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Les sol·licituds es poden fer fins al 2 de febrer a l’Oficina Local d’Habitatge. Pàgina 3

SANTI ROMERO

L’Ajuntament obre el termini
per optar a un dels 36 pisos
protegits de la Font Pudenta

Àpats que fan la boca aigua
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Dues noies degusten un dels plats del tast gastrònòmic a la plaça de l’Església. P. 13

Plas de pasta, pizzes, especialitats en carns … Alguns d’aquests menjars formaven part de la carta del
restaurant a cel obert en què es va convertir el carrer Major el 12 de novembre, amb motiu del tercer Tast
Gastronòmic. Set restauradors locals van mostrar els plats que més demanen els seus clients.

>> Montcada inicia la
redacció del Pla Educatiu
i de Ciutat P.5

>>  Veïns de Can Sant
Joan tallen la C-17 per
exigir millores al barri P.6

>> La Salle d’handbol
masculí vol assegurar-se
la permanència P.30

>> El jove barceloní Àlex
Santos guanya el  premi
Masoliver de pintura   P. 24

SILVIA DÍAZ

La Ribera
prepara
l’estrena del
Centre Cívic

P. 12

BENJAMÍN RECACHA

>> Entrada a l’equipament

L’equipament, amb 900 m2,
forma part de Pla Integral
de la Ribera i esdevindrà
l’espai social i cultural més
important del barri. El dia
de la inauguració, el 18 de
novembre, hi haurà un
ampli programa festiu a la
tarda. L’acte oficial tindrà
lloc a les 11.30h, i comptarà
amb la presència del con-
seller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim
Nadal.

>>  Andròmines  promou
que es reutilitzin els
electromèstics usats  P. 10

>> El Consell de la Dona
fa actes contra la violència
de gènere  P. 16

LAURA GRAU

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> Mas Duran acollirà
una plaça en homenatge
a la Segona República P.4

>> VIU L’ESPORT

Equips escolars  P.35
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El termini per presentar les sol·licituds s’obre el 20 de novembre i es tancarà el 2 de febrer de 2007

HABITATGES PROTEGITS A LA  FONT PUDENTA

Els aspirants han d’acreditar sis
anys d’empadronament a la ciutat

PILAR ABIÁN

L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), va presentar una po-
nència sobre el desenvolu-
pament urbanístic i els pro-
jectes emblemàtics del muni-
cipi el 8 de novembre, en el
Saló Internacional Barcelona
Meeting Point. Arrizabalaga va
explicar que Montcada, en els
darrers anys, ha passat per
una gran transformació que
encara ha de continuar, “amb
projectes com el soterra-
ment de la línia de tren de
França i la construcció de
nous vials” va dir.
La regidora d’Habitatge, Fina
Manzano (PSC), també va par-
ticipar al saló immobiliari amb
una conferència centrada en
l’Oficina Local d’Habitatge i la
Borsa Jove i va parlar sobre les
iniciatives de pisos de protecció
oficial que han dut a terme
l’Ajuntament i altres adminis-

PREMSA AJUNTAMENT

El 14 de novembre van comen-
çar les obres de remodelació del
carrer Sant Antoni, que passarà
a ser de vianants. Les duu a
terme l’empresa Cosersa per un
import proper als 220.000 euros
i les sufraga la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. Un cop feta
la intervenció, només podran
accedir en vehicle els veïns de la
zona que hagin d’entrar o sortir
dels pàrquings, i els de càrrega i
descàrrega autoritzada al carrer
Bogatell. PA

Comencen
les obres
del carrer

Sant Antoni

El centre lúdic i de serveis que
s’està construint a Mas Rampi-
nyo s’anomenarà Punt de Mont-
cada i Reixac, una denominació
que té com a objectiu que el
complex esdevingui un punt de
referència del comerç, l’oci i dels
serveis de Montcada i de les po-
blacions del voltant. Riera, l’em-
presa que està construint l’equi-
pament i que també el gestionarà,
ha comercialitzat el 75%, 11.000
m2, de la superfície del complex,
amb un total de 14.500 m2.
Entre els operadors més impor-
tants, s’ha de destacar la incor-
poració de Mercadona, que
ocuparà una superfície d’apro-
ximadament 2000 m2 destinada
a supermercats i mercat de pro-
ductes frescos. El centre també
tindrà botigues de les principals
firmes de telefonia mòbil i
d’electrodomèstics. SD

