la JAM,
Asensio Rodríguez, va partici-
par en la cursa de 10 quilòmetres
a la ciutat holandesa, sent el 926
de la general amb una marca de
51 minuts. Els participants locals
han lloat l’organització i el bon
ambient al llarg de tot el recor-
regut urbà pels carrers d’Àms-
terdam.

sílvia alquézar
redacció

El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, organitzarà
el pròxim 10 de novembre un
sopar emmarcat en la celebració
del seu 20è aniversari, que tindrà
lloc al col·legi La Salle. Aquest
serà l’acte central d’un progra-
ma d’activitats que s’han fet al
llarg de diversos mesos. La més
recent va ser l’ascensió simultània
a 20 pics per part de diferents
socis de l’entitat. Precisament
durant el sopar és previst el lliu-
rament d’un recull de fotografies
de la jornada als participants a
la iniciativa.

Mostra. El Cim també farà
properament una exposició
amb les millors imatges de les
caminades fins al punt més alt
de les 20 muntanyes, entre les
quals hi havia algunes de les més
emblemàtiques de Catalunya
com la Pica d’estats, el Matagalls
o el Taga. Les inscripcions al
sopar es poden fer fins al 7 de
novembre a la botiga Vilarrassa
Homes –carrer Major, 69– o bé
a la farmàcia de Maria Eulàlia
Relat, situada a l’avinguda de
Catalunya, 65, de Mas Ram-
pinyo.

UE MONTCADA

La Unió Escacs Montcada va
posar el punt i final a la tempo-
rada més exitosa de la seva his-
tòria amb nous triomfs. En el
marc de la Festa Catalana dels
Escacs, que va tenir lloc a Mollet
el 30 de setembre i 1 d’octubre,
el club montcadenc –que va ser
el més guardonat amb cinc tro-
feus– va recollir les copes de
guanyadors del Campionat de
Catalunya per equips de Divisió
d’Honor, de sotcampió de la
Copa Catalana de la màxima
categoria i de sotcampió de la
mateixa competició però en

Preferent. A més, durant la Festa
dels escacs la UE Montcada va
sumar dues noves victòries: el
conjunt femení –format per
Judith Oliva, Eva Zamarreño i
Teresa Muñoz– es van procla-
mar campiones de Catalunya i
l’equip A masculí –composat
per Juan Borges, Marcelo Pa-
nelo, José María Hernando i Ale-
jandro Ríos– van guanyar el
torneig català de partides ràpi-
des. A l’esdeveniment, que va
cloure amb un dinar, va assistir
una delegació municipal encap-
çalada per l’alcalde, César Arri-
zabalaga, i el regidor d’Esports,
Juan Parra, tots dos del PSC.

SANTI ROMERO
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Vuit nous aparells de gim-
nàstica a l’aire lliure con-
viuen amb les atraccions
infantils del Parc Salvador
Allende, al costat del Ca-
sal de la Gent Gran de
Montcada i Reixac. Aquest
nou espai esportiu i de
lleure rep el nom de Parc
de Salut i està format per
elements similars als que hi
ha als gimnasos però fets
de material adaptat perquè
no es facin malbé a l’ex-
terior. La gent gran és la
principal destinatària del
Parc de Salut, però també
el pot fer servir la resta de
la població, inclosos els
infants.

Innovació.  L’Institut
Municipal d’Esports i
Lleure (IME) és el depar-
tament que s’encarrega de
la gestió d’aquest espai,
que ha suposat una in-
versió de 30.000 euros.
L’empresa que ha instal-
·lat els aparells és Induer.

La inauguració del Parc de
Salut va tenir lloc el 12
d’octubre. L’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), va
destacar que “amb aquest
espai volem contribuir a
la qualitat de vida de la
nostra gent gran”. Per al
president de l’IME i regi-
dor d’Esports, Juan Parra

>>IME. Nova instal·lació

El Parc de Salut permetrà a la
gent gran fer esport a l’aire lliure

silvia díaz
mas rampinyo

Es tracta d’un espai amb vuit aparells en els quals es poden fer multitud d’exercicis

>> L’alcalde, a la dreta, i el president d’Induer van provar l’efectivitat dels aparells

