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Una parella de Mossos d’Esquadra patrullant pel carrer Major. P. 3

Els agents autonòmics tenen plenes competències en matèria policial des de les 0h de l’1 de
novembre, quan es van desplegar a tot el Vallès Occidental. La Comissaria de Districte es troba
al carrer Pla de Matabous del Pla d’en Coll.

>> Les taxes municipals
del 2007 pujaran per sota
de l’IPC previst P.6

>>  El soterrament de la
C-17 es farà en tres fases
per evitar col·lapses P.9

>> El CD Montcada
continua la ratxa
d’invicte a Preferent P. 24

>> El tarragoní Albert
Porres, Premi d’Honor de
la Biennal de fotografia   P. 20

Montcada
recorda el 75è
aniversari de
la II República

P. 11

La col·locació de la primera
pedra d’una futura plaça al
sector de Mas Duran, una
exposició i diverses conferèn-
cies centraran el programa
d’actes que l’Ajuntament ha
organitzat per commemorar
el 75è aniversari de la II Re-
pública. Les activitats es de-
senvoluparan del 7 al 12 de
novembre.

>>  Es crea un grup
de treball per als nens
amb necessitats
educatives especials  P. 12

>> L’Ajuntament fa el
primer pas per crear la
Fundació Capella   P.19

LAURA GRAU

LLUÍS MALDONADO

>> Serveis Municipals es
trasllada a una nova seu
de prop de 3.000m2. P.8

>> La participació ha estat baixa

El PSC
guanya les
autonòmiques
a Montcada

El PSC ha aconseguit la ma-
joria de vots montcadencs a
les eleccions autonòmiques de
l’1 de novembre, una jorna-
da marcada per la baixa par-
ticipació. Un total de 12.063
electors van exercir el seu dret
a vot a Montcada, el 50,58%
del cens total, que pujava a
23.850 persones.

P. 4

SANTI ROMERO
SÍLVIA ALQUÉZAR



2 1a quinzena
novembre 2006 publicitat



31a quinzena
novembre 2006 3actualitat 1a quinzena

novembre  2006

Els Mossos treballaran en estreta
col·laboració amb la Policia Local

La Comissaria va obrir les seves portes l’1 de novembre, a les 0h, coincidint amb la jornada d’eleccions autonòmiques
SANTI ROMERO

pilar abián
mas rampinyo

>> Les autoritats i els responsables policials donant la benvinguda als Mossos que presten servei a Montcada i Reixac la nit de l’1 de novembre

DESPLEGAMENT

Des de l’1 de novembre, els
Mossos d’Esquadra ja tenen
plenes competències policials a
Montcada i Reixac i al Vallès. Un
total de 1.042 agents s’encarre-
guen de garantir la seguretat
ciutadana a tota la comarca, fruit
del desplegament del cos de la
policia autonòmica que està
duent a terme el Departament
d’Interior de la Generalitat arreu
del país. Es tracta de l’avant-
penúltima fase d’un procés que
acabarà al 2008 amb l’arribada
dels Mossos a les comarques de
Tarragona.

Relleu. Els Mossos van co-
mençar a operar al municipi
coincidint amb l’obertura de la
Comissaria de Districte de la
localitat, al carrer Pla de Mata-
bous, al Pla d’en Coll, en una
jornada marcada pels comicis
autonòmics. A les 0 hores es va
fer oficialment el relleu de com-
petències amb la presència de
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC) i el director del Servei Ca-
talà de Trànsit, Rafael Olmos, en
representació del Departament
d’Interior de la Generalitat .
Els Mossos han assumit les
competències en matèria de se-
guretat ciutadana encara que
treballaran colze a colze amb la
Policia Local, d’acord amb el
que marca el conveni signat en-
tre el Departament d’Interior i
l’Ajuntament el passat 27 de
setembre. El document detalla
en quins casos té la titularitat
cada cos, però també deixar clar
que hi haurà col·laboració mú-
tua i que, en primera instància,
intervindrà el primer que arribi.
“Serem dos cossos per ga-
rantir la seguretat dels veïns
i per atendre qualsevol per-
sona que requereixi d’un servei
públic”, ha manifestat el sotsins-
pector Antoni Gómez Murillo,
responsable de la Comissaria.
El desplegament dels Mossos no
alterarà les atribucions que té la
Policia Local i que continuen sent
totes les que afecten el trànsit en
via urbana, així com garantir el
compliment de les ordenances

municipals i vetllar pel patrimoni
municipal, entre d’altres qüestions.
En l’àmbit assistencial, tot el que es
refereix a víctimes de qualsevol
delicte, maltractaments o violència
domèstica, la titularitat dels cossos
és compartida si bé en el cas de
menors, són els Mossos els que
s’encarreguen d’assumir les dili-
gències. També són compartides
les actuacions per delictes i faltes
en conflictes de convivència veïnal.
“En qualsevol cas, hi ha una
predisposició total per part
d’ambdós cossos a col·laborar
plenament”, ha dit el cap de la
Policia Local, Antonio Franco.

Policia Nacional. La Co-
missaria de la Policia Nacional
continua operativa assumint els
tràmits administratius referits a
expedició de DNI, passaports i
permisos de residència. Aquesta,
però, no és l’única funció del cos
que també treballa en altres
tasques policials com ara: delin-
qüència organitzada, tràfic de
drogues a gran escala, immi-
gració clandestina, tràfic d’éssers
humans i lluita antiterrorista, en-
tre d’altres.

>> El sotsinspector Gómez Murillo

ANTONI GÓMEZ MURILLO, RESPONSABLE DE LA COMISSARIA:
“VULL TENIR UN CONTACTE DIRECTE AMB LA CIUTADANIA”

SANTI ROMERO

l’entrevista

-Com s’ha produit el relleu?
Amb total normalitat. Tenim ex-
periència en la posada en mar-
xa de comissaries fruit del des-
plegament arreu de Catalunya.
-Quants efectius hi ha a Mont-
cada?
És una xifra que no estic auto-
ritzat a donar però supera la qua-
rantena. En qualsevol cas, els
agents que hi ha a cada municipi
no actuen exclusivament en
aquest territori, és a dir, si neces-
sitem suport puntual, comp-
tarem amb els agents de Cerda-
nyola o de Ripollet i viceversa.
-Parlem d’agents veterans o
novells?
Tenim veterans i també novells
acabats de sortir de l’Acadèmia
i molt ben formats. D’altra ban-
da, haig de dir que en el nostre
cos hi ha molta mobilitat, cada
any es fan concursos de tras-
llat. I és difícil parlar de xifres
exactes, perquè, també tindrem
agents en pràctiques.
-Quin percentatge de dones hi
ha a la Comissaria?
Entre un 15 i un 20%. Estem per
sobre de la mitjana europea i

espanyola. Dels agents que
actualment s’estan formant a
l’Acadèmia un 30% són dones.
-Quines són les competències
que tenen els Mossos?
Totes les que afecten la segu-
retat ciutadana. És una tasca
també compartida amb la Po-
licia Local. Som dos cossos que
tenim com a objectiu transmetre
la sensació de seguretat a la
ciutadania i donar un bon servei
públic.
-Com es canalitzaran les denún-
cies?
Tenim dos telèfons directes, el
088 i el 112. D’altra banda, la
Comissaria té un servei únic
d’atenció a la víctima que està
comandada per un cap amb
molta experiència.
-La vocació dels Mossos és ser
una policia de proximitat.
Així és. Hem d’estar a prop dels
ciutadans i volem ser nosaltres
qui ens adrecem a ells. Els
temps han anat canviant i volem
que els veïns sàpiguen que no
estem per reprimir les seves
llibertats, ben al contrari, estem
aquí per garantir-les.

-Quina imatge vol que tingui el
ciutadà dels seus agents?
Vull que els vegin com a servi-
dors públics que l’ajudaran a re-
soldre el problema que pugui
tenir. Jo també vull aquest con-
tacte directe amb la ciutadania.
Així que qualsevol veí que tingui
un requeriment me’l pot fer di-
rectament. Aquesta és la nostra
filosofia, la de parlar cara a cara
amb la gent.
-Quina impressió té de Mont-
cada i Reixac com a municipi?
Molt bona. És un municipi me-
tropolità, amb diferents barris,
molts cotxes i molt de territori,
però trobo que és una localitat
acollidora. PA
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El PSC guanya a Montcada en uns
comicis marcats per la baixa participació
ICV-EUiA és la força que guanya en vots respecte el 2003 i la regidora del PPC, Eva García, no serà reelegida diputada

SANTI ROMERO

silvia díaz

montcada

LA MAJORIA DE LES AGRUPACIONS LOCALS VA PORTAR A MONTCADA POLÍTICS DESTACATS
la campanya, en imatges

ELECCIONS AUTONÒMIQUES

LAURA GRAU

>>José Montilla (PSC), a un míting amb prop d’un miler de ciutadans >> Felip Puig (CiU) va participar en una botifarrada a Mas Rampinyo

>> L’exconseller en cap, Josep Bargalló (ERC), al Cafè de Montcada >> El diputat ecosocialista al Congrés, Joan Herrera, a la Casa de la Vila

SILVIA DÍAZ

PILAR ABIÁN SÍLVIA ALQUÉZAR
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Els resultats a Montcada

El PSC ha estat la força més vo-
tada a Montcada i Reixac a les
eleccions autonòmiques de l’1
de novembre, amb 4.263 vota-
cions sobre el total. 12.063 elec-
tors van exercir el seu dret a vot,
el 50,58% del cens total, que pu-
java a 23.850 electors. L’abstenció
ha pujat, doncs, al 49,42%. La
participació ha baixat 8 punts en
aquestes eleccions, a les anteriors
–celebrades el 16 de novembre
de 2003- es va registrar un
58,27%. La segona força local ha
estat CiU, amb 2.986 vots. En ter-
cer lloc s’ha situat el PPC, en quarta
posició, ICV-EUiA, i ERC s’ha
convertit en cinquena força. La
nova formació que estarà repre-
sentada al Parlament, Ciutadans-
Partit de la Ciutadania, ha acon-
seguit a Montcada 333 vots.

Valoracions. A excepció dels
ecosocialistes que han pujat, les vo-
tacions de les altres forces políti-
ques majoritàries han disminuït a
Montcada, tot i que s’ha de tenir
en compte que la participació en
aquests comicis ha estat més baixa.
Els representants de totes les for-
macions s’han mostrat preocupats
per la disminució de participació.
El primer secretari del PSC, Cé-
sar Arrizabalaga, opina que aquest
factor els ha perjudicat però confia
que “finalment es pugui reedi-
tar el tripartit”. El responsable
de CDC, Joan Carles Paredes,
s’ha mostrat satisfet pels resultats
obtinguts, tot i la pèrdua d’uns
200 vots al municipi.
La portaveu del PPC, Eva Gar-
cía, considera que hi ha una clara
consolidació del vot popular, tot
i que no ha estat suficient perquè
la representant montcadenca hagi
renovat el càrrec de diputada al
Parlament. Des d’EUiA, Alba
Delamo, i d’ICV, Fèlix Chic, han
valorat molt positivament l’incre-
ment de vots a Montcada, que han
atribuït el bon paper de la coalició
ICV-EUiA dintre del govern tri-
partit. Per al president local
d’ERC, Jordi Sánchez, la forma-
ció es mantè, encara que sigui a la
baixa, superant les prediccions
més pessimistes.

>> A Montcada i Reixac hi ha 12 col·legis electorals. A la imatge, veïns de Montcada votant al CEIP Elvira Cuyàs de Mas Rampinyo
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Les obres de remodelació previstes al sector podrien començar al desembre

>> PLA INTEGRAL DE LA RIBERA

laura grau
la ribera

El projecte de millores al barri
ja s’ha presentat als veïns

>> Una membre de l’equip tècnic explica als veïns els detalls del projecte

LAURA GRAU

Les obres acabaran
la primavera vinent

La primavera vinent, segons les
previsions municipals, estarà
enllestida la remodelació del
carrer Sant Antoni, que passarà
a ser de vianants. Només hi po-
dran accedir en vehicle els veïns
de la zona que hagin d’entrar o
sortir dels pàrquings i els vehi-
cles de càrrega i descàrrega
autoritzada del carrer Bogatell.
La resta de la circulació que vul-
gui arribar al carrer Domingo
Fins haurà d’entrar al nucli antic
des del carrer Ripoll.
Les obres, que es van adjudicar
en Junta de Govern Local el 24
d’octubre, s’iniciaran en breu i les

>> CARRER SANT ANTONI

L’actuació costarà prop de 220.000 euros

pilar abián
montcada

durà a terme l’empresa Cosersa
per un import proper als 220.000
euros, que sufraga la Manco-
munitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Objectius. A nivell global, el
projecte pretén millorar l’estat
actual del carrer i eliminar-ne l’as-
pecte deteriorat. L’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), ha demanat
“paciència i comprensió” als
veïns de la zona. L’AV de Mont-
cada Centre ha lamentat, però,
haver-se assabentat de la notícia
per la premsa, ja que es tracta
d’un projecte llargament reivin-
dicat pel veïnat i amb implica-
cions directes per als residents.

>> Actualment l’espai per als vianants és molt reduït

Abans de final d’any podrien co-
mençar les obres de remo-
delació de la Ribera. El projecte
executiu va ser presentat el passat
25 d’octubre al Casal de la Gent
Gran Casa de la Mina i aprovat
per unanimitat en el Ple
d’octubre. Entre els canvis més
importants destaquen la reubi-
cació de la pista esportiva, la
reordenació de les places d’apar-
cament, l’eliminació de les bar-
reres arquitectòniques, l’augment
de la vegetació i  l’ampliació de
la zona de jocs infantils.
Més de 300 veïns han pres part
en el procés participatiu que va
obrir el Consistori abans de l’estiu
amb l’objectiu de conèixer l’opi-
nió de la gent sobre les millores
urbanístiques que s’han  de fer al
barri. Segons el director del Pla
Integral, Juan Cañete, “el pro-
jecte incorpora la majoria de
les peticions veïnals recollides
en els tallers i les enquestes”.

Dubtes. Un dels temors ex-
pressats pels veïns durant

l’assemblea és que la remode-
lació comporti una reducció de
les places d’aparcament. Segons
els tècnics, “l’espai destinat a
aparcament no disminueix
sinó que es manté i es reor-
dena”, guanyant espais per a altres
usos. En acabar l’assemblea, els
veïns es mostraven esperançats
amb els canvis que viurà la zona,

tot i alguns dubtes sobre com serà
en la realitat el que només han
conegut a través de plànols. El
document es pot consultar a la seu
de l’AV i estarà exposat al públic
a l’Ajuntament durant 30 dies.
El 18 de novembre està prevista
la inauguració del Centre Cívic de
la Ribera, a les instal·lacions que
abans ocupava l’Acadèmia Lis.

PILAR ABIÁN
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Els impostos pujaran l’any
vinent un 3,2% de mitjana

>> PLE D’OCTUBRE

Lupe Lorenzana i Jesús Muñoz prenen el càrrec com a nous regidors del PSC

silvia díaz

montcada

LUPE LORENZANA I JESÚS MUÑOZ DONARAN
SUPORT A EDUCACIÓ I SERVEIS MUNICIPALS

nous regidors

SILVIA DÍAZ

Alcaraz farà el centre de negocis

Les ordenances municipals tin-
dran l’any que ve un incre-
ment mig del 3’2%. Aquest
augment és la tendència gene-
ral aplicable a totes les taxes, tot
i que algunes presenten particu-
laritats. La novetat més destaca-
da és la bonificació fins al 90%
de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de na-
turalesa urbana, la plusvàlua, en
els casos de mort del titular d’un
habitatge, que deixi el pis als
familiars directes que hi visquin.
L’Impost sobre Béns Immo-
bles, (IBI), manté el tipus impo-
sitiu municipal del 0’66% i les
bonificacions que ja es van esta-
blir l’any passat, amb motiu de
la revisió cadastral.
El president de l’Àrea Econò-
mica, Joan Maresma (CiU), ha
destacat el fet que “l’IBI no pu-
gi per sobre del 3,2%”. La taxa
per a l’estacionament limitat, la
zona blava, manté en 30 cèntims
el preu mínim per aparcar 15
minuts, mentre que la resta de
tarifes pugen totes 5 cèntims. Pel
que fa als impostos més comuns,
com el de circulació, la taxa de
nínxols, de guals o de residus,
pujaran en funció de la mitjana
general del 3’2%.

Debat. El Ple del 26 d’octu-
bre va aprovar provisionalment
la proposta d’ordenances, amb
el vot en contra del PPC i el vot
diferenciat d’ERC: abstenció en
totes les ordenances menys en les
taxes de residus i zona blava, que
va votar en contra.
Maresma va explicar al Ple que
el 3’2% està mig punt per sota
de l’Índex de Preus al Consum
(IPC) que es preveu per a l’any
que ve, un 3’7%. Segons l’edil,
“l’objectiu és reduir la pressió
fiscal sobre els contribuents,
continuant amb la línia que

vam plantejar al programa de
govern”, una opinió contrària a
la de la regidora del PPC, Eva
García, –que al Ple es va estrenar
com a portaveu del seu grup
municipal– en considerar que
“l’IPC real previst per a 2007
està per sota del 3,2. El go-
vern no ha tingut la voluntat
de reduir la pressió fiscal”.
A més de posicionar-se un cop
més contra les dues taxes ante-
riorment esmentades, la porta-
veu d’ERC, Marta Aguilar va
manifestar que “no s’ha tingut
en compte l’increment real
de l’IPC”. El text ha de passar
pel període reglamentari de 30
dies d’exposició pública abans
de ser aprovat definitivament.

Altres punts.  Dos pisos que
l’empresa de la Generalitat Adig-
sa té a Montcada els gestionarà
l’Oficina d’Habitatge. La regidora
responsable d’aquest servei, Fina
Manzano (PSC), ha explicat que

La Junta General de l’empresa
municipal Montcada Òptima va
adjudicar el 26 d’octubre a la
constructora montcadenca Alcaraz
–amb el vot a favor del PPC i
l’abstenció d’ERC–  la construcció
i explotació durant 70 anys del
centre de negocis que haurà de
construir la mateixa empresa al
Pla d’en Coll, al carrer Pla de Ma-
tabous, per 18 milions d’euros.
Alcaraz ha estat l’única empresa

l’acord pretén “facilitar l’accés
temporal a un habitatge a per-
sones en risc d’exclusió social”.
L’Oficina i el Departament de
Serveis Socials es coordinaran per
adjudicar els pisos a les persones
que més ho necessitin.
El Ple també va aprovar per
unanimitat la relació de béns i drets
que s’han d’expropiar per cons-
truir un nou sistema de drenatge
del Torrent de Can Rocamora.
L’obra la sufraguen els construc-
tors del futur barri de Mas Du-
ran per un import de 5,4 milions
d’euros. El Ple de juliol ja va do-
nar el vistiplau al projecte executiu
de l’actuació.
Un altre dels punts aprovats per
unanimitat va ser el del conveni
col·lectiu del personal de l’Ajun-
tament i el reglament de jornades
i relació de llocs de treball. Els re-
presentants municipals i els sin-
dicats van signar l’acord el 17
d’octubre passat després de
mesos de negociacions.