Firmes de renom
al futur centre
lúdic de Mas
RampinyoMONTCADA I REIXAC, PRESENT AL SALÓ MEETING POINT

urbanisme

tracions a Montcada i dels
serveis que ofereix l’Oficina Lo-
cal d’Habitatge. D’altra banda,
projectes com la futura bibliote-
ca, l’auditori, l’estadi de futbol o
el centre lúdic i de serveis van

estar exposats del 7 al 9 de
novembre a l’estand de la
Federació de Municipis. Al
Saló també van participar
algunes empreses construc-
tores de Montcada. SD

>> Les màquines ja estan treballant

>> Els pisos ja estan gairebé construïts i es lliuraran l’any vinent

>> L’alcalde, en primer terme, el dia que va oferir la conferència

L’Oficina Local d’Habitatge
obre el 20 de novembre el ter-
mini per presentar les sol·li-
cituds per optar a un dels 36
pisos de protecció oficial si-
tuats a l’immoble que l’em-
presa Alcaraz està acabant de
construir al passeig de la Font
Pudenta, 78-80. Les persones
interessades han de complir
un seguit de requisits. En pri-
mer lloc, els aspirants no po-
den superar en 6,5 vegades el
salari mínim interprofessional
ni han de ser propietaris de cap
habitatge protegit o de venda
lliure amb més de 50m2.
A més, per poder sol·licitar un
habitatge, s’ha d’estar empa-
dronat a Montcada des de fa
sis anys com a mínim i asse-
gurar que el pis serà la residèn-
cia habitual. Els interessats s’han
d’adreçar a l’Oficina d’Habitatge
de, 9 a 14h, situada a la segona
planta de l’edifici de l’Ajuntament
(av.de la Unitat, 6), per demanar
més informació i per lliurar la
sol·licitud d’un pis que haurà
d’anar acompanyada dels docu-
ments que acreditin el compliment
dels requisits.

Característiques. La pro-
moció en què es troben els 36 ha-
bitatges compta amb prop d’un
centenar de pisos. Tots ells comp-
ten amb les corresponents places
d’aparcament i traster. Són pisos
d’entre 70 i 80m2, amb 3 o 4
habitacions, i a preu concertat. El
règim de protecció oficial tindrà
una vigència de 90 anys. La regi-
dora d’Habitatge, Fina Manzano
(PSC), ha dit que “molta gent,
sobretot jove, fa temps que ens
truquen interessant-se pels pi-
sos”. El termini per presentar la
sol·licitud acabarà el 2 de febrer
de 2007. L’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), ha explicat que “la
llei no obliga les constructo-
res a fer habitatge social i l’ad-
ministració el que fa és nego-
ciar perquè promocions priva-
des incloguin pisos protegits”.
Una vegada acabi el procés de
sol·licitud, es farà el sorteig pú-
blic dels pisos.

silvia díaz
font pudenta

LLUÍS MALDONADO
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La plaça de la Segona República
serà el portal del parc de la Llacuna

L’alcalde i els portaveus del govern municipal van col·locar la primera pedra d’aquest espai el 10 de novembre
SILVIA DÍAZ

silvia díaz

mas rampinyo

>> L’alcalde i els portaveus de l’equip de govern col·loquen una bandera republicana al cilindre de la primera pedra

ACTES COMMEMORATIUS

LAURA GRAU

“La plaça de la Segona Re-
pública recordarà per sempre
la importància d’aquesta
època per al desenvolupa-
ment de Montcada”. Així es
va expressar l’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), el 10 de no-
vembre en l’acte de col·locació
de la primera pedra de la plaça
de la Segona República, al sec-
tor de Mas Duran. L’alcalde va
dir que “la plaça serà un espai
per al diàleg, un valor que té
molt a veure amb l’ideari
d’aquest període”.
La futura plaça, amb prop de
3.000 m2, esdevindrà la recepció
de la zona verda més important
de Mas Duran. L’espai està si-
tuat entre l’avinguda Europa i el
carrer Joan Miró. Serà una plaça
amb un marcat caràcter urbà i
esdevindrà en la principal zona
d’estada i de lleure del futur sec-
tor residencial.
Les obres de la plaça que, se-
gons les previsions municipals,
estaran enllestides a l’estiu del
2007, les sufraga la Junta de
Compensació del sector. La pla-
ça forma part del projecte glo-
bal de zones verdes que han
d’urbanitzar els constructors a
Mas Duran, una superfície de
92.000m2 que tindrà un cost to-
tal superior als 4,5 milions d’eu-
ros.