SILVIA DÍAZ

afectada, traslladarem

els partits a la resta de

camps que tenim”. Si els
tràmits previs es desen-
volupen en la mesura del
previst, l’inici dels treballs
podria fer-se a principi del
2007.
Aquesta és la segona sub-
venció que la Generalitat
atorga a l’Ajuntament per

>> FUTBOL. Camp municipal de Can Sant Joan

La Secretaria General de
l’Esport ha atorgat una
subvenció de 67.600 eu-
ros a l’Ajuntament, que es
destinarà a la col·locació
de gespa artificial al camp
de futbol de Can Sant
Joan, una actuació que té
un cost global de 360.000
euros. El president de
l’IME, Juan Parra (PSC),
ha explicat que ara co-
mencen els tràmits admi-
nistratius i que “al Ple

d’octubre acceptarem la

subvenció i aprovarem

el plec de condicions

per adjudicar l’obra a

una empresa”. La instal-
lació de la gespa es farà a
mitja temporada dels
equips de futbol que ju-
guen a Can Sant Joan.

Afectacions.

Parra ha avançat que la
temporada “no es veurà

La Generalitat subvenciona
una part de la gespa artificial

                   trobada

El regidor d’Esports i pre-

sident de l’Institut Muni-

cipal d’Esports i Lleure,

Juan Parra (PSC), va as-

sistir el passat 10 d’octu-

bre a una trobada de

regidors d’Esports cele-

brada a Berga. L’acte,

organitzat per la Dipu-

tació  de Barcelona, pre-

tenia posar en comú els

projectes i les actua-

cions desenvolpades

pels municipis barcelo-

nins. “És una bona
oportunitat per inter-
canviar experiències
i  conèixer altres rea-
litats” , ha dit Parra.  Els

tècnics de la Diputació

van aprofitar l’avinentesa

per presentar les linies

estratègiques i les sub-

vencions del 2007. NS

PLANS DE LA
DIPUTACIÓ PER
A L’ANY 2007

(PSC), “serà molt signifi-
catiu veure com la gent
gran comparteix espai de
lleure amb els més petits”.
El president d’Induer,
Jorge Comas, ha explicat
que el Parc de Salut és
l’adaptació europea d’uns
espais que provenen de la
Xina però, segons Co-

mas, “la novetat de
Montcada és que els
aparells els poden fer
servir dues persones al-
hora” . Cada aparell té
cartells indicadors que ex-
pliquen com s’ha d’uti-
litzar i quines repeticions
es recomanen per a cada
exercici.

silvia díaz
mas rampinyo

>> El camp municipal de Can Sant Joan serà de gespa

PREMSA

millorar els camps de fut-
bol de la ciutat. De fet,
l’administració autonòmica
també col·labora econòmi-
cament amb la construcció
de l’estadi de la Ferreria,
que està previst que estigui
enllestit a final d’aquest any.
Al camp de Can Sant Joan
entrena el Sant Joan i juguen
equips de l’EF Montcada.

>> El regidor d’Esports

>> COMPLEX ESPORTIU. Nova activitat

 Montcada Aqua
ofereix boxkarate

>> IME

Cursos de diferents
disciplines de ball

Montcada Aqua proposa
una nova activitat per a
aquest curs. Es tracta del
boxkarate, una disciplina
que serveix per aprendre
pràctiques d’autodefensa.
Les classes es faran els di-
mecres i divendres de
21.20 a 22.15h. Els socis

de l’equipament hauran
de pagar una quota extra
de 19,66 euros i els no
abonats també podran fer
l’activitat per un preu de
31,46 euros. Durant el
mes d’octubre els interes-
sats poden provar-ho de
forma gratuïta. NS

Els cursos anuals que or-
ganitza l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME)
ja han començat. El curs
de balls de saló, amb dos
nivells de dificultat, es fa
els dilluns i els dimarts a
les 22.15h. Les classes de

>> Una de les sessions del curs de country de l’IME

country s’imparteixen els
dijous de 20 a 21h. D’altra
banda, els dimarts la pro-
tagonista és la dansa
oriental també de 20 a
21h. Les tres modalitats es
practiquen al gimnàs mu-
nicipal. NS

SILVIA DÍAZ

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior.  Ct. Catalunya. Prèvia.
Grup 4. Jorndes 6 i 7
Terrassa-Mont A 75-76
Mont. A-Tarragona A 70-83
Equip Part i ts Pt.
1 Tarragona A 6 12
2 CN Sabadell 7 12
3 River Andorra 6 11
5 CB Montcada A 7 10