Lupe Lorenzana i
Jesús Muñoz van
prometre el 26 d’oc-
tubre el seu càrrec
com a regidors del
PSC a la Corpora-
ció Municipal, en
substitució d’En-
riqueta Delgado i
Francisco Hierro,
que van dimitir al
Ple de setembre.
Tots dos edils es
van mostrar “molt
il·lusionats i expec-
tants davant la  no-
va feina a l’Ajun-
tament” i a partir
d’ara s’encarregaran de dirigir
projectes de ciutat.
Lorenzana estarà al capda-
vant del Projecte Educatiu de
Ciutat, formant part de la Regi-
doria d’Educació, i Muñoz serà
adjunt a la Regidoria Serveis
Municipals, en la vessant de
millora i condicionament de
carrers i espais. Els dos nous

regidors són veïns del barri de
la Ribera. Amb 29 anys,  Lo-
renzana és psicòloga espe-
cialitzada en violència domès-
tica i la primera secretària de
la Joventut Socialista. Muñoz té
47 anys, dos fills, treballa en una
empresa de logística, i durant
els darrers anys ha estat el
president de l’AV La Ribera. SD

que va presentar una oferta per a
l’adjudicació del centre. Una part
d’aquest edifici es destinarà a
equipaments municipals i el 15%
dels aparcaments serà per al Con-
sistori.
L’altre punt va ser el nomenament
de Carme Bastida –fins ara gerent
adjunta– com a nova gerent de la
societat, en substitució d’Antoni
Jiménez. ERC va votar en contra i
el PPC, a favor. SD

el projecte

Llum verda a la Residència d’Avis
L’alcalde de Montcada, César Arrizabalaga (PSC), i la consellera

de Benestar i Família de la Generalitat, Carme Figueres –a la

fotografia superior– van signar el 30 d’octubre el conveni per cons-

truir una residència per a gent gran al municipi, que ocuparà

5.140 m2 a la zona de la Rasa. L’equipament disposarà de 140

places per a persones amb dependència i cinquanta més de

centre de dia. El Ple d’octubre va aprovar de forma definitiva el

conveni de col·laboració entre el Consistori i el govern català per

a la construcció i posada en funcionament d’aquest equipament.

El centre tindrà un cost proper als 5’8 milions d’euros, dels quals

la Generalitat subvencionarà un màxim del 50%. SD

PREMSA AJUNTAMENT

>> Muñoz i Lorenzana, abans del Ple

>> Terrenys a la C-17 on es construirà el complex, al costat dels Mossos

LAURA GRAU
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>> NOU EDIFICI DE LA BRIGADA

sílvia alquézar
can milans

Serveis Municipals estrena
seu moderna a Can Milans

>> L’alcalde durant el torn de parlaments

SÍLVIA ALQUÉZAR

L’aigua arribarà al 2007

El personal de Serveis Municipals
ja disposa de noves instal·lacions
al polígon de Can Milans. La seu
de la brigada –que fins ara estava
situada al costat del Cementiri–
es va inaugurar el 21 d’octubre
amb una festa adreçada als tre-
balladors, a la qual van assistir
prop de 200 persones.
El nou equipament, amb una
superfície construïda de més de
900 m2 i 2.700 m 2 d’espai lliure
exterior, consta d’una zona per a
oficines, sala de reunions, men-
jador, vestidors, lavabos, magat-
zems per al mobiliari urbà dins
de l’edifici i uns altres exteriors
destinats al material d’obra, tallers,
rentat de vehicles i un aparcament.
La instal·lació, amb un pressupost
d’un milió d’euros, és fruit de
l’adjudicació al juliol del 2004 de la
neteja i la recollida d’escombraries
a Fomento de Construcciones y
Contratas.

Dignificar la feina. L’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), i el re-
gidor de Serveis Municipals,
Juan García (PSC) van reco-
nèixer que “ja era hora que la
brigada tingués un lloc

adequat i digne de treball”.
D’altra banda, l’alcalde va anun-
ciar que el municipi tindrà en

breu una nova línia d’autobusos
que donarà servei al Pla d’en
Coll i a Can Milans.

� Reutilització dels electrodomèstics
Andròmines organitza la campanya Reutilitza, dóna vida als teus
electrodomèstics! que vol promoure el mercat de compra d’aparells
ja usats. La presentació de la iniciativa es farà el 7 de novembre, de
10 a 14h, a la Casa de la Vila, en el decurs d’una jornada que
comptarà amb la participació de l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC)
i de la directora de l’Agència de Residus de Catalunya, Pilar Chiva,
entre d’altres ponents.PA

Aturada tècnica a Asland

Els veïns de Vallençana i el Bosc
d’en Vilaró disposaran d’aigua
potable a principi del 2007, una
vegada entri en funcionament el
dispositiu que està construint la
companyia d’Aigües de Barce-
lona (Agbar) –subministradora
de l’aigua potable a Montcada–
a la zona per fer arribar aigua a
les més de 250 cases que ho han
sol·licitat. En aquests moments
s’està enllestint la construcció i
l’equipament d’una de les dues

L’empresa Lafarge Asland aturarà el forn de la planta ubicada al
Turó de Montcada el 6 de novembre per aplicar noves mesures
correctores que evitin la repetició de l’episodi d’emissió de pols
que va tenir lloc entre el 14 i el 16 d’octubre. Segons el director de
la companyia local, Oswaldo Pereda, la causa de la pluja de ciment
que va afectar Can Sant Joan i que va denunciar el Grup de Medi
Ambient va ser una avaria en el forn. El fet d’aturar la instal·lació
ha estat una mesura consensuada entre la fàbrica, l’Ajuntament i la
Generalitat per solucionar el problema tècnic detectat. LM

� Rebuig al projecte de la cerveseria

centrals d’impulsió que han de
fer pujar l’aigua per tota la mun-
tanya i la instal·lació de les cano-
nades que connectaran cada
domicili amb la xarxa principal.

>> Visita a la central d’impulsió

PREMSA AJUNTAMENT

L’AV Montcada Centre ha convocat una assemblea per al 15
de novembre (20h) a l’Abi, per debatre sobre el futur de la
cerveseria d’estiu –situada al carrer Montiu, on està previst fer
una promoció de pisos–, amb l’objectiu de trobar el màxim
de suport possible d’altres associacions i persones a títol parti-
cular, per exigir a l’Ajuntament que conservi aquest espai com
a zona verda. SD

silvia díaz
redacció

Regeneració
dels boscos

>> Concentració popular a Can Sant Joan en rebuig al dipòsit de ferralla

SILVIA DÍAZ

La Vall de Reixac, amb una ex-
tensió de 7 hectàrees a la Serralada
de Marina, és la part de Montcada
que es regenerarà a través d’un
programa coordinat entre l’Ajun-
tament i la Diputació, que té com
a objectiu global reforestar les
zones del Parc de la Serralada de
Marina afectades pels incendis,
restaurant les àrees degradades
amb actuacions que puguin pre-
venir altres focs. El projecte s’estén
també a Santa Coloma de Gra-
menet i Tiana, amb un pressupost
de 37.167 euros. SD

Protesta contra un
dipòsit de ferralla

Al voltant de 150 persones es
van manifestar el 19 d’octubre,
tallant durant mitja hora el carrer
Bifurcació, per reclamar el tan-
cament del dipòsit de ferralla
que hi ha al costat de l’estació
de Can Sant Joan. Els veïns con-
tinuaran les mobilitzacions per
reivindicar la dignificació del
barri fent una segona assemblea

>> CAN SANT JOAN

el proper 8 de novembre, a les
19h, a la plaça del Bosc.
L’Ajuntament argumenta que és
la Generalitat la que atorga la lli-
cència d’activitats, i que el dipò-
sit compleix els requisits urbanís-
tics. No obstant això, fonts mu-
nicipals han confirmat que s’està
analitzant l’impacte acústic i me-
diambiental de la instal·lació. SD

>> VALLENÇANA
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El 26 d’octubre les autoritats i els tècnics es van reunir amb el veïnat afectat

>> SOTERRAMENT DE LA C-17

silvia díaz

mas rampinyo

Les obres avançaran de forma
gradual en tres fases d’actuació

>> El director de l’Àrea Territorial, Antoni Jiménez, explicant el projecte

SILVIA DÍAZ

notícies

Una comissió assumeix
el seguiment del projecte

La Plataforma ajorna les mobilitzacions

silvia díaz

montcada

Una comissió ciutadana s’encar-
regarà del seguiment de les
actuacions que el Ministeri de
Foment faci per soterrar la línia
de tren de França al seu pas per
Montcada. La iniciativa la va
aprovar en assemblea la Platafor-
ma Tracte Just-Soterrament To-
tal el 19 d’octubre passat, amb el
vot favorable d’un centenar de
persones. Aquest grup de treball,
que oficialment es va constituir el
26 d’octubre, està format pel
secretariat de la Plataforma,
representants de l’Associació de
Veïns Montcada Centre, d’altres
entitats veïnals, de l’associació de
comerciants del centre i partits
polítics. De forma paral·lela,
també s’ha creat una comissió
tècnica, de sis persones, presidida
per l’aparellador Antoni Orihuela.

Desmobilitzacions. La Pla-
taforma ha decidit aturar, de
moment, les mobilitzacions per
dos motius: la concreció del Mi-
nisteri de Foment d’una inversió
de 120 milions d’euros per al
soterrament i l’anunci de la
Direcció General de l’empresa

Les obres de soterrament de la
C-17 es desenvoluparan en tres
fases i les mesures per garantir
la seguretat de vianants i con-
ductors es van començar a apli-
car el 29 d’octubre a la nit, amb la
col·locació de bandes rugoses
davant els semàfors del carrer Sol
i la plaça Espanya, en ambdós
sentits de circulació.
El director general de Carreteres,
Jordi Follia, l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC), el
president de l’Àrea Territorial,
Sergio Hermoso (PSC), i tècnics
municipals, de l’empresa pública
GISA i de la concessionària de les
obres –Corviam Corsán–, van
explicar el pla de seguretat i el con-
tingut de les fases d’actuació, en
una reunió a l’escola Elvira Cuyàs,
el 26 d’octubre, davant una cin-
quantena de veïns.

Tres etapes. La primera fase,
que ja s’ha iniciat i s’allargarà fins
al desembre, consisteix en tasques
de senyalització i acondiciona-
ment dels laterals de la carretera

per acollir el trànsit de vehicles. A
la segona fase, que començarà
al gener del 2007, els vehicles
passaran pels laterals de la C-17
i es començarà a treballar sobre
el tronc central de la carretera,
mantenint la plaça Espanya per
fer els canvis de sentit. A la ter-
cera fase, que s’engegarà a l’estiu
del 2007, desapareixerà la plaça
i es construirà una rotonda
el·líptica alternativa per facilitar
el trànsit. L’alcalde ha avançat
que es convocaran reunions veï-

nals periòdicament per intentar
resoldre els dubtes veïnals que
puguin sorgir.

Inquietuds. Els principals
dubtes dels veïns a la reunió van
ser, entre d’altres, les molèsties
sonores, l’accés dels vianants a
banda i banda de la C-17,
l’augment del pas de vehicles per
l’interior de Mas Rampinyo i el
Pla d’en Coll per evitar les obres i
les incorporacions del trànsit lo-
cal a la carretera.

>> LÍNIA DE FRANÇA

ferroviària Adif, que ha adjudicat
la redacció del projecte de
soterrament total a la mateixa
empresa que ja va elaborar el pri-
mer pla. El portaveu del col·lectiu,
Jaume Relat, ha explicat que, “la
suspensió de les mobilitza-
cions és a condició que Fo-
ment presenti el projecte de
soterrament de la línia de
França abans que comencin
les obres de la Línia d’Alta
Velocitat”, previstes per a prin-
cipi d’any.

Accions parlamentàries.

El diputat al Congrés dels
Diputats d’ICV-EUiA, Joan
Herrera, està consensuant amb la
resta de grups parlamentaris una
esmena als pressuposts generals
del 2007, per incloure una parti-
da destinada al projecte executiu
del soterrament de la línia de
França a Montcada.
El diputat del grup parlamentari
de CiU, Jordi Jané, també va pre-
sentar a la mesa del Congrès el
passat 16 d’octubre vàries pre-
guntes relacionades amb el
calendari previst pel govern cen-
tral per iniciar les obres de so-
terrament.
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en 2 minuts...

�Subvenció de 330.000 del PUOSC

�Primera pedra de pisos protegits

El document electrònic facilitarà processos com la declaració de la renda

>> ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

silvia díaz
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L’OAC oferirà el certificat IdCAT
per poder fer tràmits a Internet

>> Sabaté i Arrizabalaga rubriquen l’acord a la seu de la Conselleria

>>CONSELLER DE TREBALL I INDÚSTRIA

pilar abián
montcada

Valls anima els empresaris
a arriscar-se i a innovar

>> El conseller Jordi Valls

PILAR ABIÁN

�Conveni amb Justícia

La Generalitat ha atorgat 338.952 euros a 3 projectes
municipals.Una partida es destina a finançar una part de la inversió
que es va fer per a les escales mecàniques de Cal Marxant, al
centre, per un import de 50.000 euros. Una altra subvenció, de
238.952 euros, és per a la instal·lació  de les escales mecàniques de
Can Sant Joan, mentre que una tercera partida de 50.000 euros es
dedica la rehabilitació de la vorera dels carrer Petúnies i
Circumval·lació de Can Cuiàs. SD

L’Ajuntament ha renovat el conveni de col·laboració que manté
amb el Departament de Justícia de la Generalitat, la Federació
i l’Associació de Municipis, a través del qual les persones que
han comès un delicte de petit grau el puguin reparar amb
treballs de caire social. L’acord permet  col·laborar amb la
reinserció dels ciutadans que han tingut conductes asocials.  SD

L’Ajuntament de Montcada i
Reixac, a través de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC)
podrà expedir en els propers
mesos el certificat IdCAT. Es
tracta d’un identificador digi-
tal que garanteix la identitat
de les persones a Internet. La
signatura digital permet operar
amb diferents administracions i,
a més, assegura la integritat de
les dades que s’envien, així com
la seva confidencialitat, ja que
està emès per l’Agència Catala-
na de Certificació –CATCert,
una organisme de l’Admi-
nistració Oberta de Catalunya
que s’encarrega del subminis-
trament de certificats digitals de
signatura electrònica als orga-
nismes públics.
L’idCAT també permet fer al-
tres operacions, com ara signar
correus, documents electrònics
i formularis web i serà una eina

indispensable per a tothom que
vulgui fer tràmits al nou web que
l’Ajuntament estrenarà a final
d’any.

Primer pas. Coincidint amb
l’estrena del nou portal munici-
pal, l’Ajuntament es converteix
en Entitat de Registre Col·la-
boradora de l’Agència de Certi-

ficació CATCert, gràcies al
conveni que el 18 d’octubre pas-
sat van signar l’alcalde de Mont-
cada, César Arrizabalaga (PSC)
i el conseller de Governació i
Administracions Públiques,
Xavier Sabaté. “Volem estar al
capdavant en temes de noves
tecnologies ”, ha dit l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC).

La cooperativa de CCOO Habitatge Entorn va col·locar el
31 d’octubre la primera pedra de la primera promoció, de 46
pisos, que construeix a Montcada, a l’avinguda Europa, 1-9
del Mas Duran. A l’acte hi van assistir els responsables de la
cooperativa, l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i la regidora
d’Habitatge, Fina Manzano (PSC). Els pisos tenen de 3 a 4
dormitoris i una superfície mitjana de 84 m2 útils. El preu està
al voltant dels 180.000 euros. SD

PREMSA AJUNTAMENT

�Atropellament a la C-17
Un veí de Montcada de 55 anys va resultar atropellat el 29
d’octubre a les 18.40h, per un ciclomotor quan creuava el
semàfor del carrer del Sol, a Mas Rampinyo, el mateix punt
on el 6 d’octubre va morir una jove en ser envestida per un
vehicle. Segons fonts de la Policia Local, l’home va creuar pel
pas tot i que estava en vermell perquè hi havia un embús i els
cotxes estaven aturats i no es va adonar del pas d’un ciclomo-
tor que estava avançant pel voral i que el va acabar atropellant.
La víctima va quedar inconscient i va ser traslladada a la Vall
d’Hebron on va restar ingressada amb pronòstic reservat. LR

LAURA GRAU

�Projectes locals al Meeting Point
L’Ajuntament estarà present al desè Saló Barcelona Meeting
Point en un stand de la Federació de Municipis de Catalunya, a
la Fira de Barcelona del 7 al 9 de novembre. L’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), oferirà la conferència “Transformació
urbanística de Montcada i Reixac”i la regidora d’Habitatge,
Fina Manzano (PSC), una ponència, titulada “Polítiques
d’Habitatge”. SD

El conseller d’Indústria de la
Generalitat, Jordi Valls, assegura
que la situació econòmica de
Catalunya és positiva, tot i que
alerta sobre la necessitat dels
empresaris d’innovar i adaptar-
se a les noves teconologies i als
nous processos productius.
Aquest va ser un dels missatges
que el polític va transmetre als
industrials amb què es va reunir
el 23 d’octubre a la Casa de la
Vila, en un acte organitzat per
l’Ajuntament.
Valls va iniciar el seu discurs
parlant de la bona situació eco-

nòmica de Catalunya fonamen-
tada en el creixement que ha
experimentat en producte inte-

rior brut (PIB) en els darrers
anys. No obstant això, el
conseller va alertar dels canvis
que s’estan produïnt en el procés
productiu i de com poden afec-
tar el futur. “Tenint una situa-
ció favorable –va dir– hem de
canviar el model econòmic
per evitar problemes”.
Valls va afegir que Catalunya no
pot competir amb altres països
quant a mà d’obra barata, però
sí en formació i va recomanar
els empresaris montcadencs que
es formin i que tinguin capacitat
d’arriscar-se i d’innovar. Alguns
dels assistents van reclamar
precisament l’ajuda de
l’administració per afrontar els
nous reptes de futur.
Valls va acabar la seva estada a
Montcada amb una visita a
l’empresa Payma Cotas, ubica-
da a la Ferreria, acompanyat de
l’alcalde, César Arrizabalaga.
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Del 7 al 12 de novembre hi haurà activitats per celebrar els 75è aniversari de la seva proclamació

Una plaça nova de Mas Duran
recordarà la Segona República

silvia díaz
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ACTES DE COMMEMORACIÓ

 >> Acte de col·locació de la primera pedra de les Escoles Ignasi Iglesias a l’actual plaça Lluís Companys, l’any 1933

ARXIU FUNDACIÓ CULTURAL

El primer Consell
territorial analitza
Montcada Centre

i la Ribera
silvia díaz

montcada

ARXIU

Amb motiu del 75è aniversari
de la proclamació de la Segona
República, el 14 d’abril de 1931,
l’Ajuntament de Montcada i
Reixac ha elaborat un progra-
ma d’actes, del 7 al 12 de no-
vembre, per recordar aquesta
efemèride, amb dues activitats
que destaquen especialment.
D’una banda, el darrer Premi
d’Honor de les Lletres Catala-
nes, Josep Termes, oferirà la
conferència, titulada Revisió de II
República a Catalunya, el 9 de
novembre a l’Auditori (19.30h).
Per l’altra, el 10 de novembre,
es col·locarà la primera pedra
de la futura plaça de la II Repú-
blica, a Mas Duran (17h), un es-
pai que estarà situat entre el car-
rer Joan Miró i l’avinguda Eu-
ropa i que esdevindrà l’accés cap
al parc de la Llacuna.

Programa. L’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), juntament
amb els autors del Premi d’In-
vestigació 2004 de l’Ajuntament
de Montcada i Reixac, Òscar
Heredia i María del Puerto Mu-
ñoz -guardonats per l’obra La
“II República i la Guerra Civil a
Montcada i Reixac (1931-
1943)” -s’encarregaran d’inaugu-
rar el programa d’actes el 7 de
novembre a l’Auditori (19.30h),
amb la presentació de l’exposició
fotogràfica Montcada i Reixac
durant la II República i el catàleg
que els dos autors locals han
elaborat expressament per a
aquesta setmana d’actes, amb
referències històriques. A més,
Muñoz i Heredia oferiran una
conferència sobre l’època a
Montcada i es projectarà el do-
cumental Las Hurdes, de Luis Bu-
ñuel. La mostra serà itinerant i

la formen una trentena d’imat-
ges, algunes inèdites, i alguns bit-
llets, que il·lustren la situació
política i econòmica i els mo-
viments culturals i socials de
l’època. La majoria de les foto-
grafies les ha cedides la Funda-
ció Cultural Montcada i el
Museu Municipal ha contribuït
amb la cessió dels bitllets.

Altres actes. El 8 de novem-
bre, Heredia i Muñoz faran una
altra conferència sobre la Segona
República a l’Escola d’Adults
Ramón Balsalobre (18.30h),
mentre a les 18h d’aquest mateix
dia es projectarà el documental
España, España, 1922-1939 al
Casal de la Gent Gran Casa de
la Mina.
El programa d’actes finalitzarà
amb dues sessions de teatre a
l’Auditori –11 i 12 de novembre,
a les 20h i 18h respectivament- a
càrrec del grup local Mont-
cadaRepública, dirigit per David
Velasco, que presentarà l’espectacle
Rap Pública.