Setmana republicana. La
primera pedra de la plaça va ser
un dels actes centrals del pro-
grama que va organitzar l’Ajun-
tament del 7 al 12 de novembre
per recordar els 75è aniversari
de la proclamació de la Segona
República. El Consistori ha
fet un balanç positiu del
desenvolupament del progra-

ma, tot i que, segons l’alcalde,
“ha faltat participació als
actes”.
El darrer Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, Josep Termes,
va explicar el 9 de novembre a
l’Auditori, davant d’una trentena
de persones, que la Segona Re-
pública va fracassar pel cop mi-
litar franquista, però també, en-
tre d’altres causes, “per un
excés revolucionari d’algunes
forces d’esquerra, la fragmen-
tació interna d’aquests partits
i la disconformitat de l’Església
amb el sistema republicà”, va
apuntar l’historiador.
Tot i això, Termes va destacar
que aquesta època va ser la de
major esplendor social, amb
l’elaboració d’una Constitució, la
del 1931, que reconeixia els drets
socials i les llibertats dels espa-
nyols. Termes va repassar les eta-
pes per les que va passar el govern
republicà durant els cinc anys que
va estar vigent. A l’acte, Josep
Termes va estar acompanyat per
la presidenta de l’Àrea de Presi-
dència, Ana Rivas (PSC), i pel
president de l’Àrea Social, Car-
les Guijarro (PSC).

Aportació local. L’acte inau-
gural del programa de la Sego-
na República va tenir lloc el 7
de novembre amb una confe-
rència, presidida per l’alcalde, a
càrrec dels historiadors locals
María del Puerto Muñoz i Òscar
Heredia, els autors de la publi-
cació Homenatge a la II República,
que acompanyava una exposició
amb una trentena d’imatges de
l’època, aportades en la seva
majoria per la Fundació Cultural
Montcada, que es va poder veure
durant tota la setmana a l’Auditori
Municipal.
A la xerrada, els dos autors van

SILVIA DÍAZ

repassar els encerts i els errors del
període republicà i, entre d’altres,
van apuntar com a motiu del
fracàs “la mentalitat de la
majoria social, que no estava
preparada per a la implemen-
tació del pensament modern”.
Els dos autors, per un altre costat,
van lloar la Constitució del 1931
pels avenços socials que va pro-
posar.
Muñoz va oferir una altra con-
ferència a l’Escola d’Adults, amb
seu a Can Sant Joan, el 8 de no-
vembre, davant d’una trentena
de persones, i el mateix dia es va
projectar el documental España,
España, 1922-1939, al Casal de la
Gent Gran Casa de la Mina, amb
50 participants. El programa va
cloure amb l’espectacle RapPú-
blica, l’11 de novembre a l’Audi-
tori (pàgina 27).

>> Muñoz, Arrizabalaga, Rivas i Heredia  a la conferència inaugural

>> Josep Termes i la regidora, Ana Rivas, el 9 de novembre a l’Auditori
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Els veïns poden fer les seves aportacions omplint una enquesta que hi ha a equipaments públics

pilar abián
montcada

El PEC arrenca amb l’objectiu
de ser una experiència col·lectiva

Les eleccions als
Consells escolars

ja tenen data

Reunió del grup
de necessitats

educatives
especials

>> PROJECTE EDUCATIU I DE CIUTAT

La comissió de necessitats edu-
catives especials es reunirà el 4
de desembre, a les 19h, a l’Ajun-
tament. La trobada s’adreça als
pares i mares dels infants per als
que treballa el grup, que ha fet
una crida perquè participi el
màxim de persones possible. La
comissió pretén facilitar el con-
tacte de les famílies amb fills
amb necessitats educatives i
lluitar per aconseguir que les es-
coles tinguin més recursos. SD

>> Joan Subirats, a l’esquerra, durant la seva conferència, al costat de la regidora Lupe Lorenzana

“L’educació passa per l’escola,
la llar, la feina, l’oci... La con-
vivència i el civisme han d’estar
presents a la nostra ciutat”.
César Arrizabalaga, alcalde

“La participació de la ciuta-
dania és necessària perquè el
PEC es pugui desenvolupar
amb èxit”. Lupe Lorenzana,
regidora delegada del PEC

“El PEC no és un projecte de
l’Ajuntament, sinó de tota la
ciutat”. Xavier Fina, consultor

les frases

Montcada i Reixac tindrà al mes
de gener un Projecte Educatiu
i de Ciutat (PEC). Aquesta eina
que impulsa la Regidoria d’Edu-
cació amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, servirà perquè,
des de l’Ajuntament, es marquin
estratègies destinades a millorar el
nivell educatiu del municipi. És un
objectiu que no només té a veure
amb l’escola sinó també amb la
formació d’adults i amb tots els
recursos educatius que hi ha a la
localitat i que dinamitzen tant
l’administració com les entitats, els
clubs esportius o qualsevol altra
associació.