Junior.  Camp. Catal. Grup B.
Grup 2. Jornades 4 i 5
Mont. B-Tarragona B  94-93
Tgn B- CB Mont. B  55-72
Equip Part i ts  Pt.
1 Santa Coloma B  5  9
2 Juventut B            5         9
3 Sants B  5  8
7 CB Montcada B  4  7

Cadet .  Camp. Cat. Preferent.
Grup 2. Jornades 6 i 7
Montcada A - Valls          77-51
St.Gabriel-  Mont. A 65-54
Equip Part i ts Pt.
1 CB Valls 7 14
2 CB i UM 7 12
3 Granollers A 7 11
5 CB Montcada A 7 10

Cadet.  Campionat Catalunya
B. Grup 2 Jornades 4 i 5
Salle Manr.-Mont B 45-110
Mont. B- Lima Horta 73-60
Equip Part i ts Pt.
1 Juv. Badalona     5         10
2 Unió Gironina      5        10
3 Escola Pia          5           9
9 CB Montcada      5          6

Cadet Fem. Camp. Promociól
B. Grup 8. Jornades 1 i 2
Montcada - St Nicolau  13-64
Castellar- Montcada       63-21
Equip Part i ts Pt.
1 Castellar 2 4
2 St. Nicolau          1          2
3 CB Montcada 2 2
4. Terrassa B           1         2

Infantil. Camp. promoció niv.
C. Grup 15. Jornades 1 i 2
Torelló- Montcada B       36-66
Montcada B- Akasvayu 66-46
Equip Part i ts Pt.
1 St. Gervasi 2 4
2 CB Montcada B    2         4
3 Ametlla 2 3
4. Centelles 2 3

Infantil. Camp. promoció niv.
B. Grup 06. Jornades 1 i 2
Juventut C-  Mont A 60-62
Montcada A - Mataró B   69-52
Equip Part i ts Pt.
1 St. Josep C 2 4
2 CB Montcada A    2         4
3 Juventut C 2  3
4. Mataró B             2          3

Pre-Infantil. Camp.promoció
A. Grup 1. Jornades 1 i 2
Montcada - Argentona   66-38
Mazda Viacar- Mont.    44-61
Equip Part i ts Pt.
1 Minguella 2 4
2 CB Montcada        2         4
3 Mazda Vicar 2 3
4. St.  Josep           2 3

Mini. Camp. promoció. Nivell
B. Grup 10 Jornades 1 i 2
Mataró C- Montcada        36-65
Montcada- Gramenet A 65-95
Equip Part i ts  Pt.
1 Terrassa B 2 4
2 Gramanet A            2           4
3 Elvira Cuiàs           2          3
4 CB Montcada 2 3

Premini. Camp. promoció B.
Grup 7 Jornades 1 i 2
Montcada - Castellar       69-32
Sant Quirze-Montcada  35-45
Equip Part i ts  Pt.
1 Juventut C 2 4
2 CB Montcada          2           4
3 St. Quirze               2           3
4 Castellar 2  3

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Camp.Terriorial
Grup B. Grup 3 Jornades 3 i 4
Elvira Cuyas-Casino B 68-42
Equip Part i ts  Pt.
1 Sant Just B 4 8
2 Elvira Cuyàs 4 6
3 St. Antoni             4         6
4 La Salut                3          6

Junior. Camp. Territorial Grup
B.  Grup 3. Jornades 4 i 5
Elvira Cuyas- AECAM 69-65
Ronçana- Elvira Cuyas 47-62
Equip              Partits Pt.
1 Canet 5 9
2 Elvira Cuyas 5 9
3 Mollet 5 9
4 Cabrera 5 8

Junior. Camp. femení. Ter-
ritorial.Grup B.Grup 3.Jor-
nades 3 i 4
Sants- Elvira Cuyas   101-14
Elvira Cuyas- AECAM 33-56
Equip                      Partits       Pt.
1 AECAM                     4            8
2 Montmeló                  4            7
3 Martinenc                4           7
11 Elvira Cuiàs           4           4

Mini. Camp. promoció. Nivell
B. Grup 10. Jornades 1 i 2
Gramanet- Elvira C. 58-45
Elvira Cuyas - Palau      56-6
(Veure classif icació CB
Montcada)