L’organisme autònom Flor de
Maig, de la Diputació de Bar-
celona, i la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB) col·la-
boren amb la Regidoria de
Participació Ciutadana –a través
d’un conveni– en la creació del
primer òrgan de participació
ciutadana de Montcada: el
consell territorial que englobi les
zones de Montcada Centre i la
Ribera. La creació de l’orga-
nisme està inclosa al nou
Reglament de Participació Ciu-
tadana, aprovat per Ple al gener.
El regidor de Participació Ciu-
tadana, Carles Guijarro (PSC), ha
manifestat que el futur consell
“permetrà el diàleg entre
l’Ajuntament, les entitats i
veïns d’aquesta zona en temes
de la vida quotidiana com la
mobilitat, neteja viària, man-
teniment d’espais urbans o
seguretat”. Aquest és un primer
pas per constituir el conjunt
d’organismes estables recollits al
Reglament, com són altres consells
territorials, sectorials i el Consell
de Ciutat. La manera en com
l’Ajuntament ha donat la notícia
no ha satisfet, però, l’AV de
Montcada Centre que ha
lamentat haver-se assabentat del
tema per la premsa.

Altres ajudes. El conveni
signat també fixa que cinc alum-
nes en pràctiques i un coordina-
dor de la diplomatura de postgrau
de Participació i Desenvolupa-
ment Sostenible de la Facultat
de Ciències Polítiques i Socio-
logia de la UAB col·laboraran
en el desenvolupament del pro-
jecte fins al setembre del 2007.
Els treballs seran cofinançats per
l’Ajuntament de Montcada i
per la Diputació de Barcelona,
amb una aportació de 5.500 eu-
ros cadascun.

L’historiador Josep Termes (a
la fotografia) oferirà la con-
ferència Revisió de la II Repú-
blica a Catalunya el 9 de
novembre a l’Auditori (19.30h).
Termes va ser guardonat amb
el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes 2006, en reconeixe-
ment a la seva trajectòria, com
un dels grans investigadors de
la història catalana. La seva
tasca al llarg dels anys s’ha
centrat en la recerca sobre el
moviment obrer, el federalisme
a Catalunya i la història del
catalanisme, centrant-se en
dues èpoques: el Sexeni Revo-
lucionari i la Segona Repúbli-
ca. Expert en aquest període
històric i en la Guerra Civil, la
seva conferència a Montcada
girarà entorn a les seves dar-
reres investigacions. Termes
(Barcelona, 1936) és llicenciat
en Història per la Universitat de
Barcelona (1963) i Doctor en
Lletres i Història Contempo-

rània per la mateixa universitat
(1971). L’historiador, que va ser
membre del PSUC fins a final
del franquisme, ha promogut
també diverses plataformes
culturals. Com a historiador,
Termes ha aprofundit en la
història de la Catalunya popu-
lar i ha publicat, entre d’altres,
els llibres El nacionalisme
català o La immigració a
Catalunya. SD

EL PREMI 2006 DE LES LLETRES CATALANES
PARLARÀ SOBRE LA REPÚBLICA A CATALUNYA

protagonista
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Les famílies amb fills afectats es reuniran un cop al mes a l’Ajuntament

societat

Una comissió treballarà pels
nens amb necessitats especials

PILAR ABIÁN

en 2 minuts...
�Serveis de suport als infants

�Eleccions als Consells Escolars

�Portal per a les entitats a la nova web

Les famílies que tenen fills amb
necessitats educatives especials
compten a partir d’ara amb el
suport d’una comissió que
treballarà a l’àmbit local per ga-
rantir que aquests nens i nenes
puguin millorar la qualitat de la
seva educació. El grup es va cons-
tituir oficialment el 30 d’octubre
a l’edifici de l’Ajuntament i
l’integren una trentena de per-
sones entre representants del
Consistori, d’escoles del muni-
cipi, de les AMPA, educadors,
professionals que treballen amb
infants i pares afectats.
La Comissió neix amb la voluntat
d’assolir els objectius següents: fa-
cilitar el contacte entre les famílies
directament implicades, aconse-
guir que les escoles tinguin recur-
sos per educar els infants amb ne-
cessitats especials i fer que Mont-
cada sigui un referent per a altres
municipis en aquest àmbit.

Dinàmica de treball. La
Comissió es reunirà cada dos
mesos i treballarà, per grups, di-

>> EDUCACIÓ

ferents temàtiques. A banda, els
pares amb fills que requereixen una
educació especial es reuniran un
cop al mes. La primera es farà el 4
de desembre, a les 19h, a l’Ajunta-
ment, i és oberta a tothom que
vulgui participar. La mateixa línia
d’obertura es vol donar a la Comis-
sió, segons ha manifestat la seva
promotora, Carolina Ibáñez:
“Volem que s’hi impliquin tots
els sectors o persones que
estiguin motivades per garan-

>> La primera reunió de la comissió es va fer el 30 d’octubre

tir una millor educació a
aquests infants”. La següent
trobada del grup de treball tindrà
lloc el 15 de gener a les 15.15h,
també a l’Ajuntament.
La Comissió entén com a nens amb
necessitats educatives especials tots
aquells que tenen qualsevol tipus de
discapacitat, situació econòmica
desafavorida, els nouvinguts i
infants dictaminats o no per
l’equip d’assessorament pedagò-
gic (EAP) que treballa al municipi.

La Regidoria de Serveis Socials ha engegat un nou servei
preventiu d’atenció a infants de Can Sant Joan susceptibles de
patir risc d’exclusió social. El servei, centralitzat al CEIP El
Viver, s’anomena Després de les cinc, i s’adreça a infants de 6 a 12
anys. Els tècnics municipals s’han encarregat d’escollir 20 infants
que cada tarda, de 17 a 20h, aniran a l’escola i faran diverses
activitats pedagògiques. Després de les cinc ha rebut una subvenció
de 15.000 euros de la Direcció General d’Atenció a la Infància
de la Generalitat. D’altra banda, el CEIP El Turó acollirà un
servei d’orientació i assessorament adreçat a que els alumnes
immigrants s’integrin en el seu nou entorn i concretament,
s’adaptin a la realitat escolar. El projecte inclou la participació
dels alumnes estrangers i del municipi, així com dels pares. SD

El 3 de novembre s’obre oficialment el calendari per iniciar el
procés de renovació dels Consells Escolars de Centres, els òrgans
de participació en què hi ha representants de la direcció, de
l’Ajuntament, de l’AMPA, professors, personal administratiu i
de serveis i pares. El 15 de desembre s’han de donar els resultats
definitius de la consulta i s’ha de constituir el nou Consell  a cada
escola. Per animar els pares i mares a participar-hi en aquestes
eleccions la Federació d’AMPAS de Catalunya, la FAPAC, farà
una xerrada informativa el pròxim 15 de novembre, a les 18.30h,
a la Casa de la Vila. SD

Les entitats podran tenir un espai propi a Internet, a través d’un
futur portal que formarà part del web municipal www.montcada.cat.
La Regidoria de Participació Ciutadana ha impulsat aquest projecte,
per fomentar i donar suport al moviment associatiu local. El por-
tal de l’Ajuntament tindrà un espai concret en el que qualsevol entitat
local podrà obrir la seva pròpia pàgina web. Durant el mes de
novembre es duran a terme diferents tallers gratuïts per formar les
entitats que vulguin participar en el projecte i crear la seva pròpia
web. De moment, s’hi han inscrit una quinzena. SD
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LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA ACOLLIRÀ EL DIA
12 LA TERCERA MOSTRA GASTRONÒMICA

l’apunt

societat

silvia díaz

mas rampinyo

La Fira de Mas Rampinyo
atrau centenars de visitants

L’Associació de Comerciants,
Botiguers i Industrials de Mas
Rampinyo ha fet un balanç positiu
de la participació i les vendes que
es van produir a la sisena edició
de la Fira Comercial que es va
celebrar el 22 d’octubre a la plaça
Francesc Macià. L’acte va acollir
una trentena de parades, la majo-
ria d’establiments del barri, i
d’alguns de Montcada i d’altres
municipis. La presidenta de l’en-
titat organitzadora, Teresa Mon-
clús, s’ha felicitat pel desenvo-
lupament de la Fira, especialment
perquè ha participat gent nova.
“Aquest any el que volíem era
que els nous veïns del barri
coneguessin tota l’oferta co-
mercial que tenim a Mas Ram-
pinyo”, ha dit.

Altres activitats. La matinal
va estar amenitzada amb una
mostra de balls de La Unió, una
exhibició de sardanes –a càrrec
dels alumnes del curs organitzat
per l’Associació de Comerciants
de Mas Rampinyo– i la cinquena
Trobada de Col·leccionistes de
plaques de cava.

>> COMERÇ

Els restauradors locals i la
Regidoria de Comerç organitzen
el 12 de novembre la tercera
Mostra Gastronòmica de Montca-
da i Reixac a la plaça de l’Es-
glésia, de 12 a 14h. Un dels res-
tauradors i organitzadors de
l’activitat, Jesús González, ha
explicat que, “estem estudiant
quina és la millor data per fer la
Mostra, perquè a la primavera
és més difícil que participin els
restaurants locals perquè tenen

molta feina ja que és l’època de
comunions i casaments”.
Aquest  any la iniciativa comptarà
amb la participació d’una dotzena
de locals de restauració, que
estaran ubicats en diverses
parades. La regidora de Comerç,
Antònia Bofill (CiU), ha explicat
que la Mostra pretén “que els
ciutadans coneguin tot el que
Montcada pot oferir a nivell de
restauració, tant de bars com
de restaurants”. SD

>> La trobada de col·leccionistes de plaques de cava va ser un èxit

SILVIA DÍAZ

Setmana de la Tardor
adreçada a la gent gran

La gent gran del municipi podrà
gaudir d’un seguit d’activitats i
espectacles a la Setmana de la
Tardor, que se celebrarà a
Montcada i Reixac del 6 al 24 de
novembre. L’actuació de corals
moncadenques i l’exposició de
rondalles al Casal de la Gent Gran
de Montcada i Reixac –al parc
Salvador Allende– a partir de les
15h, encapçalaran els actes previs-
tos per la setmana dedicada a la
gent gran el dia 10.

Programa. Pels dies 6, 7, 13,
14 i 20 està programat un curs
que porta per títol La vida a certa

edat, a càrrec d’Anna Fernández,
a la Casa de la Vila.
El dia 16 es portarà a terme una
jornada d’intercanvi batejada amb
el nom Tens molt a veure orga-
nitzada per la Diputació. A les 10h
està prevista una recepció al Ca-
sal de la Gent Gran  Casa de la
Mina. D’11 a 14h els assistents
podran participar d’una visita
guiada a la Casa de les Aigües. Pos-
teriorment hi haurà un dinar al
mateix Casal. A les 16h comen-
çarà un espectacle amb corals
integrades per gent gran del
municipi, una desfilada de vestits

de paper i un recital de ronda-
lles.
El dia 17, a les 17.30h, el grup de
teatre de la Casa d’Andalusia de
Cerdanyola  actuarà al Casal de la
Gent Gran Casa de la Mina. Tam-
bé està programada una xerrada
sobre els serveis municipals que
estan a la disposició de la gent gran
al Casal de Montcada i Reixac, a
càrrec de Teresa Fernández i Rosa
Maria Parici, membres de l’equip
d’atenció primària de l’Ajunta-
ment.
El divendres 24 es posarà fi a la
Setmana de la Tardor amb una
visita guiada al Parlament de
Catalunya i un discurs de cloenda
per part d’Arcadi Oliveras, expert
en economia mundial i presi-
dent de la Fundació per la Pau i
l’ONG Justícia i Pau.

natàlia muñoz

la redacció

>> Usuaris de la Casa de la Mina

ARXIU
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en 2 minuts...
�Grup de dones a Terra Nostra

SÍLVIA ALQUÉZAR

�Taarof apropa la cultura del Marroc

Prop de 50 famílies s’han bene-
ficiat durant 2006 del programa
Xec Servei, que coordina el De-
partament municipal de Promo-
ció Econòmica, que ha repartit
més de 3.400 xecs al llarg de l’any.
Els xecs-serveis són una mena de
bonus que, a un preu de 3 euros,
permeten que persones grans o
malalts crònics tinguin una per-
sona de suport per desenvolupar
la seva vida diària. Els principals
usuaris del programa són avis i
malalts, que necessiten acompa-
nyament en diverses situacions,
com recuperacions, passejades,
administració de medicaments,
menjar, entre d’altres. Les famílies
també fan servir els xecs-serveis
per a canguratge, acompanyament
a l’escola i altres serveis de suport
als infants.
El programa es va posar en marxa
a Montcada l’any 2003, per
millorar l’atenció personalitzada de
col·lectius que requereixen atenció
domiciliària i, a la vegada, fomen-
tar que persones trobin una
ocupació en l’àmbit dels serveis
personals. En aquests anys, 17 per-
sones han trobat feina en l’àmbit
de serveis a les persones.

Balls i graffittis al quart
aniversari de Can Tauler

>> CAN TAULER Ajudes per
als serveis
domiciliaris

El Grup de Dones de Terra Nostra, creat recentment, es va pre-
sentar oficialment en societat el 20 d’octubre amb un acte al Gran
Casino del barri al qual van assistir representants municipals i del
món associatiu de la ciutat. Tots van coincidir a destacar la
importància de constituir entitats que lluitin per la igualtat entre
sexes. En aquest sentit, la presidenta del nou col·lectiu, Mercedes
López, va remarcar que “treballaran per seguir millorant la
vida de les dones”. Durant l’acte també van intervenir la presi-
denta del Consell Municipal de Dones, Eva Gonzalo (PSC);
l’exregidora Enriqueta Delgado, i la responsable del Grup de
Dones de Can Cuiàs, Carolina Izquierdo. SA

L’entitat Taarof Bi Salam organitza del 13 al 17 de novembre la
segona edició de la setmana cultural dedicada a conèixer el
Marroc. Durant aquests dies, a partir de les 17h, hi haurà tallers
d’artesania, d’henna i tasts gastronòmics al Centre Cívic l’Alzina
(Terra Nostra). Com a novetat, aquest any una ballarina
marroquina farà dues sessions de dansa del ventre, de 20 a 21.30h.
La primera tindrà lloc el 13 de novembre al Centre Cívic Can
Cuiàs mentre que el 15 de novembre, la classe es farà al Gran
Casino de Terra Nostra. Totes les activitats són gratuïtes. SD

Al voltant de 200 persones, la
majoria joves de Montcada, van
participar el 20 d’octubre als actes
amb motiu del quart aniversari
de l’Espai Jove Can Tauler. La
festa va comptar amb una
demostració de break dance,
l’actuació de dos grups de hip hop
-de Montcada i de Ripollet- i una
mostra de grafitteres que, com a
record, van pintar un grafitti a la
paret del pati de l’equipament
del carrer Balmes, 16.
Inaugurat l’octubre del 2002,

Can Tauler és el primer equi-
pament de Montcada exclusiu
per a joves. L’equipament dis-
posa d’una sala polivalent, una
multimèdia amb set ordinadors
connectats a Internet i una sala
insonoritzada destinada al món
dels dj. Can Tauler ofereix ser-
veis i informació sobre l’associ-
acionisme i l’estudiant i un pro-
grama regular d’activitats cultu-
rals com cinema, concerts i
tallers. La mitjana diària de Can
Tauler és de 45 usuaris. SD

 >> Demostració de break  dance a l’Espai Jove

silvia díaz

redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR
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La vida des de l’òptica femenina
pilar abián
redacció

El grup fa un programa a Montcada Ràdio cada dijous, de 19.30 a 20h

dones comunicadores

gent que es mou

més informació
dones comunicadores

 Oficina de la Dona

Casa de la Vila. (Tel 935 651 122)

PILAR ABIÁN

 >> D’esquerra a dreta Palma, Cabané, Fornieles i Palenciano

Pilar Palenciano, Maria Cabané,
Rosa Fornieles i Maribel Palma
formen el grup de Dones Comu-
nicadores sorgit des de l’Oficina
d’Atenció a la Dona del municipi.
Les tres primeres van coincidir en
un curs d’informàtica organitzat
per l’esmentada oficina amb
l’objectiu d’ajudar les participants a
conèixer formes de comunicar-se
mitjançant les noves tecnologies.
L’experiència va ser molts satisfac-
tòria i les va animar a seguir adquirir
coneixements fent un programa
experimental a Montcada Ràdio
que, posteriorment, ha donat pas
a un de fixe, Veus de dona, que
s’emet setmanalment a l’emissora
municipal (104.6 fm) els dijous,
de 19.30 a 20h.

Veus de dona. En aquest
espai radiofònic el grup de Do-
nes Comunicadores comenta
notícies d’actualitat vistes des
de la seva òptica femenina i
també fa entrevistes. “És una
programa fet per dones, però
que s’adreça a tothom”, expli-

ca Palenciano. Els guions els pre-
paren a principi de setmana amb
la col·laboració d’una experta en
comunicació, Sara Rañé, i cada
setmana una de les membres
del grup s’encarrega de ser la
presentadora. Cabané reconeix
que “els nervis previs a entrar
en antena són inevitables”,
però l’experiència és molt gratifi-

cant. El grup de Dones Comuni-
cadores és obert a noves incor-
poracions i també a les propostes
de continguts que puguin fer els
oients del seu programa.
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El proper número, el 17 de novembre

Editorial

Arriben els Mossos

Telèfons d’interès
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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
Voldria saber per què les instal·lacions del centre comercial de Can

Cuiàs estan tan brutes i deixades? No sé a qui pertany, però els

usuaris de Caprabo o la gent que utilitza l’ascensor per anar fins al

parc del Turó Blau han de travessar per un espai deplorable.  Carme

Escribà. Can Cuiàs.

El centre comerical de Can Cuiàs és una concessió administrativa
que gestiona una empresa privada. En aquest últim periode
l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el concessionari per
engegar un pla consistent a millorar el manteniment del centre, així
com els serveis que dóna i contribuir així en convertir-lo en un
veritable eix comercial i de serveis per al barri. Antoni Jiménez,
director de l’Àrea Territorial.

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
Mossos d’Esquadra        088-112
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                  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
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Des de l’1 de novembre els Mossos d’Esquadra han assumit les
competències policials al municipi. La nova Comissaria, al Pla d’en
Coll, és el centre d’operacions del cos i compta amb una Oficina
d’Atenció a Ciutadà que atén qualsevol veí que ho requereixi. La
filosofia de la policia autonòmica aposta per la proximitat i el
contacte directe amb el ciutadà i es presenta com la garant dels
drets i les llibertats de l’administrat. Aquest és també el perfil que
defensa la Policia Local, un cos que treballarà colze a colze amb els
Mossos.
El desplegament s’ha fet en la data prevista, tot i que les obres de la
Comissaria van començar tard i la constructora ha hagut d’esprintar
per tenir l’edifici a punt. Assolit el compromís, ara cal veure si la
implementació de la policia autonòmica compleix també amb les
expectatives creades. La presència dels Mossos, a priori, es percep
com una garantia de més seguretat ciutadana, encara que, quant a
nombre d’efectius, en principi compten amb menys agents dels
que disposava fins ara la Policia Nacional. El grau d’eficàcia rau,
segons els comandaments, en el model organitzatiu. No importa
tant quants operatius hi ha disponibles a la ciutat en un moment
puntual, sinó quants poden arribar a haver-hi en cas de necessitat,
ja que la proximitat de l’Àrea Bàsica Policial de Cerdanyola, i la
Comissaria  de Ripollet, permet que en pocs minuts arribin a Mont-
cada i Reixac els agents requerits.
També és essencial la col·laboració de la Policia Local, un cos que
coneix perfectament el territori i la idiosincràsia de la ciutat i que,
mica en mica, ha anat assumint competències que el situen com
una peça clau de l’engranatge que garanteix la seguretat ciutadana.
Per tant, aquest treball en comú s’ha de traduir necessàriament en
un millor servei a la ciutadania.