Objectius. La presentació del
PEC es va fer el 8 de novembre
a l’Auditori en un acte presidit
per l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i la regidora delegada del
PEC, Lupe Lorenzana (PSC),
qui s’estrenava públicament en
el càrrec després d’haver estat
nomenada edil el passat mes
d’octubre.
El Projecte Educatiu i de Ciutat
pretén fer de Montcada i Reixac
una ciutat educadora a tots els
nivells. Per això cal comptar
amb la participació i la impli-
cació dels veïns, un missatge que
tant les autoritats municipals
com els ponents –Joan Subirats,
catedràtic de Ciències Polítiques
de la Universitat Autònoma de
Barcelona i Xavier Fina, de

l’empresa consultora que fa el
PEC– van transmetre als assis-
tents a l’acte.
Subirats va afirmar que les
administracions han de vetllar
no només per millorar el nivell
escolar, sinó també per la for-
mació de les persones en totes
les etapes i àmbits de la vida.
“L’educació no és una qüestió
reservada a l’escola o a la fa-
mília, ni tampoc a una edat con-
creta; tots eduquem la resta amb
el nostre comportament”, va dir.
En el seu torn de paraula, el con-

sultor Xavier Fina va explicar que el
Projecte estarà elaborat al mes
de gener. El procés ja s’ha ini-
ciat i es fonamenta en una diag-
nosi sobre l’estructura social del
municipi, el seu mapa escolar i
els recursos educatius de què
disposa basada en entrevistes
individuals i cinc grups de tre-
ball. Les valoracions que es
recollin s’enriquiran amb una
enquesta que els veïns poden
respondre i que està distribuïda
per diferents equipaments pú-
blics.

PILAR ABIÁN

A mitjan desembre els centres
públics i concertats de primària i
secundària ja hauran elegits els
nous representants dels pares als
Consells Escolars de centre. La
Salle ha estat la primera a cele-
brar les eleccions, el dia 14. L’IES
La Ribera les farà el 20 i els cen-
tres de secundària de La Ferreria
i Montserrat Miró coincidiran a
celebrar-les el 30.
Pel que fa a les escoles de pri-
mària, el CEIP Reixac i el Sagrat
Cor les han convocat el 22 de
novembre i el CEIP Mitja Cos-
ta, el dia 23. El dia 27 les faran
els CEIPs Elvira Cuyàs i el Vi-
ver. El CEIP el Turó les celebrarà
el 28 de novembre i el CEIP
Font Freda, el 29. El calendari el
clourà el centre concertat Ciutat
Meridiana l’11 de desembre.  PA
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Els veïns tallen la C-17 per
demanar millores al barri

>> CAN SANT JOAN

Continuen les queixes contra l’activitat que desenvolupa un dipòsit de ferralla

silvia alquézar
can sant joan

ASLAND SUBSTUTEIX LA PEÇA DE FORMIGÓ
QUE VA PROVOCAR UNA FUITA DE POLS

l’apunt

SANTI ROMERO

Can Sant Joan vol parades
de fruita al mercat ambulant

Pancartes de l’AV reclamen
més neteja i inversions

>> CAN CUIÀS

L’alcalde diu que el barri no rep un tracte discriminatori

Un grup de comerciants del
mercat setmanal de Can Sant
Joan van començar a recollir sig-
natures el 14 de novembre amb
l’objectiu que l’Ajuntament per-
meti instal·lar-hi parades de
fruita i verdura. Un dels para-
distes, Pere Terés, ha explicat
que “volem acostar aquests
productes als veïns del barri,
que, després del tancament
del Mercat del Molí, han vist
reduïdes les opcions de com-
prar-los a Can Sant Joan”.
La recollida de signatures estarà
vigent fins a final de novembre