Premini. Camp. promoció C.
Grup 17.Jornades 1 i 2
Salle Horta- Elv. Cuyas  43-10
El. Cuyas- Esparraguera 4-54
Equip                    Partits       Pt.
1 Salle Horta              2           4
2 Esparraguera           2           4
3 Elvira Cuiàs             2           2
4 Gaudí                       1           1

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Camp. Promoció
B. Grup 3.Jornades 1 i 2
Sta. Ptua- C.St. Joan   56-58
C.St. Joan - Martorelles  59-8
Equip                        Partits       Pt.
1 Can Sant Joan A          2          4
2 Martorelles                    2          3
3 Sabadell  B                   1          2
4 Terrasssa B                  1          2

Cadet. Camp. prom. Nivell C.
Grup 18. Jornades 1 i 2

Descansa: Can Sant Joan B
Can St Joan B-Mollet    35-44
Equip                    Partits       Pt.
1 Mollet B                      2          4
2 Caldes B                      1          2
3 Can Sant Joan B        1          1
4 Terrassa C                    1          1

CB SALLE MONTCADA

Cadet. Camp. promoció B.
Grup 23. Jornades 1.
Salle -Sant Gabriel          78-63
Equip                      Partits       Pt.
1 Sants C                 2           4
2 St Joan                     2            3
3 Salle                         2            3
4 St Adria                    1            2

Cadet Fem. Camp. Promoció
A. Grup 6.Jornades  2
Caldes A- Salle             74-52
Equip                      Partits       Pt.
1 Mataró                         2          4
2 Granollers                    2          3
3 St Celoni                    2         3
6 Salle                              2          2

HANDBOL

Juvenil. Ll iga catalana.
Nivell B-1.Jornades 1 i 2
Salle -Granollers Sp.   33-36
Tortosa-Salle               27-34
Equip                        Partits       Pt.
1 Mataró                    2          4
2 Granollers                2          4
3 St Cugat                   1          2
4 Salle Montcada         2           2

 FUTBOL

Aleví. 1a div. Grup 2. Jornada
2
Jupiter- EF. Montcada A    0-3
Equip                    Partits       Pt.
1 St Andreu               3             9
2 Collblanc                  3             9
3 Badalona                  3             7
9. EF Montcada          2            3

Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornada 2
EF. Montc. B- V ilanova    3-0
Equip                    Partits       Pt.
1 Riuprimer              3             7
2 St Celoni                 2             6
3 Parets                     2             6
8 EF Montcada B      2             3

Infantil. 1a div. Grup 10 Jor-
nada  2 i  3
Palau-  EF Montcada A      1-1
EF. Mont. A- Molletense    0-4
Equip                    Partits       Pt.
1 EF Montcada           3            7
2 Fundació                    2            6
3 St Celoni                     2            6
4 Ametlla                        2            4

Juvenil. 1a div. Grup.
Jornada  3
EF Montcada A- Mollet      1-0
Cerdanyola-Montcada A     2-2
Equip                    Partits       Pt.
1 Vilasssar                3            9
2 St Ignasi                  3            9
3 Palau                       2            6
5 EF Montcada           2             4

NOT A: En la propera Veu
aparaixeran tots els resultats
i les classif icacios actua-
litzades de futbol i futbol sala

les classificacions

viu l’esp�rt

SILVIA DÍAZ
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El CB Montcada lluita
per potenciar l’escola

L’entitat compta amb nou equips masculins i un femení

PRE-MINI MASCULÍ > Campionat promoció

Participació i diversió. L’objectiu d’aquest equip és treballar l’esport de
forma lúdica. L’entrenador és Txema Moreno.

PRE-INFANTIL MASCULÍ >  Campionat Promoció

Millorar els jugadors. El més important, segons l’entrenador Ismael Sistrachs,
és “formar els nens, fer-los progressar i competir al màxim nivell”.

INFANTIL B> Campionat promoció

Progressar dia a dia. L’objectiu és que a final de temporada els nens hagin
millorat, segons l’entrenador Álex Sánchez.

CADET MASCULÍ A > Campionat Catalunya

Reflexe del club. L’objectiu és quedar el millor possible i classificar-se per a la
següent fase. L’entrenador és Miguel Ángel.