Basuras
Yolanda Gran Peruga

Mas Rampinyo

>>En mi casa todos intenta-
mos hacer la separación de re-
siduos, metemos la basura or-
gánica en nuestro cubito, etc. En
ocasiones, mis hijos preguntan
porqué lo hacemos y les solta-
mos un rollo inmenso sobre el
futuro del planeta. Pero estába-
mos convencidos que debía
haber alguna razón más. Y la hay:
¡ponernos de mala leche! Esta-
mos bastante hartos de que el
depósito de la orgánica esté lle-
no de todo tipo de envases de
plástico y demás sin que se tome
ninguna medida.
¿Para qué queremos tantos con-
tenedores de distintos colores si
a quienes tiran la basura en cual-
quiera de ellos no se les llama la
atención?, ¿a qué se dedica el
Equip Verd? ¿Cuál es el esfuer-
zo de nuestro Ayuntamiento
para aprovechar al máximo
nuestras basuras ? ¿para qué que-
remos el Ecoparc, para meter
nuestra basura mezclada en in-
mensas bobinas blancas?
Nos vamos a replantear nuestro
esfuerzo, no porque seamos po-
cos los que hacemos separación de
basuras, sino porque la pasividad
extrema de nuestros responsables
municipales nos hace pensar que el
esfuerzo es totalmente en balde.

Denúnicies ja fetes
AV Montcada Centre

Montcada

>>En el decurs dels últims nú-
meros de La Veu ha sortit un
degoteig constant de queixes i
denúncies que fan referència a
assumptes que afecten els veïns
de Montcada en la seva vida
quotidiana. L’AV Montcada
Centre ha vingut denunciant
moltes d’aquestes queixes mit-
jançant instàncies referides a
qüestions com la piscina muni-
cipal (amb data del 6 de maig),
l’abocador il·legal del Pla de
Reixac (feta el 28 d’abril), el so-
lar de la cerveseria del carrer
Montiu (entrada per registre el
6 de juny), la Masia de Ca
l’Albinyana i el seu entorn a Can
Milans (presentada el 25 d’abril)
i finalment la instància referida

Fe d’errates

a la sortida del pàrquing del bloc
d’habitatges en construcció al
passatge de l’estació de Manresa.
En totes aquestes instàncies,
demanàvem un aclariment so-
bre les actuacions que l’admi-
nistració local volia dur a terme.
El motiu que ens mou a redac-
tar aquesta carta és explicar els
veïns de Montcada Centre que
l’AV és conscient dels proble-
mes que tenim al nucli urbà i
que, per tant, està actuant tal
com marca la llei i, si s’escau,
acurant fins a l’últim extrem.
Les AV són les entitats legalment
reconegudes per ser les porta-
veus dels veïns davant l’admi-
nistració municipal. La nostra
tasca consisteix a recollir i cana-
litzar totes les propostes, quei-
xes o denúncies dels veïns per
fer-les arribar d’una manera uni-
ficada i en el menor espai de
temps a les autoritats municipals
per trobar-lis solució. Per tal que
les AV funcionem de forma po-
sitiva , és fonamental la motiva-
ció, implicació i participació dels
veïns mitjancant la seva as-
sistència als actes, reunions o fes-
tes que aquestes convoquin. Així
les AV sempre estem al dia dels
petits i grans problemes i ensurts
que preocupen els veïns en la
seva vida quotidiana que és, al
cap i a la fi, el nostre pa de cada
dia. Montcadencs, col·laboreu
amb l’AV del vostre barri, fent-
li arribar les vostres inquietuds i
opinions, és la millor con-
tribució que podreu fer a la
societat perquè aquesta sigui dia
a dia més lliure, justa i solidària,
doncs amb la vostra aportació
tindrà el suport i el vistiplau del
seu principal protagonista: el
ciutadà.

La sexta hora
Lola Pozanco Sánchez

Montcada

 >>En el CEIP Reixac, el cur-
so anterior acabó con un poco
de malestar entre padres y pro-
fesores, ya que con la implanta-
ción de la sexta hora había que
retocar el horario y el que salió
elegido, votado democrática-
mente en el Consell Escolar, no
fue del agrado de todos.
Quiero pensar que, a pesar de

que el profesorado no esté de
acuerdo con el cambio de hora,
su profesionalidad le lleve a
aprovechar ésta en beneficio de
sus alumnos y a no perder la
oportunidad de enseñarles en la
práctica lo bueno de la demo-
cracia, la tolerancia y el sentido
de la profesionalidad.

Barreras
Diana Cervera

Mas Rampinyo

>>Soy una mujer que, desde
hace dos años, voy en silla de
ruedas por una enfermedad en
la columna. A causa de estar en
esta situación, me he dado cuen-
ta de que Montcada no está pre-
parada para que nos podamos
mover los minusválidos. Ni si-
quiera podemos acceder a las
tiendas, a los autobuses por cul-
pa de los conductores que se pa-
ran “sólo cinco minutos” en la
parada del autobús o a las cafe-
terías de la calle Mayor porque
no tienen un acceso normal,
sino un escalón más alto que la
rueda trasera de mi silla.
Por culpa de la mala distribu-
ción de los vados y los rebajes
he tenido ya cinco caídas, las
cuales he denunciado al Ayun-
tamiento. Tan sólo he consegui-
do que me hagan un vado de-
lante de mi casa para acceder al
colegio de mi hijo (Elvira Cuyàs)
y otro, que para lo único que me
sirve es para quedarme en la ca-
rretera del antiguo mercado
Mercacom. Siempre están con el
cuento de los presupuestos, pero
los daños sufridos en mi cuerpo
no me los solucionan ni me los
indemnizan desde hace más de
un año que tuve el primero.

Aclariment

En l’anterior número de La Veu vam anun-
ciar amb el desplegament dels Mossos
d’Esquadra al municipi la Comissaria de la
Policia Nacional passaria a fer només
tràmits administratius. Aquesta, però, no
serà l’única tasca del cos que també
treballarà en altres tasques policials com
ara: delinqüència organitzada, tràfic de
drogues a gran escala, immigració clan-
destina, trata d’éssers humans i lluita
antiterrorista, entre d’altres.

Al número anterior, a la pàg. 6 de notícies,
a l’apartat “altres punts”, van aparìexer
dades errònies sobre la futura residència i
centre de dia que es farà a la Rasa per a
la gent gran. En realitat l’equipament
tindrà140 places de residència i 50 de
centre de dia. Per un error de compaginació
en el número anterior la secció Fil directe
va aparèixer signada per dues persones.
El nom correcte era el de Francesc
Gutiérrez i no el de Pere Herrero.
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:: Cal regular la prostitució?

:: S’hauria de reconèixer

     la prostitució com a qualsevol

     altra activitat professional?

:: Seria necessari més control de les

mafies i xarxes de corrupció?

S’estima que a Espanya

hi ha més de 300.000

professionals del sexe i

cada vegada són més

els homes que decideixen

dedicar-se a la prostitució

S’ha de legalitzar la prostitució?
El fòrum. Societat

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...
� Lienas, Gemma. Quiero ser puta. Ediciones Península, 2006

� Anàlisi de la prostitució femenina a Catalunya: propostes executives i legis-

latives per millorar una situació problemàtica. Consulta: www.idec.upf.edu

� Princesas. Direcció: Fernando León de Aranoa. Espanya, 2005

La normativa vigent no permet ubicar un
prostíbul a prop d’espais freqüentats per
infants, com succeeix a les plantes
destinades a vivenda, els espais comuns
dels quals són compartits per ambdues
activitats (ascensors, vestíbul, etc.)

�

“La regularizació beneficiaria la seguretat de les dones”
Actualment el codi penal no considera la
prostitució un acte delictiu, en canvi sí que penalitza
la inducció i l’explotació. Això significa que la
policia s’encarrega de perseguir a aquelles perso-
nes que cometen aquest delicte, conegudes com a
proxenetes. No obstant, la nostra actuació només
és possible quan sabem que una prostituta està
sent obligada a exercir per estar sotmesa a algun
tipus de violència, intimidació, engany o abús de

superioritat. En aquests casos, les prostitutes tan
sols seran conduïdes a comissaria per testificar i
mai com a imputades. La nostra actuació també
estarà encaminada a controlar que no hi hagi cap
prostituta menor d’edat i que la dona, si és immi-
grant, tingui els papers en regla.Crec que la regula-
rització del sector seria interessant per a les dones
que hi treballen, tant per la seva pròpia seguretat
com per la seva pròpia llibertat personal.

Santiago Lubián
Comissari de la Policia
Nacional de Montcada

“Abolició versus reglamentació: dret o mercat”
La societat actual es basa en dos elements estructurals: el
patriarcat que jerarquitza les posicions i relacions socials en
base al gènere, subordinant el femení al masculí, i el mercat
que ho fa en base a la propietat i vertebra la vida social
sota el concepte i l’estatus de treball. La prostitució no és
una problemàtica individual sinó estructural, no es pot
deslligar del model de masculinitat de la nostra societat.
La seva legitimació no legitima les prostitutes ni les deixa
d’estigmatitzar, ni les treu de la marginació, ni varia la

percepció social, sinó que busca la legitimació de la
consideració de la dona com objecte multiusos al servei
dels desitjos o necessitats de l’home. Se situa la dona, majo-
ritària en aquest “mercat laboral”, dins un àmbit d’intercan-
vi desigual i discriminatori i es legitima un sector basat en
l’explotació i domini d’éssers humans cosificats, per tant
sense capacitat real de lliure decisió. La idea del sexe com
a comerç reforça la visió de la dona com objecte al servei
de l’amo. Però com abordem aquesta violència de gènere?

Núria Moner
Responsable tècnica
l’Oficina d’Atenció a la Dona

“Pels drets de les persones treballadores del sexe”
L’exercici de la prostitució al nostre país no consti-
tueix un delicte. Però qui l’exerceix, paradoxalment,
no té reconeguts els seus drets. Encara més, a ciu-
tats com Barcelona i Madrid, estan sent assetjades
i fustigades per plans i ordenances especials dels
ajuntaments.
Des de la Plataforma por los Derechos de las
Personas Trabajadoras del Sexo, i des del Colecti-
vo Hetaira, en concret, volem que es reconeguin i

garanteixin els seus drets laborals, socials i
ciutadans, que es tingui en compte la seva veu i la
de les associacions constituïdes per elles, que es
reconegui la prostitució com a una activitat
econòmica legítima i que es persegueixi amb
fermesa les màfies que obliguen les dones a pros-
tituir-se. És imprescindible que es respecti la seva
dignitat i capacitat de decisió en qualsevol acció
que s’emprengui en relació a la prostitució.

Colectivo Hetaira
Integrant de la Plataforma
por los Derechos de las
Personas Trabajadoras
del Sexo

Bonaventura
Caminal
Jubilat

Sonia López
Administrativa

Laura
Becerro
Cangur

� S’hauria de legalitzar la pros-
titució perquè tots els negocis
han de ser legals. Si un negoci
està al marge de la llei, només
porta problemes. A més s’hauria
de treballar contra les màfies que
porten dones enganyades.

la veu dels veïns

Eloy Roig

� S’hauria de legalitzar perquè
la gent que hi ha darrere no es
beneficiï a costa d’explotar noies
joves que venen enganyades
buscant una qualitat de vida
millor i que, al final, les màfies
no deixen lliures.

� S’hauria de legalitzar a nivell
sanitari. Crec que la falta de mit-
jans les obliga a guanyar-se la
vida amb aquesta professió,
però haurien de gaudir d’una
seguretat i una sanitat mínima,
ja que això és un dret.

� S’ha de legalitzar perquè pu-
guin tenir un control sanitari, així
com una seguretat social.  Penso
que cadascú es guanya la vida
com vol, però obligar dones a
prostituir -se està malament..

Javier Martín
Electricista

� Podria legalitzar-se i  s’hau-
rien d’eradicar les màfies il·le-
gals, així com prohibir la pros-
titució al carrer. És preferible fer-
ho en llocs tancats i amb unes
normes d’higiene bàsiques.

            venedor
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Divendres 3
Cinema. Hora: 19h.  Lloc: Espai Jove
Can Tauler.

Dissabte  4
visita. Al refugi antieri del Poble Nou. Hora:
9h. Organitza:  AV Terra Nostra.
visita. Al barri del Raval de Barcelona
Hora: 11h. Lloc: Font de Canaletes.
Organitza: Fundació Cultural Montcada.
passatge del terror. (També el dia
5). Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.
Organitza: Col·lectiu C4.

berenar. Xocolatada Popular. Hora: 19h.
Lloc: Centre Cívic de Can Cuiàs. Gratuït.
cinema. Salvador, de Manuel Huerga. Hora:
19 i 22h. Lloc: Auditori. Preu: 3,60 euros.

Diumenge  5
sortida. Amb BTT pels voltants de Mont-
cada. Hora: 8h.  Lloc: Plaça de l’Església.
Inscripcions: 935 642 040. Organitza: El Cim.
sortida. Passejada matinal pels boscos
de la riera de Riells. Hora: 10h. Lloc: Trobada
al reutaurant de Riells.  Organitza: El Cim.
teatre familiar. Animalets, de Galiot
Teatre de Titelles. Hora: 12h. Lloc: Auditori.
Preu: 3,10 euros.

Dilluns  6
jornades de la gent gran.
Veure pàgina 13.
xerrada. El cabell reflecteix la nostra

salut, a càrrec de la farmacèutica Carme Par-
do. Hora: 17h. Lloc: Escola d’Adults.

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

Dimarts  7
jornada sobre residus. Hora: de
10 a 14h. Lloc: Casa de la Vila. Organitza:
Andròmines.
homenatge a la II República.
Veure pàgina 14.

Dimecres  8
presentació. Del Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC). Hora: 18.30h. Lloc: Auditori.

Dijous  9
xerrada. Després del tractament d’un càncer
de mama, què?  Hora: 20h. Lloc: Abi.
jornada. Actuació de corals i rondalles.
Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent Gran.

Divendres  10
hora del conte. Contes d’avui, contes
d’abans... contes d’elefants, amb Carles
Alcoberro. Hora:18h Lloc: Biblioteca Centre
sopar. Aniversari pels 20 anys del Cim
Hora: 21h. Lloc: Abi. Organitza: El Cim.

Dissabte  11
sortida. Per conèixer els bolets de la
Serralada de Marina. Hora: 10h. Lloc de
trobada: Ajuntament de Montcada i Reixac.

Diumenge  12
sortida. A la Font de l’Amigó. Hora: 9h. Lloc:
Col·legi La Salle Organitza: IME i El Cim.
visita. A Sant Vicenç de Sarrià. Hora:
10.45h. Lloc: plaça d’Artós. Organitza:

Fundació Cultural Montcada.

TEATRE FAMILIAR

 més informació: www.montcada.cat

Horaris: de dilluns a divendres, e 9 a 15h i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 1h i diumenge, de 10 a 14h

PINTURES DE JOSÉ ANTONIO GARCÍA

Del 7 al 12 de novembre

ANIMALETS
Cia. Galiot Teatre Titelles
Preu: 3,10 euros

mostra de cuina. Hora: 12h. Lloc:

Plaça de l’Església.Organitza: Restau-
radors locals i Regidoria de Comerç.

Dilluns  13
degustacions culturals. Fins al
17 de novembre. Hora: 18h. Lloc: Centre
Cívic l’Alzina. Organitza: Taarof Bi Salam.

Dimarts  14
xerrada. Sobre els transtorns del
comportament alimentari. Hora: 16h. Lloc:
Centre de Recursos Pedagògics.
pintura. Premi Nacional de Pintura Juan
Ramón Masoliver. Hora:18h. Lloc: Auditori.
fotografia. Entrega premis Biennal de
Fotografia. Hora: 20h. Lloc: Casa de la Vila.

Dijous 16
dia mundial de la ciència. El
determinisme contra les cordes. Hora: 18h.
Lloc: Auditori. Organitza: Ajuntament i IES
Montserrat Miró.
xerrada. Els orígens de la triada
mediterrània: cereals, oli i vi a l’època dels

Ibers, a càrrec de l’arqueòleg Daniel Lòpez
Reyes. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.
Organitza: Museu.

Divendres  17
teatre. Hora: 17.30h. Lloc: Casal de la
Gent Gran Casa de la Mina.
Conferència. Sobre com aborden els
Mossos d’Esquadra la violència vers les do-
nes. Hora: 18:30h. Lloc: Casa de la Vila.
cinema. Lloc: Can Tauler.  Hora: 19h.

SALVADOR
PUIG ANTICH, de M.Huerga
Preu: 3,60 euros

4 de novembre, 19 i 22h

5 de novembre, 12h

CINEMA

PROGRAMA D’ACTES
COMMEMORATIUS
75è aniversari
de la II República

16 de novembre

Organitza: IES Montserrat Miró
i Ajuntament

Organitza: Ajuntament de Montcada i Reixac

Fins al 14 de novembre

PREMI NACIONAL DE FOTOGRAFIA
 Del 14 de novembre al 7 de desembre

JORNADA DE
CULTURA CIENTÍFICA
El determinisme

contra les cordes

A l’Auditori A l’Auditori

EXPOSICIÓ
PREMI NACIONAL DE PINTURA J.R MASOLIVER
Fins al 14 de novembre
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Un any sense Joan Capella
El Consistori aprova la creació d’un organisme que gestioni el Fons d’Art  i divulgui la seva obra

1er ANIVERSARI

laura grau
mas rampinyo

 >> Oli sobre tel·la de Joan Capella  Autoretrat (2002)

El 31 d’octubre va fer un any de
la mort del pintor Joan Capella.
L’artista va crear un estil propi en
el difícil món de l’art. Com a veí
que s’estimava el seu poble, abans
de morir va cedir bona part de la
seva obra a l’Ajuntament. El 24
d’octubre, la Junta de Govern
Local va aprovar la creació d’un
organisme que gestioni el Fons
d’Art Capella, del qual se n’ocupa
Jorge Gómez, biògraf i amic ín-
tim del pintor a qui personalment
va delegar la gestió del seu llegat.
Coincidint amb el primer aniver-
sari de la mort de l’artista, s’està
preparant una exposició dels seus
dibuixos –com  era el seu desig–
i  el calendari municipal amb
obres del Fons d’Art. El Ple mu-
nicipal també ha acordat que es
posi el nom de Capella a un dels
nous carrers de La Rasa-Mas
Rampinyo. Una altra novetat és
que al nou Centre Cívic de la Ri-
bera  es col·locarà una placa amb
un disseny de l’artista.

Reconeixement. El nom de
Joan Capella va ser un dels que es
van sentir en l’acte de lliurament
dels Premis Nacionals de Cultura
de la Generalitat –fet a Girona el
30 de setembre– durant el repàs
de les personalitats del món de
l’art desaparegudes durant el 2005.
La Sala Dalmau de Barcelona
també ha fet una exposició-
homenatge que es pot visitar fins
al 10 de novembre.

JORGE GÓMEZ

“La fundació ha de tenir vida”

PERE CARBONELL

1a quinzena
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>> ENTREVISTA A JORGE GÓMEZ, responsable del Fons d’Art Capella

 >> Jorge Gómez amb Joan Capella al seu estudi de Mas Rampinyo al  2002

-Quina idea tenia Capella de
com seria l’organisme que
gestionés el seu llegat?
Ell tenia molt clar que no volia el
típic local silenciós on, de tant en
tant, entrés algú a mirar els seus
quadres. La seva idea era un cen-
tre obert i dinàmic on la gent anés
a aprendre a pintar, a escoltar
conferències sobre art i a inter-
canviar opinions, un lloc que
fomentés la curiositat i el neguit
de saber, on també es fessin
exposicions i publicacions sobre
art. La fundació ha de tenir vida.
-Aquest model té molt a veure
amb el caràcter de Capella.
Sí, ell era un fervent defensor de
la cultura i l’educació enfront la

l’opinió

 Ramon Casalé
Crític d’art

Només feia 13 anys que coneixia
personalment a Joan Capella –

des que vàrem coincidir com a
membres del jurat del Premi de Pin-

tura Juan Ramón Masoliver–, en-
cara que la seva obra ja m’era

familiar, de quan anava a contem-
plar-la a la Sala Dalmau de Bar-

celona, espai on exposava
regularment.

Durant tot aquest temps vam
mantenir una excel·lent relació

gràcies, sobretot, a la seva ma-
nera de ser. En Joan era una per-

sona que sabia escoltar, i no ho
manifesto perquè jo sigui un gran

orador, sinó perquè li interessava
molt copsar l’opinió de tothom,

respectant sempre el que
poguessin pensar els altres.