SÍLVIA ALQUÉ´ZAR

>> La protesta es va fer cap a les 19.45h, en una hora d’intensa circulació a la C-17

Veïns de Can Sant Joan es van
manifestar el 8 de novembre
pels carrers del barri i van tallar
durant un quart d’hora la carretera
C-17 a l’alçada de la cruïlla amb
la N-150. Sota el lema “Per un
barri digne i net”, els manifestants
–convocats per l’AV– van dema-
nar a l’Ajuntament el tancament
del dipòsit de ferralla ubicat al
costat de l’estació de tren i me-
sures ambientals per reduir la
contaminació atmosfèrica i les
emissions de pols de la cimentera
Asland. Els veïns també van re-
clamar millores relacionades amb
la neteja, la recollida d’escom-
braries i l’aparcament.

Reivindicació. La protesta va
començar amb una concentració
a la plaça del Bosc, des d’on va
sortir la manifestació seguint els
carrers Besòs i Bifurcació per di-
rigir-se –escortats per una patru-
lla dels Mossos d’Esquadra– a la
C-17. El trànsit dels dos sentits
de la marxa va quedar inter-
romput entre les 19.45 i les 20h.
“Can Sant Joan no està dis-
posat a ser un barri de tercera
categoria”, va dir el vicepresident

de l’AV, José Luis Conejero, qui
va avançar que l’entitat convocarà
cada 15 dies una protesta fins que
el Consistori no posi solucions a
sobre de la taula.
En aquest sentit, l’alcalde César

Arrizabalaga (PSC), ha demanat
paciència als veïns “perquè estem
treballant per trobar solu-
cions”. L’AV té previst dur a
terme una nova manifestació –la
tercera– el 22 de novembre.

L’AV de Can Cuiàs ha engegat
una campanya per denunciar el
mal estat en què, en la seva opinió,
es troba el barri, i exposen pro-
blemes de brutícia als carrers,
plagues i falta de manteniment en
general. Després d’un període
d’inactivitat i canvis en la junta,
l’entitat ha decidit passar a l’acció
perquè considera que rep un tracte
discriminatori per part del govern
de l’Ajuntament respecte la resta
de Montcada i en relació als im-
postos que paguen els veïns. La
primera mesura de protesta ha
consistit a col·locar pancartes i re-
partir octavetes expressant el seu
descontent amb la situació de
degradació que l’AV considera  està
vivint el barri en els últims anys, tant
la part antiga com la nova.
L’entitat denuncia l’estat ruinós en
què es troba el centre comercial,
la manca de places d’aparcament,
l’estretor de les voreres i la falta
de passos de vianants elevats i re-
clama un nou ambulatori per als
veïns de Can Cuiàs, Ciutat Meri-
diana, Torre Baró i Vallbona, un
col·legi públic i més places d’es-
cola bressol. També demana

laura grau
can cuiàs

>> La junta, davant d’una pancarta

LAURA GRAU

i després, els comerciants lliura-
ran les firmes a l’Ajuntament i
sol·licitaran una reunió amb res-
ponsables de l’Àrea Econòmica.

Proposta en estudi. El pre-
sident del departament, Joan
Maresma (CiU), ha avançat que
l’Ajuntament és favorable a
aquesta iniciativa. No obstant
això, ha dit que “primer cal
esbrinar si legalment es pot
autoritzar la proposta”. El
mercat ambulant de Can Sant
Joan s’instal·la cada dimarts al
carrer Reixagó. SD

explicacions al govern municipal
sobre l’estat de projectes anunciats
des de fa més de dos anys com la
millora dels accesos a Can Cuiàs i
la reforma del Torrent del Bosc
Llarg. Segons el president de l’AV,
Antonio Cera, “ha arribat el mo-
ment en que els veïns manifestin
al carrer el seu descontent”.

L’alcalde respon. En respos-
ta a les queixes expressades per
l’AV, l’alcalde, César Arrizabalaga,
ha assegurat que Can Cuiàs “no
és un barri discriminat respec-
te la resta” i que, si bé té carèn-
cies, també s’hi han fet equipa-
ments com l’escola bressol,  nous
aparcaments i el condicionament
de l’entorn matural, entre d’altres
actuacions.