CADET FEMENÍ > Campionat promoció

Lluitar dur. El tècnic, Txema Moreno, assegura que aquest equip s’ha d’esforçar
per obtenir bons resultats.

INFANTIL A > Campionat promoció

Cohesionar el grup. L’entrenador i coordinador, Aleix Monclús, treballarà
per conjuntar un equip amb molts nens nous.

MINI MASCULÍ > Campionat promoció

Treballar el grup. Segons l’entrenadora, Marta Sánchez, l’objectiu d’aquest
any és “entrenar fort perquè hi ha un bon grup per poder quedar a dalt”.

                         FOTOS: SANTI ROMERO

núria sánchez

redacció

CB MONTCADA. BÀSQUET> Presentació dels equips

actualitatdels clubs

L’objectiu del planter del
CB Montcada és promo-
cionar l’esport  base al
municipi. El club és el re-
ferent del bàsquet mont-
cadenc i pretèn mantenir
tant el nombre de juga-
dors com  les categories.
El Montcada compta

amb nou equips masculins
i un de femení.

Coordinació. Aquesta
temporada l’entitat estre-
na nou coordinador de
l’escola. El responsable és
Aleix Monclús, qui ha
destacat el gran planter
d’enguany:  “Tenim un
bon nombre de nens,

però treballarem per
potenciar-lo” . La pre-
sentació va tenir lloc el 8
d’octubre al pavelló mu-
nicipal Miquel Poblet. A
l’acte va assistir una dele-
gació municipal formada
pel regidor d’Esports,
Juan Parra i la presidenta
de l’Àrea Interna, Carme
Porro, tots dos del PSC.

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure
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CB MONTCADA. BÀSQUET> Presentació dels equips

JÚNIOR A > Campionat Catalunya

Fer un bloc ed’quip. L’entrenador, Xavi Vidal, ha indicat que “l’objectiu
és fer que els nens s’ho passin bé i gaudeixin del bàsquet”.

CADET A > Campionat promoció

Mantenir el grup. L’objectiu principal és mantenir el grup i aprendre de cara
a fer fases en properes temporades. L’entrenador és Jordi Rodríguez.

JÚNIOR B > Campionat Catalunya

Quedar entre els vuit primers. Després de la campanya anterior,
l’entrenador Ismael Sistrachs ha dit que l’objectiu és jugar la propera fase.

CADET MASCULÍ B > Campionat Catalunya

Més rendiment. L’entrenador, Hugo González, opina que “la plantilla haurà

de treballar força perquè la lliga és molt competitiva”.

JUVENIL > 2a divisió B

Adquirir experiència. Aquest juvenil deixa de competir a la Lliga Escolar
per passar a jugar en una lliga federada.

El club dissenya un pla
de futur per al planter

L’objectiu és consolidar els dos equips cadets en els propers anys

núria sánchez

redacció

CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Presentació dels equips

CAN CUYAS. FUTBOL SALA > Presentació dels equips

L’AE Can Cuiàs estrena
enguany junta directiva

El nou president, Matías Ruiz, ha anunciat un canvi de filosofia

núria sánchez

redacció

actualitatdels clubs

CADET B > Campionat promoció

L’aposta forta del CEB
Can Sant Joan és la millora
continuada i la conjun-
tació dels dos equips del
planter. Es tracta del pro-
pòsit d’ensenyar a aquests

jugadors el màxim possi-
ble per poder jugar en una
categoria competitiva
quan siguin júniors. Fins i
tot, poder classificar-los
per als sectors territorials.
Segons el president del
club, Jordi Álvarez, “hem

de consolidar els dos
equips perquè són el fu-
tur”. El cadet A el dirigeix
el coordinador del plan-
ter, Jordi Rodríguez. El
Cadet B està dirigit pel
també jugador de l’equip
sènior, Xavi Vidal.

L’Associació Esportiva
Can Cuiàs viurà aquesta
temporada un any de can-
vis. La renovació de la jun-
ta directiva ha comportat
una nova filosofia i menta-
litat. La principal diferèn-
cia respecte a la tempora-

da passada afecta el con-
junt juvenil,que enguany
jugarà a la Segona Divisió
–competició federada–
en comptes de participar
a la Lliga Escolar. El ju-
venil és l’únic equip del
planter de l’AE Can
Cuiàs, que també té un
conjunt sènior que milita

a la Primera Divisió de
futbol sala. El nou pre-
sident, Matías Ruiz, ha
destacat que el principal
objectiu de la nova junta
del club és fomentar els
valors de l’esport. “Tam-
bé vull agrair la tasca
dels directius sortints”,
ha dit Ruiz.