Recordar Joan Capella és fer-ho
des de la fidelitat i la senzillesa,

una manera de fer ben singular,
defugint de qualsevol aspecte

anecdòtic i simplista de l’art ac-
tual. A ell li interessava la recerca

de l’espai, la llum i el color, o sigui,
l’essència de la pintura.

Pintar i ensenyar a la vegada, o el
que és el mateix, crear i explicar

el que hom fa, no és gaire fàcil ja
que normalment l’artista, portat pel

seu propi ego, no acostuma a
compartir els seus coneixements

amb els altres. Aquest no era el
cas del Joan, al contrari,  volia

trasmetre tot el que sabia als seus
deixebles i amics i, per això, jo

també vaig aprendre molt al seu
costat. Les seves opinions res-

pecte a l’art contemporani van ser
molt enriquidores, amb un diàleg

fluïd i amable, allunyat de tota
vanitat.

(Membre de la Junta Directiva
de l’Associació Catalana de
Crítics d’Art i del jurat del Premi
Nacional de Pintura Juan Ramon
Masoliver)

A tu, amic

Joan

barbàrie i la desraó. També creia
en els organismes democràtics.
Per això considerava que la seva
obra l’havia de gestionar una
fundació on estiguessin repre-
sentades totes les parts implica-
des i les decisions es prengues-
sin per consens.
-S’han fet activitats per divul-
gar l’obra de Capella?
Fins que no es creï la fundació i
tingui un espai físic serà difícil do-
nar a conèixer l’obra de Capella,
però s’han fet algunes coses. Per
exemple durant aquest any s’ha
dut a terme la restauració del
mural de Capella que presideix el
vestíbul de la Casa de la Vila  i
s’ha col·laborat amb el Museu

Picasso amb la cessió del dis-
seny d’un gat de Capella per una
obra de teatre sobre el mític local
barceloní Els quatre gats. El curs
passat també vam col·laborar
amb la Setmana Cultural del CEIP
Reixac.
-Quantes obres integren el
Fons d’Art?
Actualment tenim 1.417 obres,
comptant la donació que va fer
Elisa Riera dels 33 originals que
il·lustren el llibre Racons d’enyor.
Des del Fons d’Art, a la Casa de
la Vila, oferim un servei d’infor-
mació i assessorament a les per-
sones que vulguin datar obres de
Capella que tinguin a casa seva
o restaurar-les. LG
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Alquilo. Dos habitaciones en Sabadell. Una
doble. Confortables. Lado Rambla y Ferro-
carrils de la Generalitat. Derecho a cocina y
lavadora.Tel. 662 088 919.
Oferta laboral. Per fusteria darrera de La
Salle. Aprenent de 16 a 17 anys. Tel. 625 569
938.
Oferta laboral. Se precisa peón para montaje
de andamios.  Con carnet de conducir. Tel. 655
58 70 72.
Oferta laboral. Se necesita tornero de control
numérico y aprendiz para una empresa de
Barberà del Vallès. Tel. 937 186 268.
Oferta laboral. Empresa de Montcada nece-
sita oficial de primera para montaje de alumi-
nio y vidrio. Tel. 935 752 574 / 609 303 819.
Bar en traspaso. Por enfermedad. En calle
Valencia, 5. De 95m2. Tel. 935 646 661.
Vendo caravana. De 4 a 6 plazas en
Castelldefels. Tel. 607 264 903.
Vendo piso. De particular a particular. 86 m2,
4 habitaciones, reformado en 2003, aire
acondicionado, calefacción, parquet, exterior.
Precio 273.500 euros. Teléfono 93 564 21 41.
Vendo órgano. Electrónico con karaoke
totalmente nuevo. Precio: 250 euros. Tlf.699
013 781.
Busco trabajo. De canguro y/o de limpieza
para las mañanas. Teléfon 639 535 147.
Preguntar por Fernanda.
Terreno en venta Alt Empordà. Cerca Golf

Torremirona. Excelentes Vistas. Para amantes
de excursiones a pie, a caballo, quads.
Urbanización en pueblo, con todos los
servicios. Lugar privilegiado. 555m2. Precio
144.242 euros (24 M PTA)Tel. 676 11 11
98.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

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

laura grau
redacció

El premi Masoliver es
falla el 14 de novembre

El proper 14 de novembre es
farà públic el veredicte de la
nova edició del Premi Nacional
de Pintura Juan Ramón Maso-
liver, en el qual han participat
102 autors d’arreu de Catalunya,
44 menys que l’any anterior.
L’acte tindrà lloc a l’Auditori, a
les 18h, coincidint amb la
inauguració de l’exposició de les
25 obres finalistes.
El jurat, format pels crítics Jo-
sep M.Cadena, Conxita Oliver,
Ramón Casalé i Josep Corre-

El tarragoní Alberto Porres
guanya la Biennal de foto

Entre els finalistes hi ha quatre membres de l’Agrupació Fotogràfica

PEPI MARCO

 >> Porres, en un poble nepalès, a la frontera amb El Tíbet, on ha viatjat recentment

laura grau
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 L’Auditori estrena
l’obra ‘Rap Pública’

dor-Matheos, es va reunir el 25
de setembre a la Casa de la Vila
per decidir el veredicte. Tots van
coincidir en el bon nivell de les
obres que van arribar a la selec-
ció final. El primer premi està
dotat amb 3.000 euros i el fina-
lista amb 1.500. Els autors
premiats podran exposar una
mostra de la seva obra a l’Au-
ditori durant l’any vinent, amb
totes les despeses pagades. El
jurat també concedeix 3 accèssits
sense dotació econòmica  per
ressaltar  les obres que han estat
ben considerades.

El tarragoní Albert Porres Viñes
ha guanyat el Premi d’Honor
Medalla Ciutat de Montcada i
Reixac de la darrera edició de la
Biennal de Fotografia, que con-
voca l’Agrupació Fotogràfica de
la localitat (AFMiR). El jurat,
reunit el passat 21 d’octubre a
la seu de l’entitat –el Centre
Cívic Antigues Escoles de Mas
Rampinyo–, va triar Porres en-
tre una seixantena d’autors de tot
l’estat que van presentar un to-
tal de 219 obres. Els 6 premis
finalistes van ser per Miguel
Parreño, Sergio Tello, Toni
Nomdedeu i Josep Ponsa, de
l’AFMiR, i Jean Fleche (Alacant)
i José Luis Moreno, (Màlaga).
Els 3 premis locals van recaure
en Gabriel Brau, Pedro Caba-
llero i Cristina Gutiérrez.

Perfil.  Albert Porres (Tortosa,
1951), enginyer industrial de 55
anys, té una llarga trajectòria en
el món de la fotografia, tot i que
no s’hi dedica professional-

ment. Ostenta el màxim guar-
dó de la FIAP (Fedération Inter-
nationale de l’Art Photographi-
que) i ha fet nombroses expo-
sicions.  La fotografia i els viat-
ges són les seves grans aficions,
que no practica necessàriament
al mateix temps. El que més
l’interessa és l’estètica i la com-
posició de les imatges, “no hi
poso mai sentiments, això ho

 >> Pilar Perdices, guanyadora de la darrera edició del Premi Nacional de Pintura
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ha de fer l’espectador”, expli-
ca. El portaveu del jurat, Joa-
quim Cabezas, va destacar “l’es-
til depurat i pròxim a la pin-
tura de Porres”. El lliurament
de premis es farà el 14 de no-
vembre a la Casa de la Vila
(20h), coincidint amb la inaugu-
ració de la mostra dels treballs
premiats que es podrà visitar fins
al 7 de desembre.

El rap és un dels ritmes que avui
dia fan servir els joves per
expressar les seves reivindica-
cions. Els valors que es reclamen
ara i els que defensava la II Re-
pública tenen molt a veure.
Dèria Teatre ha combinat les
dues paraules per donar nom a
l’espectacle que estrenarà el pro-
per 11 de novembre a l’Auditori
(20h) per commemorar el 75è
aniversari de la II República.

Col·laboracions. Rap Pú-
blica compta amb la col·la-
boració del grup Tea 345 i d’una

trentena de persones vinculades
al teixit associatiu del municipi.
Entre tots intentaran rescatar els
valors i les il·lusions d’aquest
període de la història que es va
veure truncat per un cop mili-
tar. L’espectacle combina la veu
de poetes significatius de l’època
com Miguel Hernández, Fede-
rico G. Lorca, Antonio Macha-
do i J.V Foix, amb cançons i
imatges significatives d’aquest
període. “Volem reflexionar
sobre els valors de la Repú-
blica amb una obra senzilla
però emotiva, en la línia del
muntatge Lorca ”, ha explicat
el director, David Velasco.

SÒNIA HERNÁNDEZ/ARXIU

ALBERT PORRES

 >> Dia de calma, una de les dues fotografies premiades d’Albert Porres, feta al Delte de l’Ebre
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L’SLC forma 24 noves parelles
per practicar el català parlat

L’Abi obre un grup de conversa setmanal com una opció més
PILAR ABIÁN

Ibrahim Abezic i Jaume Baltó
integren una de les 24 noves
parelles lingüístiques que s’han
creat amb motiu d’una nova
edició del programa Voluntaris
per la Llengua. L’Ibrahim, origi-
nari de Tànger (Marroc), porta
nou mesos a Montcada, tot i que
va arribar a Catalunya ja fa dos
anys. Sap castellà, francès i anglès
i una mica de català però neces-
sita algú per practicar-lo. Aquest
algú és Jaume Baltó, un català
que també va haver d’emigrar i
sap molt bé com és d’important
conèixer la llengua del país on
vius per entendre la societat que
t’acull i començar a integrar-t’hi.
Tots dos hauran de fer 10 hores
de conversa en català a partir
d’un material que els facilita el
Servei Local de Català.

Espai de conversa.  El Ser-
vei Local de Català (SLC) va fer
l’acte de constitució de les noves
parelles lingüístiques el passat 26
d’octubre a la Casa de la Vila,
amb l’assistència d’una setantena
de persones. L’acte també va
servir per donar a conèixer una

laura grau
montcada

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

�

Fanalets decimonònics al Casino�

L’Abi se’n va al teatre�

La Sala Josep M. Prado del Gran Casino de Terra Nostra
compta amb un nou element decoratiu, els cinc fanals del segle
XIX que Lluís Segura, un veí del
barri, ha cedit a l’Ajuntament.
El conveni de cessió es va sig-
nar el passat 19 d’octubre en un
acte presidit per l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC). Els
fanals pertanyien a la Coral
Lluna de Barcelona i el cost de
la restauració l’ha assumit el
consistori.  Segura es va mostrat
molt satisfet pels treballs de
recuperació d’aquestes peces
històriques que han passat a ser
patrimoni municipal. PA

Exposicions de Bou i Mimó
El fotògraf Josep Bou, de l’Agrupació Fotogràfica de
Montcada i Reixac (AFMiR) participa en l’exposició col·lectiva
Visión Eterna, fotografías de naturalezas muertas, que es pot visitar
fins al 8 de gener a la Galeria Kowasa de Barcelona (Mallorca,
235). La mostra analitza la manera en què la mirada fotogràfica
ha reinterpretat aquest gènere pictòric, juntament amb els
símbols i lectures sobre el pas del temps, la mort i la pèrdua.
Un altre membre de l’AFMiR, Joan Mimó, exposa una mostra
de fotografies de cactus i flors al restaurant Gros Mercat, al
polígon de la Ferreria. LR

Metamorphosis@Ross Daly és l’espectacle musical que ha triat l’Abi
per fer una nova sortida al teatre el proper 10 de novembre.
Es tracta d’un recorregut musical per diferents països del món
com Turquia, Grècia i Iran. El preu és de 15 euros per als socis
i 20 per a la resta. Els interessats poden trucar al 935 640 006 o
adreçar-se al local de l’entitat (Colón, 5). LR

LAURA GRAU

iniciativa pionera al municipi que
va explicar Montse Ribera,
membre de l’Abi i exvoluntària
lingüística. “Volem obrir un
grup de conversa setmanal
perquè –els dimarts, de 20 a
21h–la gent tingui un espai
on parlar lliurement el cata-
là”. S’articularan alguns temes
per propiciar la conversa com
ara les tradicions, la gastronomia

PILAR ABIÁN

 >> L’Ibrahim i el Jaume comencen la seva relació com a parella lingüística

i l’actualitat. Una altra iniciativa
que ha sorgit a nivell nacional
per promoure l’ús social del
català –que es va presentar en el
mateix acte– és Veu Pròpia
(www.veupropia.org), una associa-
ció formada per persones
vingudes de fora o fills de pa-
res immigrants que han adoptat
el català, tot i no ser la seva pri-
mera llengua.
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El Recreo.com serà la pàgina
oficial del concurs radiofònic

laura grau
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Germán Santacana és l’autor del text seleccionat del mes d’octubre

Contes coordinats és el títol del lli-
bre promogut pel grup de
voluntaris de Cerdanyola de la
Fundació Esclerosi Múltiple
amb relats d’autors catalans de
renom com Ignasi Riera, Màrius
Serra o Maria Mercè Roca, en-
tre d’altres, que el 19 d’octubre
es va presentar al municipi en
un acte organitzat pel Cercle
Cultural a la Casa de la Vila. El
volum s’ha fet amb l’objectiu de
recaptar fons per a la creació
d’una unitat d’atenció específica
per aquests malalts a la residència
Vall d’Hebron i es pot adquirir
al preu de 12 euros a qualsevol
llibreria de la comarca. Un dels
promotors de la iniciativa ha
estat el locutor de ràdio Xavi

Literatura al servei de la solidaritat

 >> Xavi Cases, en primer terme, presentant el llibre amb Jordi Jorba

ADOLF QUIBUZ

Jornada sobre cultura
científica a l’Auditori

concurs de microrelats ‘El basar’

Cada vez estoy mas lejos de mí. Cada vez me acuerdo menos del
pasado, de quien fui, o era, que todavía soy, pero menos. El camino es lento,
y duro, y sinuoso. Pero sigo firme. Adelante. Ya no me río de lo mismo. Ni con
la misma gente. Ya no disfruto de su compañía. Y les veo de manera diferente.
Hay algo que ha cambiado en sus rostros, o algo ha cambiado en mi manera
de ver las cosas. Escucho las mismas canciones, pero me dicen cosas
diferentes aun conservar las mismas letras. O yo las interpreto de manera
diferente. Las cosas que eran fundamentales ahora ya no lo son tanto. Lo
que era trivial ahora cobra sentido. Lo que era inexplicable ya no lo es tanto,
y su esclarecimiento se ve venir entre la neblina del miedo y la inseguridad.
Mejor verlo venir poco a poco, para no colapsarnos, para no perdernos
entre dudas y temores. Temor a la verdad, pura y dura... si es que existe, si
es que somos capaces de soportarla...

Y así estoy, luchando poco a poco contra lo que creía conocer, lo
que creía saber... para descubrir quien soy, que quiero y adonde quiero ir.
Y mientras pienso todo esto voy circulando con mi vehículo por la autopista,
viendo pasar letreros anunciando salidas a destinos inciertos y desconocidos.
Empiezo a ver una silueta en el arcen a lo lejos. Justo antes de tomar una
salida. Es un autostopista. Sujeta un letrero donde pone: “A cualquier parte”.
Levanto el pie del acelerador. Me acerco. Lo observo. Lo miro. Al verle el
rostro de cerca me resulta familiar. Lo comparo con el que me observa desde
el espejo retrovisor del coche y, sin pensarlo, mi pie pisa el acelerador y
salgo de ahí volando, sin atreverme a mirar hacia atrás.

El autostopista. Germán Santacana  (Barcelona)

laura grau
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Amb motiu del Dia Mundial de
la Ciència, l’IES Montserrat
Miró organitza un congrès titulat
El determinisme contra les cordes
(atzar, llibertat i incertesa quàntica)
el proper 16 de novembre a
l’Auditori (18h). Aquesta és la
segona vegada que el centre
porta fora de l’institut una
activitat escolar. Ja ho va fer l’any
passat amb les jornades sobre
Einstein. “L’objectiu –explica

>> EL BASAR

ARXIU/PILAR ABIÁN

Cases qui, juntament amb Jordi
Jorba, va presentar el llibre a
Montcada. Cases és el director i
presentador del programa Espai

Vital que s’emet cada dimecres,
de 20 a 21h, per les emissores
municipals de Montcada, Cer-
danyola, Ripollet i Barberà.

 >> Jornada sobre Einstein que es va fer l’any passat a la Casa de la vila

el professor de filosofia Carles
Sarrate– és oferir al poble una
versió més lleugera del con-
grés que fem al centre perquè
creiem que pot resultar inte-
ressant per al públic gene-
ral”. La jornada inclou vuit po-
nències al voltant del deter-
minisme, una idea filosòfica que
pren força a partir d’Einstein. El
mateix dia el Museu organitza
una xerrada sobre l’alimentació
dels íbers a càrrec de Daniel
López a la Casa de la Vila (19h)

PILAR ABIÁN

El portal El-Recreo.com serà a
partir d’ara la pàgina oficial del
Premi Nacional de Microrelats
El Basar de Montcada Ràdio. El
conveni de col·laboració entre
ambdós mitjans el van signar el
passat 1 de novembre el direc-
tor de Montcada Comunicació
Lluís Maldonado i el promotor
del web Enrique M.Camba.
Segons Camba, “el web és un
punt de trobada entre lectors
i amants de la literatura que
ofereix la possibilitat de pu-
blicar a Internet relats, arti-
cles d’opinió i poemes”. En
un any i mig ha aconseguit tenir
2.700 membres i 1.500 textos
originals. Maldonado ha destacat
que amb aquest acord “‘el
concurs tindrà un espai fix
de divulgació  on es podran
consultar des de les bases del
certamen fins llegir els tex-

tos guanyadors de cada
mes”.

Seleccionat d’octubre. El
barceloní Germán Santacana,
de 32 anys, ha estat l’autor del
text seleccionat del mes d’octu-
bre. El jurat, format pels crítics
literaris de La Vanguàrdia Juan

Antonio Masoliver i Sònia Her-
nandez, ha considerat que l’escrit
s’adequa al gènere de microrelat,
té qualitat literària i incorpora
l’element sorpresiu. El jurat
també ha seleccionat quatre tex-
tos finalistes que, juntament amb
el guanyador, s’inclouran al
volum que s’editarà a l’abril.

Seleccionat del mes d’octubre

 >> Camba i Maldonado, després de signar el conveni per promoure ‘El Basar’

pilar abián
redacció



231a quinzena
novembre 2006cultura

Els Mossos tornen a Montcada
el retro-visor

La primera referència a la seva arribada al municipi se situa l’any 1931

natàlia muñoz

ARXIU FUNDACIÓ CULTURAL

 >>  L’uniforme dels  Mossos constava de gorra, armilla i espardenyes

Els Mossos van tenir
cura de la seguretat a
Montcada fins que va

esclatar la Guerra Civil

Montcada i Reixac torna a tenir
Mossos d’Esquadra després de
70 anys. Les primeres referències
de la presència d’aquest cos al
municipi les trobem a partir de
la proclamació de la Segona
República, el 14 d’abril de 1931.
El montcadenc Ramon Vilalta,
fill del sergent dels Mossos Joan
Vilalta, recorda com ell i la seva
família es van desplaçar des de
Tordera, on el seu pare estava
destacat, per instal·lar-se a la
caserna que el cos tenia al carrer
Domingo Fins. Els Mossos van
tenir cura de la seguretat ciuta-
dana al municipi fins l’esclat de
la Guerra Civil el 1936. Poste-
riorment la caserna va ser ocu-
pada per la Guàrdia Civil. Es
dóna la circumstància que Joan
Vilalta va ser un dels homes que
va acompanyar Lluís Companys
en el seu exili a França.