Alafarge Asland va reprendre el

17 de novembre amb total nor-

malitat l’activitat del forn de la

factoria, després de substituir

una peça de formigó que pro-

tegia les juntes del conducte i

que ha obligat a aturar la

producció de la fabricació du-

rant 10 dies. L’operació, amb

una inversió de 100.000 euros,

s’ha produït després d’una

emissió incontrolada de partí-

cules de clinquer el 6 de novem-

bre arran d’una fisura en una de

les juntes de formigó que

recobreixen el forn –a la foto. LM
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La plaça de Nicaragua
s’inaugurarà al desembre

notícies

Campanya veïnal perquè
el solar sigui un parc urbà

Les obres de remodelació de la
plaça Nicaragua ja estan a punt
d’acabar. L’actuació es va iniciar
al mes de gener i ha significat
un canvi significatiu de l’espai
que ja no presenta desnivells i
compta amb vàries zones d’es-
tada i de jocs infantils. El cost
del projecte ha superat els
575.000 euros que ha sufragat
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona. L’Ajuntament preveu que
les obres acabin a mitjan de-
sembre, i que la inauguració es
faci abans d’acabar l’any.

>> CAN SANT JOAN

PILAR ABIÁN

pilar abián
can sant joan

PILAR ABIÁN

>> Vista parcial de la plaça

Adéu al Mercat del Molí. El Mercat del Molí de

Can Sant Joan ja ha passat a la història. L’edifici ha estat

enderrocat a principi de novembre i, a l’espai que ocupava, es

construiran habitatges. L’Ajuntament va cedir al març del 2005

part de la titularitat del solar a una constructora a canvi dels terrenys

annexes a l’antic cinema Kursaal, una operació que va permetre

ampliar les dimensions del futur Centre Cívic del barri, actualment

en construcció. L’equipament es preveu que entri en funcionament

a final del 2007. PA

L’AV de Montcada Centre
iniciarà una campanya de
recollida de signatures per de-
manar que la cerveseria del car-
rer Montiu es preservi com a
parc urbà i no es porti a terme
l’operació urbanística que supo-
sarà la transformació de l’espai
en una zona edificable a canvi
que Can Casamada i la casa
Larratea –dos edificis emble-
màtics– passin a ser propietat
municipal. Aquesta és una de les
mesures que va acordar l’assem-
blea veïnal, reunida el 15 de no-
vembre a l’ABI. A més, l’entitat
ha lliurat per registre a l’Ajun-
tament un document en què es
denuncia que Montcada Centre
pateix un dèficit de zones ver-

des. En aquest escrit, l’AV també
proposa que es mantingui l’ac-
tual cerveseria i l’Ajuntament
doni als promotors immobiliaris
uns altres terrenys edificables a
una altra zona del municipi,
“com es va fer en l’operació
urbanística del sector discon-
tinu Vista Rica-La Rasa”, ha
dit el president de l’AV, Antoni
Trias, qui ha apuntat la zona 21
de Terra Nostra o bé els terrenys
ubicats a prop de l’empresa
Lidl com a alternativa d’espai
per construir els edificis. L’entitat
veïnal ha criticat el Consistori
per la manca d’informació so-
bre el procés urbanístic.

Actuació municipal. L’estiu
passat, l’Ajuntament va aprovar
un complex conveni urbanístic

a tres bandes per permetre que
la casa Larratea i Can Casamada
formessin part del patrimoni
municipal. El que va fer el Con-
sistori va ser traspassar el sostre
edificable de les dues finques al
solar de la cerveseria d’estiu a
canvi que la promotora, l’em-
presa Recober, pogués construir
pisos a aquest espai i comprés
les dues cases històriques per
cedir-les posterioment a l’Ajun-
tament. “Més que perdre un
espai es recuperen dos edificis
emblemàtics que es destina-
ran a equipaments”, ha explicat
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), qui ha remarcat que
l’Ajuntament no pot assumir
econòmicament el cost de l’ex-
propiació de la cerveseria d’estiu,
amb 2.000 m2 edificables.

SILVIA DÍAZ

>> ANTIGA CERVESERIA

silvia alquézar
montcada

>> Vista parcial dels terrenys que acollien l’antiga cerveseria d’estiu, al carrer Montiu

L’Ajuntament argumenta que fer el terreny edificable ha salvat finques històriques
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en 2 minuts...