SANTI ROMERO

Adquirir experiència. L’equip treballarà per fer el salt a sènior. L’entrenador
és Hugo González.

FOTOS: SANTI ROMERO

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



372a quinzena
octubre 2006esports

L’EF Montcada lluitarà per
obtenir alguns ascensos

El club local compta amb 18 equips i més de 230 jugadors

PATUFETS >

Aprendre amb jocs. L’objectiu principal  és ensenyar els conceptes tècnics i
hàbits de comportament. L’entrenador és Santiago Castro.

PREBENJAMÍ  B>

Divertir-se jugant. L’entrenador, Andrés Arjona, vol ensenyar l’esport de
forma lúdica, divertint als nens.

BENJAMÍ B >

ALEVÍ B > 2a Divisió

Fomentar l’aprenentatge. L’entrenador, Manuel Colete, ha afirmat que
l’objectiu és “ensenyar els nens de cara a la propera temporada”.

ALEVÍ A > 1a Divisió

Mantenir la categoria. Aquest equip curt en efectius lluitarà aquesta tempo-
rada per no descendir, segons ha dit l’entrenador, José Manuel Cano.

BENJAMÍ A >

Formar-los de cara a la temporada vinent. L’objectiu és que els
nens competeixin al màxim nivell, segons l’entrenador Juan Carlos Almansa.

PREBENJAMÍ  A>

Jugar el mateix temps. Segons l’entrenador, José Antonio Escobar, el més
important és adquirir coneixements i que tots els nens juguin el mateix temps.

                              FOTOS: NÚRIA SÁNCHEZ

núria sánchez

redacció

EF MONTCADA. FUTBOL> Presentació dels equipsactualitatdels clubs

L’Escola de Futbol
Montcada va presentar els
seus efectius el passat 12
d’octubre al pavelló Mi-
quel Poblet –la pluja va
impedir fer-ho al camp
de Can Sant Joan–davant
l’afició. L’objectiu princi-

pal de la temporada és
mantenir les competi-
cions i, si és possible, as-
cendir en algun cas. En-
guany hi ha dos equips
per categoria i tres equips
de futbol sala. El coordi-
nador del club, José Ma-
nuel Arjona, ha dit que la
intenció és “continuar

mantenint el nombre
d’equips i, fins i tot,
augmentar-lo”. A l’acte
van assistir l’alcalde de
Montcada, Cesar Arriza-
balaga (PSC), el regidor
d’Esports, Juan Parra
(PSC) i el president de
l’Àrea Territorial, Sergio
Hermoso (PSC).

Treballar tècnicament. Per a l’entrenador, Christian Artés, el més important
és aplicar els conceptes tàctics i tècnics del futbol.

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure
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INFANTIL B >  Segona Divisió

Classificar-se el millor possible. Aquest equip vol treballar per a l’any
vinent fer el salt a cadet. L’entrenador és Javier Zapata.

CADET A > Primera Divisió

Intentar ascendir. El més important, segons l’entrenador, Sebastián Ama-
dor, és “recuperar la categoria, que es va perdre la temporada passada”.

JUVENIL  A > Primera Divisió

No baixar. Aquest equip vol mostrar una bona imatge, ja que és l’equip de
l’escola més veterà. L’entrenador és Rafael García.

INFANTIL FUTBOL SALA > Segona Divisió

Consolidar l’equip. Per a l’entrenador l’objectiu és treballar el millor possible
amb un equip curt en efectius.

JUVENIL B > Segona Divisió

Formar jugadors.  Aquest conjunt format per jugadors de primer a tercer
any  s’ha de preparar per a la temporada que ve. L’entrenador és Juan Lorente.

CADET B > Segona Divisió

Competir al màxim. L’objectiu és “aprendre a jugar, disfrutar  i no re-
nunciar a pujar”. L’entrenador és Antonio López.

Treballar per jugar a primera. Aquest equip de primer any treballarà per
jugar l’any que ve a l’infantil A. L’entrenador és Carlos de Pares.