Orígens. Aquest cos de segu-
retat ciutadana té els seus orígens
al segle XVIII. La fundació de
les primeres “Esquadres” data
del 1719. El batlle de Valls, Pere
Anton Veciana, en va ser el
màxim comandant. El cos es-
tava integrat per una milícia de

paisans que substituïa l’antic
sometent català i pretenia garan-
tir la seguretat de les rutes

comercials, molt perilloses per
als viatgers. Normalment eren
originaris de la comarca on
servien i havien de saber català.
El nou cos va constituir un
reforç per a la seguretat interior
del país que quedava desatesa
quan l’exèrcit havia de marxar a
combatre a l’exterior.
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FUTBOL. GRUP PRIMER DE PREFERENT

El Montcada segueix invicte a la segona
posició malgrat els últims dos empats

El conjunt de Toni Carrillo repeteix millors estadístiques lluny del camp municipal de la Font Freda

sílvia alquézar
redacció

 >> El davanter Juan Roque intenta controlar una pilota a la banda davant la pressió d’un rival

FOTOS: SANTI ROMERO

El CD Montcada es manté com
a únic equip imbatut al Grup Pri-
mer de Preferent després de set
jornades. El conjunt local ocu-
pa la segona posició amb 15
punts, després dels empats als
dos últims matxs que l’han fet
cedir el lideratge al Bellavista de
Les Franqueses, amb 18 punts.
El bloc local, amb nombroses
baixes, va empatar a Sant Cugat
a un gol, el mateix resultat que
va acabar el partit a casa contra
un potent Llagostera, amb di-
versos jugadors de categories
superiors. En els dos enfronta-
ments, el Montcada va patir per
trobar porta, ja que els rivals es
van tancar darrera a defensar
l’avantatge mínim aconseguit a
la primera meitat. En el derbi
vallesà, el conjunt montcadenc
va empatar gràcies a un tant de
Solanas en temps de descomp-
te, en un primer temps dolent i
un segon període on el Montca-
da va jugar més amb el cor que
amb el cap. Pel que fa al darrer
matx a casa, el tècnic reconeix
que el seu bloc no va jugar bé
durant els primers 45 minuts,
però a la represa va oferir la bo-
na imatge de jornades anteriors:
“Per joc i ocasions mereixíem
molt més que un empat”,
aconseguit pel capità Sergio.

Les lesions. Per la infermeria
han passat diversos jugadors
com Mejía i Josué. De fet, en
l’últim matx es va sumar a la
llista Juli, que tindrà per a un pa-
rell de setmanes. El club ha criti-
cat el mal estat del terreny de
joc, de terra. “Està molt dur i
això ens comporta molts pro-
blemes físics”, ha dit el tècnic.

>> CAN SANT JOAN

La gespa de
l’actual camp es
podrà posar a un
nou equipament

El Ple de l’Ajuntament, reunit
el 26 d’octubre, va aprovar
per unanimitat el plec de con-
dicions per adjudicar els tre-
balls de col·locació de la ges-
pa artificial al camp de futbol
de Can Sant Joan per un preu
de licitació de 382.825 euros.
El plenari també va donar el
vistiplau a les clàusules
administratives, mitjançant
l’arrendament financer amb
opció de compra de la gespa,
i la seva adjudicació. L’ob-
jectiu de l’Ajuntament és po-
der traslladar en un futur
l’herba artificial al nou camp
de futbol projectat al Parc de
les Aigües, que es traslladaria
a la ubicació de l’actual equi-
pament esportiu. Respecte a
la zona verda, el Consistori
té previst aplicar un concepte
nou. “Volem fer com una
mena de corredor verd que
arribi des del Casal de la
Mina fins a la plaça del
Bosc”, va avançar l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC). Per
la seva banda, el president de
l’Àrea Territorial, Sergio Her-
moso (PSC), també va indi-
car que hi ha previst fer un
aparcament soterrat als ac-
tuals terrenys del camp de
futbol.

silvia díaz
montcada

‘TENIM EQUIP PER MANTENIR LA
IL·LUSIÓ FINS AL FINAL DE LA LLIGA’

antoni alcalà, president

-Com veu l’equip?
Molt bé. És un bloc compacte
amb jugadors joves i experi-
mentats. Tenim plantilla per
mantenir la il·lusió de l’ascens
fins al final de la lliga.
-Quina valoració fa fins ara?
Encara és molt d’hora, el segon
lloc és quasi anecdòtic, però
l’actitud és positiva i això és el
que compta.
-L’equip obté millors resultats
fora, com cada any.

Sí, esperem
que després
de Nadal ja ju-
guem al nou
estadi, perquè
només hi ha
tres camps de
terra a la cate-
goria de Prefe-
rent. A més, el nostre està en
males condicions, la superfície
està molt dura i patim moltes
lesions. SA

El nou estadi de futbol que
s’està construint a la Ferreria
es podria inaugurar a principi
de gener. De fet, les obres se-
gueixen els terminis previstos
i, si tot va bé, el nou equipa-
ment  podria estar en funcio-
nament durant el mes de ge-
ner. “Estem fent tot el possible
per començar l’any al nou
estadi”, ha indicat el regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC).
La nova instal·lació constarà
de dos terrenys de joc –futbol
11 i futbol 7– de gespa artifi-
cial d’última generació. SA

l’apunt

 >> Antoni Alcalà
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El Santa Maria i el Sant Joan
empaten a zero i en esportivitat

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

 >>  Vega, del Sant Joan, salta per una pilota davant un jugador del Santa Maria

sílvia alquézar
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>> FUTBOL. Promeses locals

Eric Calvo i Cristian Artés són
els davanters del Badalona B

El Badalona B de Primera Cata-
lana té dos davanters de Mont-
cada i Reixac: Eric Calvo i Cris-
tian Artés, de 19 i 20 anys res-
pectivament. Ambdós aspiren a
poder jugar en categories més
importants, com ara la Segona
Divisió B on milita el primer
conjunt del club badalonès. Cal-
vo i Artés van començar jugant
amb 8 anys a la desapareguda

LAURA GRAU

 >> Eric Calvo (esquerra) i Cristian Artés són davanters del Badalona B

FRANCISCO CALVO

sílvia alquézar
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>> EN FAMÍLIA

El derbi viu
l’enfrontament
entre germans

El derbi entre el Santa Maria
i el Sant Joan va ser molt més
que un simple partit per als
germans Claudio i Ramon
Sanz. El primer –interior
dret– juga a Can Sant Joan,
mentre que el segon –mig-
campista– milita a Terra Nos-
tra. Aquesta és la primera
temporada des que són ama-
teur que pertanyen a conjunts
diferents. Tots dos reconei-
xen que es van sentir molt es-
tranys jugant un davant de l’al-
tre, tot i que qui ho va passar
pitjor va ser el seu pare. D’al-
tra banda, el duel entre els ger-
mans Antonio, al Sant Joan, i
Miguel Patón, al Santa Maria,
no es va produir ja que aquest
últim estava lesionat. SA

 >> Els germans Claudio i Ramon

El derbi montcadenc del Grup
Novè de Segona Regional va
acabar amb empat a zero. El
Santa Maria i el Sant Joan van
protagonitzar el 28 d’octubre al
camp municipal de la Ferreria
un matx amb poques ocasions
de gol, un joc de contenció i
molta esportivitat. El partit, de
màxima rivalitat, va aplegar
força públic.Ambdues banque-
tes es van mostrar satisfetes
perquè consideren que el repar-
timent de punts va ser just
després del que es va veure al
camp. El Sant Joan va disposar
d’una ocasió clara –un gol fan-
tasma que el col·legiat no va
veure– per marcar al primer
temps, mentre que el Santa
Maria en va tenir un parell a la
represa. “Va ser un partit molt
igualat, jugat de tu a tu”, ha
indicat el capità de Terra Nostra,
Javier Lara, qui ha reclamat un
possible penal a l’àrea del Sant
Joan que l’àrbitre no va xiular.
Per la seva banda, el capità del
conjunt de Can Sant Joan, Ser-

Escola de Futbol Can Sant Joan
Blaugrana. Calvo va fitxar amb
13 anys pel Sant Gabriel de Sant
Adrià del Besòs, a Divisió d’Ho-
nor, i la temporada anterior va
incorporar-se als juvenils del
Badalona. Aquesta és la seva pri-
mera campanya com a amateur,
amb un debut esplèndid: ha fet
vuit gols en només nou jornades
i és el segon màxim golejador
de Catalunya. Per la seva ban-
da, Cristian va jugar al Barça des

d’aleví fins a infantil de segon
any i després va passar cedit a la
Damm, on va ser-hi fins a juve-
nil. La temporada anterior mili-
tava al Santboià, a Tercera Divi-
sió. “Tenim la il·lusió de po-
der arribar a viure del futbol”,
han dit les joves promeses, les
quals reconeixen que no descar-
ten venir a jugar a Montcada en
un futur. Calvo i Artés auguren
una bona projecció al futbol lo-
cal, coincidint amb el nou estadi.

gio Hermoso, considera que els
dos equips van sortir al camp
“bastant a la defensiva i amb
molt de respecte”.

Balanç. El Santa Maria i el
Sant Joan han viscut un inici de
temporada diferent que els ha
portat, després de set matxs, a
la catorzena i sisena posició amb
7 i 12 punts respectivament. El
conjunt de Terra Nostra va co-
mençar amb dos triomfs, però
després va encaixar quatre der-
rotes consecutives. “Esperem
que l’últim empat ens doni
moral per tornar a sumar
victòries”, ha manifestat el
capità, qui confia pujar posicions
en la classificació.Per la seva ban-
da, l’equip de Can Sant Joan va
ensopegar a les dues primeres
jornades, però en les següents va
millorar el joc i els resultats.
“Ens ha costat conjuntar-nos
perquè hi havia moltes
incorporacions”, ha expressat
el tècnic del Sant Joan, Víctor
Ortega. El Santa Maria jugarà
al camp del Torreta i el Sant
Joan rebrà el Cardedeu.

SANT JOAN
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>> FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera A

L’STE Group Montcada millora
en atac i s’apropa al lideratge

rafa jiménez
redacció

L’STE Group Montcada ja va
donant millors símptomes.
L’equip de Carlos Leandro ja
està al segon lloc del grup cinquè
de la Primera Nacional A, des-
prés d’acumular dues victòries,
a casa contra el Polideportivo
Andorra i a la pista del Marfil
Santa Coloma. La plaga de le-
sions i els problemes per  mate-
rialitzar les ocasions són un mal
que sembla ja ha oblidat. Iván
Font, que per fortuna no haurà
de ser operat del dit de la mà,
és l’únic que segueix en una infer-
meria, de la qual ja han sortit
Marc Sala, Rafa Bufill i Javi.

Joc ofensiu. En l’aspecte de
l’efectivitat, l’estadística és
contundent: 13 gols a favor i 2
en contra en 2 partits. Després
d’un inici gris en el joc en atac,
l’STE Group sembla haver
agafat la confiança necessària per
superar amb claredat els seus
rivals. El primer pas es va do-
nar a casa contra el Polidepor-
tivo Andorra. Els gols d’Emilio
(3), Cristian i Tabo (2) van tancar
la primera victòria de la tempo-
rada en el Miquel Poblet. Una
setmana després, els montca-
dencs van confirmar el seu bon
moment en endossar-li set gols

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

El Valentine continua sense
encert a l’antepenúltima posició
sílvia alquézar
redacció

El Valentine segueix sense con-
vèncer, lluny del bon joc de
temporades anteriors. El con-
junt local va sumar en la darrera
jornada la quarta derrota al
Grup C de la Lliga EBA que
l’ha situat a l’antepenúltima
posició amb només dos triomfs
en sis jornades. L’última enso-
pegada va ser el 28 d’octubre a
la pista del Navàs per 88-72 en
un mal partit dels homes de
César Saura, qui reconeix que
quan l’equip no està encertat en
atac tampoc ho està en altres as-
pectes, com el defensiu. “Hem
d’intentar que no ens afecti
la manca d’efectivitat”, ha re-
marcat l’entrenador, qui demana
el màxim de concentració da-
vant d’aquest tipus de situacions.
“Si hem de créixer i sortir del
pou és a partir d’una bona
defensa”, ha insistit el tècnic.
Precisament, un Valentine més
encertat de cara a cistella va
oferir una imatge molt diferent

SANTI ROMERO

 >>  L’aler Jaume Santandreu va fer vuit punts contra el Navàs

SANTI ROMERO

 >> El jugador Tabo va fer dos gols al partit contra el Polideportivo Andorra de Terol

-Com van aquests genolls?
Encara tinc algunes petites
molèsties, però la lesió va mi-
llorant i el més important és
que puc anar jugant. La ve-
ritat és que encara no he po-
gut entrenar una setmana se-
guida per culpa de tantes le-
sions.
-Va marcar dos gols con-
tra el Marfil. Bona forma
d’agafar moral, no?
Sí, és clar. Sempre va bé mar-
car.
-Per fi dos triomfs seguits!
S’està agafant ja el camí
que tothom desitja?
Vam començar bé la tempo-
rada, pero després vam patir
un parell de partits dolents.
Ens vam reunir i ens vam
conjurar per millorar la si-
tuació. Ara tot està sortint bé.
Hem d’oblidar la derrota
contra el Manresa i seguir en-
davant a per l’ascens.

>> ENTREVISTA

Rafa Bofill: ‘Per
ara tot ens està
sortint força bé’

al filial del Marfil. Emilio va se-
guir en la seva línia i en va mar-
car dos. Els altres cinc van tenir
un significat especial ja que els
van fer Marc Sala i Rafa Bufill
(2), dos dels homes més perse-

guits per les lesions, i el jove
Miguelito (2), que va aprofitar a
la perfecció els minuts que li va
donar Leandro. Tot i aquest bon
moment, el tècnic montcadenc
encara es mostra exigent amb

la plantilla: “L’equip comença
a semblar-se al que vull, però
encara li falta. Tinc tanta
confiança en els meus ju-
gadors que sé que ho poden
fer millor”.

rafa jiménez
redacció

 >> Rafa Bufill

en el darrer matx al pavelló Mi-
quel Poblet contra l’Esplugues,
a qui va vèncer per  95-74. El
Montcada va sumar la segona
victòria al campionat gràcies a
un bon començament amb un
parcial de 10 a 0 que va saber
rendibilitzar al llarg de la resta
de minuts. El Valentine va saber
contrarrestar bé el potencial sota
cistella del conjunt del Baix Llo-
bregat. “El tècnic té raó, la
manca d’encert ens influeix
en altres aspectes, perdem la
confiança”, ha manifestat el
pivot Albert Griso, qui reconeix
que juguen més nerviosos pel fet
d’haver començat malament la
lliga i tenir la urgència de sumar
victòries. En aquest sentit, el ju-
gador montcadenc s’ha mostrat
optimista i confia que un parell
de resultats positius seran sufi-
cients per sortir d’aquesta situa-
ció: “L’equip està preparat
per sortir endavant”. El Va-
lentine jugarà el 5 de novembre
contra el Ripollet al pavelló
Miquel Poblet.

>> BÀSQUET FEMENÍ

El Valentine
ajorna el matx

a Andorra

 >> El Valentine segueix invicte

El Valentine femení segueix
invicte a la part alta de la classifi-
cació del Grup Quart de Segona
Catalana, tot i tenir ajornat el dar-
rer matx a la pista de l’Andorra
a petició del club montcadenc,
que només disposava de quatre
jugadores. Per la seva banda,
l’Elvira Cuyàs es troba a la pe-
núltima posició amb només un
triomf en sis jornades. Al darrer
matx va perdre contra el Bàs-
quet Seca per 54-62. SA

LLUÍS MALDONADO

SANTI ROMERO
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>> HANDBOL. Lliga Catalana

La Salle masculí
empata a Sabadell
en un final polèmic

FOTOS: SANTI ROMERO

La Salle masculí va empatar el
28 d’octubre a 23 gols  a la pista
de l’OAR Gràcia de Sabadell en
un matx molt igualat que va aca-
bar amb polèmica, després que
els àrbitres no van xiular sobre
Moratona un clar penal –La
Salle no en va llançar cap– en el
darrer minut del partit i amb el
marcador que ja seria el definitiu.
L’enfrontament va ser de cons-
tants alternances en l’electrònic.
La primera part va acabar amb
avantatge sabadellenc per 14-10.
A la represa, el retorn d’Aleix a
la porteria va coincidir amb la
reacció montcadenca, gràcies a
una excel·lent defensa. El Mont-
cada va fer un parcial d’1 a 6
que li va permetre donar la volta
al marcador, un domini que va
mantenir fins als darrers minuts.
Finalment, l’OAR va reduir
l’avantatge fins a l’empat a 23
definitiu. En la jornada anterior,
La Salle va perdre per 22-27 al
pavelló Miquel Poblet contra el

 >> L’extrem dret David Sánchez llança davant l’oposició dels rivals

les classificacions

FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 6 i 7
STE-Andorra 6-1
Santa Coloma-STE 1-7
Equip Pj. Pt.
1 Hospitalet 7 19
2 STE Group 7 16
3 Barcelona 7 16
4 Monistrol 7 14

Territorial. Grup 2
Jornades 4 i 5
Mataró-STE B 3-3
STE B-Riudellots 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 4 i 5
S. Fernando-C. Cuiàs2-3
C. Cuiàs-St. Cebrià -
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 5 i 6
Valenti.-Esplugues95-74
Navàs-Valentine 88-72
Equip Pj. Pt.
1 Andorra 6 11
2 Navàs 6 11
3 Aragón 6 11
12 Valentine 6 8

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 6 i 7
Mont. B-Tremp 95-49
Olesa-Montcada B 75-78
Equip Pj. Pt.
1 Santpedor 7 13
2 St. Quirze 7 12
3 Montcada B 7 12
4 Manlleu 6 11

Territorial masc. Grup 2
Jornades 5 i 6
Elvira-Sta. Perp. 69-64
La Garriga-Elvira 50-62
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 6 12
2 La Garriga 6 11
3 Manlleu 6 11
8 Elvira 5 8

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 5 i 6
Mataró-St. Joan 64-59
St. Joan-Badalo. 30-48
Equip Pj. Pt.
1 Canet 6 11
2 Caldes 6 10
3 Valldemia 6 10
9 C. St. Joan 5 7

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 5 i 6
St. Quirze-Elvira 65-49
Valent.-Balaguer 57-45
Andorra-Valent. a.
Elvira-Seca 54-62
Equip Pj. Pt.
1 St. Cugat 6 11
2 Seca 6 11
3 Valentine 5 10
4 Granollers 6 10
15 Elvira 5 6

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 5 i 6
Claret-St. Joan 44-48
St. Joan-St.Quirze 41-49
Equip Pj. Pt.

1 Can St. Joan 6 11
2 Sarrià 5 10
3 Castellar 5 10
4 AECS 21 5 10

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 6 i 7
St. Cugat-Montcada 1-1
Montc.-Llagostera 1-1
Equip Pj. Pt.
1 Bellavista 7 18
2 Montcada 7 15
3 S. Cristóbal 7 14
4 Vic 7 12

2a Regional. Grup 9
Jornades 6 i 7
St. Joan-Martorelles4-2
La Garriga-Sta.Maria1-0
Sta.Maria-St. Joan 0-0
Equip Pj. Pt.
1 Cardedeu 7 19
2 Vilanova 7 16
3 La Torreta 6 13
6 Sant Joan 7 12
14 Sta. Maria 7 7

2a Divisió. Grup 2
Jornades 2 i 3
EF Mont.-Caldes 7-1
Lourdes-EF Mont. 0-5
Equip Pj. Pt.
1 Vic 3 9
2 Montcada 2 6
3 Cerdanyola 3 6
4 La Roca 3 6

HANDBOL

Lliga Catal. masc. A
Jornades 4 i 5
Salle A-Banyoles 22-27
OARGràcia-SalleA23-23
Equip Pj. Pt.
1 GEIEG 4 8
2 Banyoles 4 8
3 Manyanet 5 6
4 La Salle A 4 4

2a Catalana masculí
Jornades 2 i 3
Salle B-Riudoms 32-10
Lloret-Salle B -
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 4 i 5
Descansa:Salle
Salle-Tarragona
23-21
Equip Pj. Pt.
1 Ascó 3 6
2 St. Esteve 3 4
3 La Salle 3 4
4 Tarragona 4 2

ATLETISME

Mitja Marató Barbastro
121 J. Serrano  24’41’’
157 A. Valero   45’ 25’’
276 C.Arqué 27’17’ ’
293 M. C Ruiz   27’31’’
324 C. Ortiz 27’51’ ’
468 C. García 29’39’ ’
582 T. Martín 30’58’ ’
715 S. Alquézar32’25’ ’
739 L. Ruiz 32’44’ ’
778 J. Cámara 33’06’ ’
932 S. Ortega 33’53’ ’
934 M. Mesalles33’54’ ’
1199 A. Ortiz 35’27’ ’
1509 M.Sánchez37’16’ ’
2447 A. Rodríg.44’48’ ’

 >> La lateral Azu fa un llançament a porteria

El conjunt femení va vèncer el Tarragona

Banyoles, que lidera la classifi-
cació del Grup A amb vuit
punts empatat amb el GEIEG
de Girona. Tot i perdre, el tèc-
nic, Jaume Puig, es va mostrar
satisfet de l’actuació de la plan-
tilla “perquè va fer un bon
partit davant del millor bloc
de la categoria”. La Salle ocu-
pa la quarta posició amb quatre
punts en quatre jornades.