�Accident mortal a la línia de Vic
Una dona de 75 anys, veïna de Ripollet, va morir el 8 de
novembre atropellada per un tren que circulava per la línia
Vic-Puigcerdà, direcció Barcelona. L’accident es va produir a
l’alçada de l’estació de Montcada-Ripollet, de Mas Rampinyo.
La Policia Local va rebre l’avís a les 22h. Durant força estona,
la circulació de trens per la línia C-3 va quedar paralitzada. SD

notícies

EUiA tria per primer cop
una dona com a candidata

>> ELECCIONS MUNICIPALS

L’Assemblea ha escollit Alba de Lamo, de 36 anys, per unanimitat

laura grau
montcada

Alba de Lamo és la nova cap de
llista d’Esquerra Unida i Alterna-
tiva (EUiA) a Montcada i Reixac
per a les properes eleccions
municipals. La candidata va ser
escollida per unanimitat a
l’assemblea que la formació va
celebrar el passat 3 de novembre
al seu local amb la participació
d’una trentena dels seixanta afiliats
que té a Montcada.

Trajectòria política.  De
Lamo, administrativa de 36 anys
i veïna de Font Pudenta, té una
llarga trajectòria política que
arrenca als 16 anys com a militant
del Partit dels Comunistes de
Catalunya (PCC). El 1998 s’afilia
a EUiA i el 1999 entra com a
regidora al Consistori montca-
denc, com a membre de la llista
de la coalició ICV-EUiA que
encapçalava Josep Maria Cam-
pos.
La candidata ha mostrat la seva
satisfacció personal per “ser la pri-
mera dona que encapçala la llista
de la formació i per haver estat

escollida per unanimitat”, va dir.
L’assemblea d’EUiA  també va
aprovar la incorporació de quatre
persones a la llista, entre les quals
hi ha els joves Carles Cera, Sandra
Puntas i Òscar Gil. Tots tres tenen
poc més de 20 anys i porten temps
treballant a la comissió local en
l’àmbit de joventut.
La comissió local d’EUiA ja ha
començat a treballar les línies
bàsiques del seu programa elec-
toral que encara ha d’acabar
d’enllestir. L’altra qüestió pendent

és la dis-
cussió de
la llista
conjunta
amb Ini-
ciativa per
Catalunya-
V e r d s
(ICV). La
candidata considera que la llista
definitiva “haurà de reflectir la
voluntat de les dues orga-
nitzacions”. ICV ha triat Ramon
Sanchéz com a alcaldable .

>> La votació de la candidata es va fer a mà alçada

>> Alba de Lamo

FOTOS: LAURA GRAU

Deu treballadors de l’empresa Maheso, al polígon de la Ferreria, es
manifesten des del 14 de novembre contra la pèrdua del seu lloc
de treball. Els empleats, transportistes i comercials, consideren que
han estat acomiadats per la seva edat i per malaltia, i no pels motius
que argumenta l’empresa i que tenen a veure amb la baixada de
vendes en zones, en que, els afectats asseguren no haver treballat
mai. En el moment de tancar La Veu, els treballadors i el comitè
d’empresa mantenien una assemblea i posterior reunió amb la
direcció. SD

� Acomiadaments a Maheso
PILAR ABIÁN

�Correus amplia l’horari d’atenció
Correus ha ampliat l’horari de la seva oficina a Montcada i Reixac
que ara també obre a la tarda. El servei d’atenció al públic s’ofereix
de manera ininterrompuda de 8.30 a 20.30h, de dilluns a divendres,
i de 9 a 13h els dissabtes. Aquesta ampliació d’horaris s’emmarca en
el pla de Correus per millorar l’accessibilitat dels serveis postals als
ciutadans, oferint-los més disponibilitat. LR
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>> OCUPACIÓ

pilar abián
mas rampinyo

L’SPE potencia la formació de
treballadors en actiu i d’aturats

>> Ainhoa Marcos, del taller de soldadura, començarà ara les pràctiques

PILAR ABIÁN

notícies

Un total de 161 alumnes s’ha
beneficiat enguany dels cursos de
formació contínua i de forma-
ció professional ocupacional que
organitza el Servei de Promoció
Econòmica (SPE). En el cas de
treballadors en actiu, s’han fet
classes de soldadura, access, an-
glès, informàtica i excel. Per a
aturats, els cursos s’han centrat
en informàtica, soldador/a
d’estructures metàl·liques lleuge-
res i monitor/a sociocultural.
Aquestes accions formatives fa-
ciliten que, tant els treballadors
en actiu com en situació d’atur,
així com els equips directius de
les petites i mitjanes empreses,
s’adaptin amb facilitat a les
circumstàncies de l’entorn labo-
ral. Els cursos se subvencionen
amb l’aportació de 65.633 euros
que fan el Departament de Tre-
ball de la Generalitat i el Fons
Social Europeu.