                              FOTOS: SANTI ROMERO

EF MONTCADA. FUTBOL> Presentació dels equips

INFANTIL  A > Primera Divisió

Mantenir la categoria. L’objectiu és intentar classificar-se entre els primers
i aprendre a competir. L’entrenador és Jordi García.

actualitatdels clubs

INFANTIL C > Segona Divisió

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

Treballar i aconseguir més nens. Segons l’entrenador, José Luis
Carrasco, l’objectiu és consolidar l’equip i intentar augmentar el nombre de jugadors.

CB SALLE MONTCADA. BASQUET > Presentació dels equips

SÈNIOR FEMENÍ > Segona Divisió

Implantar el futbol femení. Per a l’entrenador, Antonio Moya, l’objectiu
és atraure més jugadores, disfrutar del futbol i millorar partit a partit.

JUVENIL FUTBOL SALA > Segona Divisió

CADET FUTBOL SALA > Segona Divisió

Temporada transitòria. Aquesta temporada servirà per veure el nivell
competitiu de l’equip i preparar la temporada vinent.

actualitatdels clubs

en dos minuts...

CADET MASCULÍ > Campionat Promoció

Aprendre a jugar en equip.  Segons l’entrenador, Raúl Ortega, l’objectiu
d’aquest any és “educar, ensenyar a jugar amb els companys i divertir-se ”.

CADET FEMENÍ > Campionat Promoció

Formar les jugadores. El nou entrenador, David Muñoz, vol que les juga-
dores millorin i aprenguin.

La Salle centra els
esforços en la continuïtat
L’entitat montcadenca compta amb un cadet masculí i un femení

núria sánchez

 montcada

La Salle de bàsquet
treballarà aquesta tempo-
rada per promocionar
l’esport dins l’escola. En-
guany el club només
compta amb dos equips
cadets i lluiten per formar
una base amb més equips
tant masculins com feme-

nins. Un dels membres de
la junta directiva, Xavier
García, ha explicat que
“l’objectiu és que es
transmetin uns valors
com la companyonia i
que els jugadors gau-
deixin jugant a bàsquet
i coneguin els beneficis
que pot aportar practi-
car un esport ”. La Salle

s’ha agermanat amb el CB
Montcada perquè els nens
que vulguin continuar
jugant a bàsquet després
de juvenils tinguin un club
on accedir-hi. Aquesta
temporada els equips ju-
garan a categories ade-
quades al seu nivell perquè
puguin guanyar i perdre el
mateix nombre de partits.

                              FOTOS: XAVIER GARCÍA



“La sardana s’hauria
d’ensenyar a l’escola”

PILAR ABIÁN

Vetllant per mantenir la tradició. Joaquim
Castellví no pot evitar emocionar-se quan parla de la sardana. “La
sento i l’estimo”, explica quan es refereix a la seva gran afició, que
curiosament va començar a cultivar en una edat ja adulta quan es
va fer càrrec de l’Agrupació Sardanista de Terra Nostra, al 1977.
L’any que ve en farà 30 que la presideix i, d’aleshores ençà –ara té
71 anys– s’ha dedicat en cos i ànima a transmetre la seva passió per
la sardana fent cursos arreu del municipi. Precisament quedem a
la fi d’una de les classes que fa aquest mes a Mas Rampinyo, pro-
mogudes pels comerciants del barri. Malgrat que només té quatre
nenes d’alumnes, amb l’ajut de Joan Marin intenta que mantinguin
l’atenció durant l’hora que dura la classe. I no és gens fàcil, perquè
la canalla es cansa. Per això cada quart d’hora les deixa córrer una
estona abans de tornar a comptar i repartir la següent rondalla.
“Amb els nens has de tenir paciència, però en les seves mans està
el futur de la sardana”, explica. Castellví –rellotger de professió–
ha intentat traspassar la seva afició als tres fills i als tres nèts,
encara que de moment, el relleu no arriba.