Triomf del femení. La
Salle femení va obtenir el passat
29 d’octubre una victòria amb
gust amarg contra el Tarragona.
Les noies dirigides per Juan
Manuel Fernàndez van comen-
çar el partit amb un parcial de
6-1, renda que no van tornar a
tenir durant la resta del matx.
Les precipitacions i els nervis van
ser el motiu que el resultat final
fos més ajustat. “Era un partit
per guanyar de més gols i
sense patir. Tot i això, estic
content perquè els dos punts
es queden a casa”, ha dit el
tècnic local. El  femení és tercer
empatat amb el Sant Esteve.

sílvia alquézar
núria sánchez
redacció

*Les classficacions de l’STe
Group B i el Can Cuiàs no
estan actualitzades
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Carles Cera deixa la JAM per
anar al Ripollet Unió Atlètica

>> ATLETISME. Canvi de club

El corredor sènior Carles Cera,
fins ara a la Joventut Atlètica
Montcada (JAM), ha fitxat pel
Ripollet Unió Atlètica (RUA) per
una temporada. L’atleta de Can
Cuiàs, de 23 anys, ha decidit can-
viar de club perquè el projecte
de l’entitat ripolletenca li obre
més portes a nivell d’equip.
L’objectiu del RUA –que ha
incorporat altres corredors de
nivell– és participar al Cam-
pionat d’Espanya de cros per
clubs. “És una bona oportu-
nitat per pertànyer a un con-
junt que donarà a parlar”,
afirma Cera, qui s’ha mostrat
il·lusionat amb la nova etapa al
club ripolletenc.

Deu anys a Montcada.

L’atleta local va començar a en-
trenar a la JAM als 12 anys i ha
aconseguit nombrosos èxits. A
nivell de Catalunya, la primera
medalla d’or la va guanyar el

 >>  Cera amb la samarreta del RUA

sílvia alquézar
redacció

ANTONIO CERA

El primer cros de la tempo-

rada serà el pròxim 5 de no-

vembre a Calldetenes, un

escenari on Carles Cera ja ha

aconseguit algun triomf al

llarg de la seva carrera es-

portiva. El mateix atleta

reconeix que encara no està

al cent per cent perquè en-

guany ha començat a entre-

nar més tard. “D’aquesta

manera no arribaré tan

cansat a la recta final de

la temporada”, ha mani-

festat el jove corredor de Can

Cuiàs. SA

l’apunt

>> RECONEIXEMENT. Festa del Mundo Deportivo

Premi per als escacs i
el CB Elvira Cuyàs

sílvia alquézar
redacció

 >> Membres de l’Elvira Cuyàs, el regidor d’Esports i directius dels escacs

La Unió Escacs Montcada i el
Club de Bàsquet Elvira Cuyàs
van rebre el 27 d’octubre el
guardó del diari El Mundo De-
portivo que atorga cada any als
clubs catalans que han quedat
campions de les seves respec-
tives competicions durant la tem-
porada anterior. L’acte va tenir
lloc a un hotel de Barcelona amb

l’assistència d’unes 700 persones.
El club  local d’escacs va rebre
el reconeixement pel seu títol de
campió per equips a la Divisió
d’Honor, mentre que l’entitat de
Mas Rampinyo va aconseguir el
guardó per haver obtingut l’as-
cens a la Segona Catalana de Bàs-
quet. El regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC), va acompanyar els
representants montcadencs a la
festa Trofeu Campions.

1997 en la prova dels 3.000
metres llisos en categoria infan-
til i l’última la va aconseguir el
2004 en proclamar-se campió
a la cursa dels 10.000 metres. Pel
que fa a l’àmbit estatal i interna-
cional, la millor temporada de
Cera va ser en edat juvenil, quan
va ser sotcampió estatal de cros

i de la cursa dels 1.500 metres
llisos en pista coberta i a l’aire
lliure, a més de quedar el catorzè
classificat al Mundial de cros.
Malgrat lluir la samarreta de la
RUA, Cera seguirà entrenant
amb el tècnic Francisco Gómez
a les instal·lacions del Pla d’en
Coll.

UE MONTCADA

més en 2 minuts

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> 1a Divisió
Derrota inesperada contra el cuer
L’AE Can Cuiàs va perdre el darrer matx contra el
Sant Cebrià, el cuer que fins llavors no havia sumat cap
punt, per 1-4. Els montcadencs no van tenir el dia, ja
que van disposar de nombroses ocasions i van estavellar
la pilota al pal cinc vegades. SA

STE GROUP B. FUTBOL SALA> Territorial
Primer punt de la temporada
El sènior B de l’STE Group Montcada va sumar a la
pista del Mataró el primer punt a la lliga, en empatar a
3 gols. Els montcadencs, però, van perdre a la setmana
següent contra el Riudellots per 4-5. SA

LA SALLE B. HANDBOL> Segona Catalana

El sènior B de la Salle va perdre per 24-23 davant un
apàtic Lloret. El conjunt suma dos punts i es posiciona
novè, després de guanyar de forma clara a la segona
jornada de lliga en vèncer per 32-10 el Riudoms de
Lleida a la pista coberta municipal. NS

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana

Victòria a Olesa davant del cuer
El sènior masculí B del CB Montcada va vèncer a la
pista de l’Olesa per 75-78 en la darrera jornada de lliga.
A l’anterior partit, els montcadencs es van imposar sense
problemes al Tremp per 95-49. Són tercers del Grup
Primer de Segona Catalana, amb 12 punts. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorial

Dos triomfs seguits amb rivals forts
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs va aconseguir en
l’última jornada una victòria important a la pista de la
Garriga B, fins llavors líder imbatut, per 50-62. El
conjunt montcadenc es troba a la vuitena posició del
Grup Segon del Campionat Territorial de Catalunya
amb tres triomfs i dues ensopegades en cinc partits. A
la jornada anterior, disputada al gimnàs municipal,
l’Elvira Cuyàs va vèncer el Finques Mediterrani Santa
Perpètua per 69-64. A la foto, un dels jugadors
montcadencs entra a cistella davant d’un rival del conjunt
perpetuenc. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Ct. B

Primera derrota del sènior femení
El sènior femení del CEB Can Sant Joan va perdre la
imbatibilitat davant del Sant Quirze B per 41-49 en
l’última jornada. Malgrat l’ensopegada, l’equip local
manté el lideratge del Grup Primer del Campionat de
Catalunya B amb 11 punts en 6 partits. D’altra banda,
el sènior masculí va perdre el darrer matx contra el
Badalonès B per 30-48. L’equip local ocupa la novena
posició amb 7 punts en 5 jornades. SA

SANTI ROMERO

EF MONTCADA. FUTBOL> 2a Divisió femení
L’equip es manté imbatut
L’equip femení de l’EF Montcada es manté imbatut al
Grup Segon de Segona Divisió. A les últimes dues
jornades, va vèncer el Caldes per un clar 7-1 i va supe-
rar el Lourdes de Mollet a domicili per 0-5. SA

Derrota per la mínima a Lloret

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>>COL·LEGIS. Nova temporada

La Lliga Escolar engega
motors amb noves il·lusions
núria sánchez

redacció

El multiesport començarà el dia 4 i el futbol sala i el bàsquet el pròxim dia 11
SILVIA DÍAZ

>> Partit de bàsquet entre el CEIP Mitja Costa i e CEIP Elvira Cuyàs

>> IME. Subvenció de la Generalitat

El club de gimnàstica rít-
mica de La Unió comen-
ça la nova temporada
amb algunes novetats. La
principal és la creació d’un
nou conjunt benjamí de
competició i la incorpo-
ració d’una nova entrena-
dora, Míriam Royo. En-
guany l’entitat també té
equip aleví, infatil i cadet.
En total el nombre de

La implantació de la sise-
na hora lectiva a les es-
coles públiques ha dismi-
nuït el nombre de nens
que practiquen escacs a
Primària, que ha baixat de
80 a 23 aquesta tempora-
da. Fins a aquest curs, la
Unió Escacs Montcada
aprofitava l’hora del mig-
dia per fomentar l’activitat
entre els alumnes. “L’ideal

Mas Duran acollirà
un cros comarcal

>>ATLETISME. Nous reptes >>ESCACS. Nova temporada

Descens important
de jugadors escolars

és donar les classes du-
rant hores lectives per-
què a la tarda els infants
dediquen el temps a fer
un altre esport o an-
glès”, ha indicat el pre-
sident, Jaume Izquierdo.
Les persones interessades
es poden inscriure els
dimarts i dijous a la tarda
a la seu del club, al pavelló
Miquel Poblet. NS

>>GIMNÀSTICA. Molts canvis

La Unió estrena
benjamí i tècnica

gimnastes suma 115 nenes
d’entre 8 i 14 anys. “Es-
tem satisfetes perquè
tenim moltes gimnas-
tes, però ens agradaria
fomentar l’esport a tots
els barris”, ha dit la coor-
dinadora, Pilar Cañero, en
referència al fet que la
majoria de noies són de
Mas Rampinyo o Mont-
cada Nova. NS

Mas Duran acollirà el 16
de desembre un dels sis
crossos de la tercera edició
del circuit comarcal, pro-
mogut pel Consell Co-
marcal de Sabadell. La Jo-
ventut Atlètica Montcada
(JAM) –amb el suport de
l’Institut Municipal d’Es-
port i Lleure (IME)–  or-
ganitzarà les proves, adre-
çades a corredors entre les

Estudi sobre els
espais esportius

núria sánchez

redacció

El Consell Català de l’Es-
port ha atorgat un sub-
venció de 6. 477euros per
a la redacció de mapes
d’instal·lacions i equipa-
ments esportius munici-
pals (MIEM). L’objectiu
de l’estudi és conèixer qui-
nes accions s’han dut a
terme fins ara en matèria
d’equipaments esportius i
cap on han d’anar les di-
rectrius dels propers pro-
jectes, ja que l’actual Pla
Estratègic de l’Esport de
Montcada estava dissenyat

per al període entre el
1999 i el 2007. “Aquest
document és un ele-
ment de treball molt
important  perquè ser-
virà d’anàlisi de les ac-
tuacions realitzades fins
al moment i ens indi-
carà on hem de centrar
els esforços en el futur”,
ha indicat el regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC). A
nivell d’instal·lacions s’han
fet nombroses actuacions,
tot i que la més emblemà-
tica ha estat la construcció
del complex Montcada
Aqua, al Pla d’en Coll.

SILVIA DÍAZ

>> Montcada Aqua es va inaugurar al desembre del 2003

categories prebenjamí i
cadets de municipis com
Ripollet, Barberà, Caste-
llar, Montcada i Sabadell.
El circuit està format per
sis competicions i es pre-
mien els millors atletes a
nivell individual i per
equips. La primera tindrà
lloc el 4 de novembre a
les rodalies del Santuari de
la Salut de Sabadell.SA

Un any més el Consell de
l’Esport de Montcada i
Reixac (CDEM) i  l’ Insti-
tut Municipal d’Esports i
Lleure (IME) organitzen
la Lliga Escolar per a
infants i joves d’entre 3 i
18 anys. De nou el multi-
esport i la psicomotricitat
són les activitats més
sol·licitades i compten
amb equips a totes les
escoles del municipi.
“Estem molt contents
de l’acceptació que
tenen les activitats de la
Lliga Escolar i esperem
col·locar l’esport escolar
a nivell de clubs”, ha dit
el president del CDEM,
Agustín Fuertes. Les lligues
ja tenen data d’inici. El
multiesport començarà el 4
de novembre, mentre que
el futbol sala i el bàsquet ho
faran el dia 11. Per la seva
part, la presentació oficial

tindrà lloc el 16 de de-
sembre, amb la participació
de tots els nens i joves de
les escoles al pavelló Miquel
Poblet. L’acte inclourà jocs
i activitats lúdiques, a més
de la tradicional desfilada
dels equips.

Modalitats. El multi-
esport és una activiat diri-
gida a infants de 6 i 7 anys
i serveix per practicar
diferents esports. D’altra
banda, la psicomotricitat
–adreçada a infants d’en-
tre 3 i 5 anys– pretén que

els més petits aprenguin i
s’ho passin bé a través del
joc. Pel que fa a la Lliga
Escolar, aquesta tempora-
da també hi haurà les
competicions de futbol
sala, bàsquet, handbol i
korfbal.

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure
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El CB Elvira Cuyàs tindrà
cinc conjunts federats

L’entitat vol fomentar l’esport i aconseguir que els nens es diverteixin

PREMINI MASCULÍ > Promoció

Consolidar l’equip. L’entrenadora i presidenta, Cristina Iniesta, ha explicat
que vol formar un equip sòlid i compactat.

JÚNIOR MASCULÍ > Campionat Territorial

Quedar el millor possible. El més important, segons l’entrenador Domi
Sánchez, és “aconseguir resultats i quedar a la part alta de la classificació”.

ESCOLA>

Divertir-se aprenent. L’objectiu amb els més petits és conèixer l’esport de
forma lúdica, tal com ha indicat la presidenta Cristina Iniesta.

JÚNIOR FEMENÍ > Campionat Territorial

Aconseguir fer conjunt. Aquest equip, amb nenes cadets, intentarà fer un
bon paper i quedar a mitja taula, segons l’entrenadora Marta Àguila.

MINI MASCULÍ > Campionat promoció

Intentar fer fases. L’entrenador, Joan Alonso, vol tornar a classificar l’equip a
la part alta de la taula i, si pot ser, ascendir de categoria.

                         FOTOS: NÚRIA SÁNCHEZ, NATÀLIA MUÑOZ I SILVIA DÍAZ

núria sánchez

redacció

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Presentació dels equipsactualitatdels clubs

El CB Elvira Cuyàs ha
iniciat la temporada amb
una novetat important
com és la creació d’un
conjunt premini. Seguei-
xen quatre equips de la
campanya anterior –mini,
júnior masculí i femení i
sots-21– tots federats a les

competicions de la Fede-
ració Catalana de Bàsquet.
La filosofia del club és
que tots els nens juguin,
intentar fer pinyar i clari-
ficar que l’esport està obert
a gent de tot el municipi.
“L’objectiu principal és
que els nens s’ho passin
bé, gaudeixin jugant a
bàsquet i aprenguin”,

ha comentat la presiden-
ta, Cristina Iniesta, qui  es-
pera que dels conjunts del
planter sorgeixen juga-
dors per nodrir els equips
sèniors de l’entitat. D’altra
banda, la dirigent ha
comentat que el club faci-
lita els mitjans per assolir
totes les fites que es pro-
posin els equips.

SOTS-21> Campionat Territorial

Resultats positius. El repte és aconseguir millorar el joc i quedar entre els
primers, segons l’entrenador Emiliano Fernàndez.

El juvenil és segon després
de tres triomfs seguits

L’equip juvenil de La Salle,
dirigit per Tesi Escoba,
s’ha col·locat segon del
Grup B-1 de la Lliga Ca-
talana després de tres
victòries consecutives. El
conjunt local, va perdre a
la primera jornada davant
l’Sporting Granollers,
l’únic equip que fins ara li

ha plantat cara. Segons
l’entrenador “Nosaltres
anirem partit a partit.
Però si és cert que hem
començat molt forts.
Els intrenaments es fan
amb intensitat i els nois
estan molt motivats”. El
conjunt haurà de conti-
nuar treballant perquè a les
properes dues jornades
jugaran contra el Sant Cu-

gat i Mataró, tercer i quart
classificats respectiva-
ment. Aquests dos partits
seran claus per  poder
plantejar-se futurs objec-
tius. A les últimes jornades
la Salle ha guanyat 31-20
davant el Sant Boi i 22-38
a la pista del Cambrils. El
bloc montcadenc és fruit
del reagrupament dels dos
juvenils del any anterior.

núria sánchez

plà d’en coll

HANDBOL> CH La Salle

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

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya. Prèvia.
Grup 4. Jorndes 8 i 9
Andorra-Mont A 89-78
Mont. A-Cubelles 93-53
Equip Partits Pt.
1 Tarragona A 9 18
2 River Andorra 9 15
3 Sabadell 9 15
5 CB Montcada A 9 13

Junior. Camp. Catal. Grup B.
Grup 2. Jornades 6 i 7
Mont. B-Sta Coloma  85-760
Barberà-CB Mont. B  110-101
Equip Partits  Pt.
1 Sants 7  12
2 Sta Coloma          7         12
3 St Gabriel 7  12
6 CB Montcada B 6  10

Cadet. Camp. Cat. Preferent.
Grup 2. Jornades 8 i 9
Reus- Montcada A 68-85
Mont. A-CB i UM 80-87
Equip Partits Pt.
1 CB Valls 9 16
2 CB i UM 9 16
3 Granollers A 8 13
5 CB Montcada A 9 13

Cadet. Campionat Català B.
Grup 2 Jornades 6 i 7
Tecla Sala-Mont B 80-51
Mont. B-Esplugues 66-47
Equip Partits Pt.
1 U. Gironina 7 14
2 E. Pia 7 13
3 Juventut 7  12
9 CB Montc. 7 9

Cadet Fem. Camp. Promociól B.
Grup 8. Jornades 3 i 4
Montcada- Terrassa B 20-70
Montcada - St. Jordi 27-41
Equip Partits Pt.
1 Castellar 4 8
2 Terrassa B 3 6
3 St Nicolau 3 4
6 Montcada 4 4

Infantil. Camp. promoció niv. C.
Grup 15. Jornades 3 i 4
St. Gervasi- Mont. B 36-66
Ametlla- Montcada B 42-40
Equip Partits Pt.
1 St. Gervasi  4 8
2 Ametlla             4         7
3 Montcada B  4 6
4. Centelles  4 5

Infantil. Camp. promoció niv. B.
Grup 06. Jornades 3 i 4
St. Josep - Mont A 48-66
Montcada A- Mollet 61-11
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada A  4 8
2 Juventu             3         5
3 St Josep  3 5
4. Premià                 3        4

Pre-Infantil. Camp.promoció A.
Grup 1. Jornades 3 i 4
Montcada- Minguella 67-35
Montcada - Premià 66-15
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 4 8
2 Mazda Vicar         4          7
3 Minguella 4 7
4. St.  Josep           4 5

Mini. Camp. promoció. Nivell B.
Grup 10 Jornades 3 i 4
Palau- Montcada 18-68
Montcada- Terrassa B 45-55
Equip Partits  Pt.
1 Gramanet A          4          8
2 Elvira Cuiàs          4          7
3 Terrassa 4  7

les classificacions

FUTBOL > EF Montcada

L’EF Montcada premiarà
el joc net i sense targetes

L’Escola de Futbol Mont-
cada ha posat en marxa
una iniciativa per fomen-
tar el joc net entre els juga-
dors. Durant el període
que durin les diferents
competicions, l’entitat pre-
miarà l’equip que sumi
menys targetes grogues i
vermelles al mes. “L’ob-
jectiu és promoure que
els conjunts evitin inci-
dents i el joc dur”,  ha
indicat el coordinador de
l’EF Montcada, José  Ma-
nuel Arjona. La proposta
promourà el Fair Play en-
tre els més petits i joves,
destacant valors com l’e-
ducació i el respecte vers
el contrari.