La sardana per

a mi és un

sentiment, un

signe d’identitat

Al Casal de la

Mina faig classes

per a prop d’una

trentena de

persones

�

�La sardana està en perill
d’extinció?
Diguem que passa per moments
difícils. A les audicions i les ballades
només va gent gran, no hi van els
joves.
�És potser un problema co-
juntural?
No, això ve de fa temps. Per a mi
la sardana és més que una dansa,
és com un sentiment que abans
passava de pares a fills però que,
mica en mica, s’ha anat perdent.
�No obstant això, continua
sent un signe d’identitat  de
Catalunya?
Doncs sí, perquè a les
festes tardicionals la
sardana sempre hi és
present i a molts po-
bles, com ara Mont-
cada, es fan audicions
i ballades al llarg de
l’any.
�Què es pot fer
per potenciar-la?
Jo crec que s’hauria
d’ensenyar a les esco-
les. Seria la manera
que els nens apren-
guessin a ballar-la des
de petits i a, alhora, a
estimar-la. Hem de
sembrar per després
recollir
�Veig que té un sentiment
molt arrelat cap a la sardana.
Li van transmetre els seus pa-
res?
Doncs curiosament no va ser així.
Jo sóc de l’Anoia i em va a en-
senyar a ballar una mestra de la
meva escola. La veritable afició la
vaig agafar de gran, sobretot quan

em van proposar fer-me càrrec
de l’Agrupació Sardanista de Terra
Nostra, l’any 1977. L’entitat era a
punt de plegar i, amb la col·la-
boració de Llorens Barber, Enric
López i Esteve Duran, vaig
decidir presidir la junta i.... fins a
l’actualitat.
�I en aquests moments és
l’única agrupació sardanista
que encara està activa al mu-
nicipi.
Malauradament així és perquè el
Foment de la Sardana, que també
ha estat lluitat per mantenir la
tradició, ara només fa una audició

a l’any.
�Falta que la gent
s’impliqui?
Així és. Als que por-
tem molts anys ens
agradaria que hi hagués
una renovació però,
com ja he dit abans,
als joves no els atrau la
sardana.
�No es pot dir, pe-
rò, que vostè no faci
esforços perquè
això canviï. No pa-
ra de fer cursos ar-
reu del municipi.
De fet, ja fa temps
que en faig, però el
cert és que ara han

coincidit diferents propostes
alhora. Vaig als Casals de Gent
Gran de la Mina i de Montcada, al
Casino de Terra Nostra i puntual-
ment aquest mes d’octubre estic
fent un que promou l’Associació
de Comerciants i Botiguers de
Mas Rampinyo.
�La gent hi participa?

Generalment tinc grups reduïts,
de 8 o 10 persones, encara que al
Casal de la Mina estic molt satisfet
de la resposta. Cada dimarts de
18 a 19h venen a ballar una tren-
tena de persones.
�Deu n’hi dó!
Jo sóc el primer sorprés per la
resposta de la gent, ja que fa quatre
anys vaig fer un curs al CEIP El
Viver i no arribàvem a la desena.
Al Casal es nota que els avis fan
pinya. Qualsevol de les activitats
que es programen tenen partici-
pació.
�I què és el que motiva tanta
afició per la sardana?
N’hi ha que venen perquè els
agrada i altres per fer exercici. Però
estic molt content del nivell en
general. Alguns han après a ballar
amb molta facilitat i això que són
persones grans. Ningú no diria que
fa quatre dies que van començar.
�Així doncs, no tot està  per-
dut.
Ja, però precisament el que hem
de fer és garantir el futur de la
sardana i als Casals només tenim
present, el futur és a les escoles,
on hi ha la canalla.
�De fet vostè també ha en-
gegat una experiència pione-
ra al CEIP Mitja Costa.
I està funcionant molt bé perquè
tinc la col·laboració directa dels
mestres. És un taller que fem
durant un mes, quan comença la
primavera amb alumnes de 3r i
4t. El fem durant la classe d’edu-
cació física, durant mitja hora,
aprofitant que també s’ensenyen
altres balls tradicionals, i realment
és la millor manera de promoure

president de l’Agrupació Sardanista de Terra Nostra

Joaquim CastellvíJoaquim Castellví

la sardana perquè els nens es
prenen la classe seriosament, com
a part de l’assignatura.
�És difícil aprendre a ballar-
la bé?
No gens si hi ha voluntat i afició.
Has de treballar la coordinació, els

aires... però no és gens complicat.
El que més costa és comptar i
repartir que també és qüestió de
pràctica. Confesso que jo en vaig
aprendre perquè em feia vergonya
ser el president de l’Agrupació i
no saber dur una rotllana.