Més novetats. L’EF
Montcada també ha en-
cetat aquest mes una nova
proposta. Es tracta d’un

sorteig entre totes les per-
sones que es registrin a la
pàgina web de l’entitat
(efmontcada.com). La ini-
ciativa pretén fomentar
l’intercanvi  d’opinions en-
tre els jugadors, els segui-

4 CB Montcada 4  6

Premini. Camp. promoció B.
Grup 7 Jornades 3 i 4
Montcada- Juventut C 44-37
Parets -Montcada 49-15
Equip Partits  Pt.
1 CB Montcada 4  7
2 St Quirze             4          7
3 Juventut               3          5
4 Premià 4  5

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Camp.Terriorial Grup B.
Grup 3 Jornades 5 i 6
Vilanova V.- Elvira Cuyas 43-74

Equip Partits  Pt.
1 Teià 5 9
2 Elvira Cuyàs 4 6
3 St. Antoni             4         6
4 La Salut            3          6

Junior. Camp. Territorial Grup B.
Grup 3. Jornades 6 i 7
Elvira Cuyas- Teià 57-53
Cardedeu - Elvira Cuyas 52-56
Equip                  Partits    Pt.
1 Canet 7 13
2 Elvira Cuyas 7 13
3 Mollet 7 13
4 Cabrera 7 11

Junior. Camp. femení. Territorial.
Grup B.Grup 3.Jornades 5 i 6
Sagarat Cor-Elv. Cuyas  66-30
Elvira Cuyas-St. Fost  35-67
Equip                     Partits     Pt.
1 Maristes                  6          11
2 Martinenc                 6          10
3 AECAM                    5           9
12 Elvira Cuiàs            6          6

Mini. Camp. promoció. Nivell B.
Grup 10. Jornades 3 i 4
Terrassa- Elvira C. 44-57
Mataró-Elvira Cuyas 13-64
(Veure classificació CB Montcada)

Premini. Camp. promoció C.
Grup 17.Jornades 3 i 4
Gaudí- Elv. Cuyas 65-14
Horta- El. Cuyas 65-15
Equip                    Partits       Pt.
1 Esparraguera          4          8
2 Gaudí                     4           7
3 Bosco Horta             4          7
6 Elvira Cuyàs             4          4

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Camp. Promo. B.
Grup 3.Jornades 3 i 4
Terrassa B- C.St. Joan 31-78
Sabadell B- C.St. Joan 52-83
Equip                        Partits       Pt.
1 Can Sant Joan A 4          8
2 Sta Perpetua 3          5
3 Sabadell  B               3          4
4 Martorelles 3          4

Cadet. Camp. prom. Nivell C.
Grup 18. Jornades 1 i 2
Caldes B- C.St.Joan B 45-51
C.St Joan B-Terrassa C 67-30
Equip                       Partits       Pt.
1 Mollet B                     3          6
2 Caldes B                   4          6
3 Can Sant Joan B        3         5
4 Terrassa C 3          4

CB SALLE MONTCADA

Cadet. Camp. promoció B.
Grup 23. Jornades 3 I 4.
St. Climent- Salle 14-64
Salle-Sant Adrià 51-58
Equip                      Partits       Pt.
1 St Adrià 4           7
2 Salle 4           6
3 Sants 3           6
4 St Gabriel 4           6

Cadet Fem. Camp. Promoció A.
Grup 6.Jornades  3 i 4.
Granollers- Salle 82-61
Salle- St.Celoni 24-59
Equip                      Partits       Pt.
1 Mataró                       4          8
2 St Celoni 4          7
3 Granollers 4          7
6 Salle 4          4

HANDBOL

CH SALLE MONTCADA

Juvenil. Lliga catalana.
Nivell B-1.Jornades 3 i 4
Salle -Cooperativa . 31-20
Cambrils-Salle 22-38
Equip                        Partits       Pt.
1 Sp. Granollers 4          8
2 Salle Montcada 4          6
3 St Cugat 4          6
4 Mataró 4          6

Infantil Femení. Lliga CEVO.
Grup 2. Jornades 1
Salle - Cardedeu 23-19
Equip                       Partits     Pt.
1 St Martí 1          2
2 Salle Montcada 1          2
3 Canovelles 0          0
4 Palautordera 0          0

Infantil. Camp.Cat. Grup A.
Jornades 1 i 2
Salle A-Safa Horta 21-18
La Roca-Salle A 38-24
Equip                        Partits    Pt.
1 La Roca 2           4
2 St Martí 1           2
3 Jesús Maria 2           2
4 Salle Montcada 2           2

Infantil. Camp.Cat. Grup F.
Jornades 1 i 2
OAR Gracia- Salle 20-15
Salle - Mataró 7-40
Equip                        Partits       Pt.
1 St Cugat 2          4
2 OAR Gràcia 1          2
3 Sabadell 1          2
4 Salle Montcada 1          0

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a div. Grup 19.
Jornades 2  i 3
Descansa: EF. Mont.A
Mont. A- Lliçà d’Amunt 5-0
Equip                    Partits         Pt.
1 La Roca 2             6
2 La Garriga 2             6
3 Vilanova 2             6
9 EF Montcada 1             3

Benjamí. 2a div. Grup 21.
Jornades 2  i 3
Bellavista- EF. Mont.B 0-3
Cerdanyola- Mont. B 2-9
Equip                    Partits         Pt.
1 Barberà 2             6
2 Molletense 2             6
3 Montornés 2             6
5 EF Montcada 2             6

Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades 4 i 5.
Guineueta- Mont. A 0-3
Montcada A - Comtal 8-2
Equip                    Partits       Pt.
1 St Andreu 3             9
2 Montcada A 4             9
3 Damm 4             9
4 Collblanc 4             9

Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 4 i 5.
EF. Montcada B- Granollers3-0

Parets- Montcada B 8-0
Equip Partits       Pt.
1 Palautordera            4            12
2 Granollers 4             10
3 St Celoni  4             9
12 EF Montcada B  3             3

Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  4 i  5
Schez. Llibre- EF Montcada A 1-1
EF. Montcada A- Montornés 2-1
Equip                    Partits       Pt.
1 Fundació  4           12
2 Bellavista 4            8
3 Canovelles 4            8
7 EF Montcada 4            7

Infantil. 2a div. Grup 29.
Jornades  1 i 2
Polinyà- EF Montcada B 1-1
Martorelles- EF. Montcada B 0-8
Equip                      Partits       Pt.
1 Granollers 2            4
2 St Celoni 2            4
3 Cardedeu 2            4
10 EF Montcada 1            1

Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  1 i 2
Tona- EF Montcada C 1-1
At Vallés- EF. Montcada C 1-1
Equip                    Partits       Pt.
1 Seva 2            4
2 EF Montcada 2            4
3 Aiguafreda 2            4
4 At Vallés 2            3

Cadet. 2a div. Grup 18
Jornades  1 i 2
Setmenat- EF Montcada A 1-1
Lliçà de Munt- EF. Montcada A 2-7
Equip                    Partits       Pt.
1 Palautordera 2            6
2 Voltregà 2            6
3 La Garriga 2            6
5 EF Montcada 1            3

Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  4 i  5
EF. Montcada B- Bosco-Horta 0-4
EF Montcada B- Don Bosco 2-4
Equip                    Partits       Pt.
1 EF Montcada B 3            7
2 Fundació 2            6
3 St Celoni 2            6
4 Ametlla 2            4

Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 4 i 5.
EF Montcada A- Ametlla 1-0
St Celoni -EF. Montcada A 1-4
Equip                    Partits       Pt.
1 Vilasssar 4            10
2 Ametlla 4            10
3 St Ignasi 4            10
14 EF Montcada A 3             1

Juvenil. 2a div. Grup 19
Jornades 2 i 3
Palau- EF Montcada B 1-1
Suspés: EF. Montcada B- St. Celoni
Equip                        Partits       Pt.
1 Cardedeu 2            6
2 Vilamajor 2            6
3 Montornès 2            3
12 EF Montcada 3            1

FUTBOL SALA

EF MONTCADA

Infantil. 2a div. Grup. 2.
Jornades 4 i 5.
Montcada A- St. Andreu 1-0
Suspés: Rocafort-Montcada A
Equip Partits       Pt.
1 Vilasssar 3            9
2 St Ignasi 3            9
3 Palau 2            6
5 Montcada A 2            4

Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 2 i 3.
Castellterçol -EF. Montcada A 2-2
EF Montcada A- Rubí 6-5
Equip                    Partits       Pt.
1 Vilasssar 3            9
2 St Ignasi 3            9
3 Palau 2            6
5 EF Montcada A 2            4

Juventil. 2a div. Grup. 2.
Jornades 2 i 3.
Los Cuesta -EF. Montcada A 2-2
Vall de Tenes - EF Montcada A 2-4
Equip                    Partits       Pt.
1 Vilasssar 3            9
2 St Ignasi 3            9
3 Palau 2            6
5 EF Montcada A 2            4

STE GROUP

Benjamí. Grup. 2.
Jornades 2 i 3.
Premià -STE Group A 1-11
Aplaçat: STE Group A- Cardedeu
Equip                    Partits       Pt.
1 Canet 2            6
2 STE Group 1            3
3 Sagarra 1            3
4 Teià 1            3

Benjamí. Grup. 1.
Jornades 2 i 3.
STE Group B- Castellví 3-6
Sta. Coloma -STE Group B 12-1
Equip                    Partits       Pt.
1 Sta Coloma 2            6
2 Martorell 2            6
3 Castellví 2            6
11 STE Group B 2            0

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 2 i 3.
STE Group - Teià 2-7
AE Martorell- STE Group 1-5
Equip                    Partits       Pt.
1 FC Barcelona 2            6
2 Sta Coloma 2            6
3 Les Corts 2            6
13 STE Group 2            0

Infantil. Grup. 3.
Jornades 2 i 3.
Polinyà -STE Group 14-1
Vall Tenes - STE Group 4-7
Equip                    Partits       Pt.
1 Vall Tenes 2            6
2 STE Group 2            6
3 Sabadell 2            6
4 Rubí 1            3

Cadet. Preferent. Grup 1.
Jornades 2 i 3.
STE Group - St Gervasi 1-6
Escola Pia - STE Group 5-2
Equip                    Partits       Pt.
1 FC Barcelona 2            6
2 Martorell 2            6
3 Sta Coloma 2            6
14 STE Group 2            0

Juvenil. Nacional. Grup 6.
Jornades 2 i 3.
Escola Pia -STE Group 4-1
STE Group- St Julià 8-3
Equip                    Partits       Pt.
1 Manresa 2            6
2 Escola Pia 2            6
3 Sta Coloma 2            6
10 STE Group 2            0

AE CAN CUIÀS

Juvenil. 2a div B. Grup 1.
Jornades 2 i 3.
Matarò -Can Cuiàs 2-3
Can Cuiàs- Dosrius 2-1
Equip Partits       Pt.
1 Teià 2            6
2 Martorelles          2            4
3 Can Cuiàs 2            4
4 Matarò 2            4

BÀSQUET > CEB Can Sant Joan

El cadet A es troba a la primera posició
El conjunt cadet A, dirigit per Jordi Mané, ha començat
la competició amb tres victòries consecutives que l’han
situat primer del Grup 3 del Nivell B. L’equip ha guanyat
tots els matxs disputats amb claredat i es perfila com
un bloc a batre durant tota la lliga. A les últimes dues
jornades, el Can Sant Joan ha vençut a la pista del
Terrassa per un contundent 31-78 i a Sabadell per 52-
83. L’objectiu del cadet A és intentar assolir les fases i
transmetre el màxim de coneixement de l’esport per
jugar a una categoria més competitiva. NS

dors i els membres de la
junta. L’entitat vol que el
portal serveixi per estar en
contacte amb l’actualitat
del club i, alhora, sigui un
fòrum de debat. El premi
de novembre és un mp3.

ESPELEOLOGIA > CEAV

Dos joves participen al torneig estatal
Els montcadencs Dani Jiménez i Iván García van que-
dar en la vuitena i novena posició respectivament al
Campionat d’Espanya de progressió vertical, disputat
el 21 i el 22 d’octubre a Marbella (Màlaga). Tots dos
formen part del Centre d’Espeleologia Alpí Vallesa,
amb seu a Can Sant Joan. Els joves espeleòlegs, que
van competir amb la selecció catalana, van fer un bon
paper tot i ser la primera vegada que participaven al
torneig estatal. En total, Catalunya va guanyar sis
medalles. Jiménez i García s’entrenen al mur del pont
del Parc de les Aigües. NS

BÀSQUET> CB MONTCADA

L’escola del CB Montcada
comptarà amb dos equips

L’escola del Club Bàsquet
Montcada compta aquesta
temporada amb una vin-
tena de nens i nenes d’en-
tre 6 i 8 anys repartits en
dos equips. Els entrena-
dors dels conjunts són:
Anna Palazón, que ja va
entrenar l’escola la cam-

núria sánchez

redacció

panya anterior; l’Aleix
Monclús, coordinador de
l’Escola i Raúl Ortega,  ju-
gador del Valentine Mont-
cada que milita a la Lliga
EBA. L’aprenentatge del
bàsquet  es farà de mane-
ra divertida i transmenten
valors com la companyo-
nia. “El més important
és ensenyar de forma

lúdica les primeres no-
cions de l’esport”, ha in-
dicat el coordinador. Els
petits no competiran a
cap lliga, però disputaran
partits amistosos i partici-
paran a diverses trobades.
L’objectiu és fomentar
l’esport i transmetre valors
com el respecte al contrari
i als companys.

núria sánchez
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Els tècnics ensenyaran els més petits amb jocs i disciplines lúdiques

FUTBOL SALA > STE Group.

>> Una jugada de l’Aleví A de l’EF Montcada contra el Comtal

>> L’escola del CB Montcada té una vintena de nens i nenes

L’infantil guanya a casa del líder
El conjunt infantil, entrenat per Carlos Rodríguez, s’ha
col·locat en segona posició del grup 3 de Segona Divisió
després de vèncer a la pista del Vall de Tenes, de Lliçà
d’Amunt. L’STE comparteix lideratge, empatat a punts,
amb l’equip de Lliçà i amb el Sabadell. Per la seva ban-
da, el bloc montcadenc ha aconseguit gràcies a aquesta
victòria la mitjana de gols a favor respecte, que li pot
servir en cas d’empat a punts al final de temporada.
Segons l’entrenador, intentaran seguir millorant jorna-
da a jornada. NS

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure
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“Hem de lluitar perquè
hi hagi justícia social”

PILAR ABIÁN

Una vida a l’exili. Lluís Pedrola té 82 anys i ha viscut
bona part de la seva vida a l’exili. Va marxar de Montcada i Reixac
quan tenia 15 anys, al 1939, en el moment en què les tropes
franquistes es feien amb el poder. Després de la II Guerra Mundial
es va instal·lar a Carcassonne (França) i, tot i que va fer l’intent de
tornar, l’absència de democràcia i el seu passat compromès li ho van
impedir. Educat en el marc d’una família amb fortes conviccions
polítiques –el seu pare va ser regidor d’ERC durant la II República–
Pedrola ha lluitat tota la vida pels seus ideals. Primer durant la
Guerra Civil, després com a membre de la Resistència enfront el
nazisme i, en paral·lel, com a maqui, contra la dictadura. La seva
experiència vital és plena de moments durs i de dificultats, però
també d’il·lusió. Pedrola continua avui dia sent un idealista que lluita
per una societat més justa. “Per què un senyor ha de tenir mil milions
i un altre s’ha de morir de gana? Això no hauria de passar”, diu com
a exemple del seu model de societat igualitari. Malgrat la distància,
Montcada continua en el seu cor i el passat 11 de setembre va ser
convidat per l’Ajuntament a fer un emotiu discurs sobre la II República.

És impossible

oblidar les imatges

de la Guerra Civil

i de l’exili

Si la II República

hagués continuat,

la gent seria

més solidària

i humanista

�

�Què ha representat per a

vostè que l’Ajuntament el con-

vidés enguany a fer el discurs

de la Diada, centrat en la II

República?

M’ha emocionat molt perquè es
tracta de recordar un passat
gloriós i dramàtic i, al mateix
temps, serveix perquè la gent
sàpiga què va passar i no quedi
en l’oblit.
�Han passat 75 anys però

vostè continua tenint molt pre-

sent aquell moment històric.

Sóc republicà de tota la vida i, a
més, sóc socialista, perquè entenc
que al món ha d’ha-
ver-hi una mica de
justícia social. Lluito
per això i crec que
s’ha de seguir lluitant,
encara que reconec
que és molt difícil
obtenir resultats.
L’any 1939 vaig pas-
sar la frontera amb
el meu pare perquè
havia de defensar la
República a Catalu-
nya i ho tornaria a
fer igual.
�Quina edat tenia

vostè aleshores?

15 anys. Vaig arribar
a França amb les
forces de seguretat de Catalunya
i només entrar ens vam posar tots
ferms i vam cantar els Segadors.
Vam acabar plorant. Després vam
anar a petar al camp de refugiats
de Sant Siberià. Allà hi havia
100.000 republicans espanyols
llençats com si fossin escombra-
ries. No hi havia ni barraques ni

res. Els morts els enterràvem amb
una manta de l’exèrcit republicà.
Recordo que un dia vaig trobar
els cadàvers de dos nens.
�Això s’arriba a superar mai?

Mai de la vida. És impossible,
moriré amb això al cap.
�Després de la guerra, va

tornar a Catalunya?

Sí, però uns anys més tard, com
a maqui. Primer vaig passar a la
Resistència durant la Segona
Guerra Mundial. Vam lluitar al
costat dels francesos quan ells
van estar per la no intervenció
durant la Guerra Civil. Amb

aquesta decisió, van
donar lluire acció a
Hitler i a Mussolini.
La República ens va
costar un milió de
morts  i això és una
indignitat. A sobre,
quan va acabar la
Guerra Mundial, en-
lloc de reconèixer el
govern republicà a
l’exili i fer fora en
Franco... doncs no,
el van deixar con-
tinuar i nosaltres vam
perdre la condició de
refugiats.
�I la seva etapa

com a maqui?

Vaig entrar a Catalunya per Ri-
bes de Freser fins a Ripoll. No-
més va ser una acció per dir:
“Encara som aquí”. Entre els
maquis, en Pau Casals a l’orga-
nització de Nacions Unides –que
va fer un discurs excel·lent–, en
Picasso amb els seus quadres...
vam intentar recuperar la demo-

cràcia, però no va poder ser.
Vam haver d’esperar 40 anys.
�Què va ser més dur, aquesta

espera o la guerra?

Val més el moment de la guerra
perquè tens una esperança, men-
tre que, quan veus que tot ha
acabat, et desmoralitzes.
�L’any 1950 va tornar amb la

intenció de quedar-s’hi, però

quatre anys més tard va

marxar, per què?

Perquè m’ofegava en aquest
ambient franquista, no podia estar-
m’hi sense seguir lluitant i m’arris-
cava massa.
�Deixar la teva terra en

aquestes circumstàncies ha de

ser dur.

És una pèrdua irreparable per-
què perds la joventut. Encara
que el que no vaig perdre va ser
la dignitat.
�Però sí la il·lusió.

Exacte. Va ser molt dur, sobretot
per al meu pare. Ell havia estat
jutge d’aquest poble, va ser un
dels fundadors d’ERC, l’any
1931, amb el company Macià i
d’altres i, és clar, el nostre passat
republicà ens condemnava,
havíem de morir amb l’ideal al
cor. Jo no sóc com molts que
són d’allà on bufa el vent. He sigut
el mateix sempre, a mi no em
compra la consciència ningú.
�Aquests ideals li va trans-

metre el seu pare. Ha fet vostè

el mateix amb els seus fills?

Evidentment. La meva dona i
jo ens vam conèixer mentre es-
tàvem a la Resistència i hem
transmès els nostres valors als
fills. Si tothom hagués fet aquest

defensor de la II República

treball, la societat ja hauria can-
viat, però no és així. Prevalen
l’egoisme i l’ambició personal.
�Ha pensat mai que hagués

passat si la II República ha-

gués continuat?

Tot estaria molt més bé! Els cap

s’haurien obert, la gent hagués
estat més solidària, més frater-
nal i humanista... Amb aquesta
transició, en què la meitat dels
que hi han pres part venien del
franquisme, ha interessat que es
perdi la memòria històrica.

Lluís PedrolaLluís Pedrola