Adequació al mercat. Des
de l’SPE es pretén que l’oferta
formativa s’adeqüi a les neces-
sitats del mercat, i per això, es
compta amb l’opinió dels agents
econòmics i socials del territori.
En el cas dels cursos per a atu-
rats, una part de les hores –50
en total– es fa a empreses. Ain-
hoa Marcos, de 22 anys, comen-
çarà en breu les seves pràctiques
a Enric Gabarró, una fàbrica de
maquinària per a fleques ubica-
da a Barberà. Només fa quatre
mesos que va iniciar el curs en
formació de soldadura i ha des-

cobert una possible sortida pro-
fessional que, ara per ara, li atrau
força: “M’agrada, perquè
combina l’habilitat manual
amb el càlcul mental”. El seu
encarregat serà Fermín Telle-
chea, qui considera que el fet de
ser dona no condiciona exercir
la professió, “tot i que de ve-

gades es necessita força per
moure les màquines”, afegeix.
Aquesta empresa ja ha col·labo-
rat amb l’SPE en altres ocasions
i valora positivament l’experiència
ja que les pràctiques ajuden a com-
pletar la formació dels alumnes i,
alhora, permet els empresaris co-
nèixer possibles futurs empleats.

ACORD MUNICIPAL AMB ELS SINDICATS UGT

I CCOO PER IMPULSAR  NOUS CURSOS

conveni

L’Ajuntament continuarà treba-
llant amb UGT i CCOO per im-

pulsar actuacions conjuntes per

formar persones en atur i favor

de l’ocupació. Properament es

renovarà el conveni de col·labo-

ració, que permetrà a UGT i

CCOO impartir els mòduls obli-

gatoris –sobre prevenció riscos

laborals, sensibilització me-

diambiental i tècniques de

recerca de feina– dels cursos

d’inserció laboral, a través dels

seus centres de formació. A

Montcada, els cursos  els coor-

dina l’SPE. SD
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Andròmines proposa un ús
sostenible dels ordinadors

>> MEDI AMBIENT

L’entitat va organitzar unes jornades sobre la reutilització d’electrodomèstics

silvia díaz

montcada

>> Pilar Chiva (a la dreta), durant la seva intervenció a les jornades

SILVIA DÍAZ

Fer servir de nou els electrodo-
mèstics i altres aparells elèctrics
evita la generació de més residus,
permet crear mercats de segona
mà amb productes més barats i
crea ocupació per a col·lectius
en risc d’exclusió social. Aquest
missatge el van transmetre els
ponents de les jornades Reuti-
litza, dóna vida als teus electrodo-
mèstics, que es van celebrar el 7
de novembre a la Casa de la
Vila.
L’activitat, amb una vintena de
participants, la va organitzar
l’Associació Social Andròmines,
que a Montcada gestiona la
deixalleria i la nau de reciclatge
municipals. Des de fa uns anys,
Andròmines es dedica a recu-
perar material informàtic per
posar-lo de nou a la venda a un
preu econòmic. La directora
d’Andròmines, Marisa Giosca,
va explicar que, a més de con-
tribuir al medi ambient, “aju-
dem a què més població tin-
gui un ordinador i no quedi
al marge de l’alfabetització
informàtica”. Les jornades
també van posar de manifest
que cada vegada es generen més
Residus d’Aparells Elèctrics i
Electrònics (RAEE), no perquè
els aparells ja no serveixin, sinó
perquè es volen tenir els més
nous i moderns del mercat.

Gestió dels RAEE. La direc-
tora de l’Agència de Residus de
Catalunya, Pilar Chiva, –una de

les cinc ponents de les jornades-
va explicar que la Generalitat
està traspassant la responsabilitat
de la recollida i reciclatge dels
RAEE a les empreses produc-
tores que, a la seva vegada, s’or-
ganitzen en Sistemes Integrats de
Gestió (SIG’s) per tractar els
residus. Chiva va explicar que
“els productors ja ens cobren
una quantitat quan comprem
un aparell que es destina a la
seva posterior recollida i ges-

tió”. La Generalitat es troba en
el procés de regulació dels
SIG’s, per tal que es coordinin i
donin el mateix missatge als
ciutadans sobre quina és la seva
responsabilitat davant els
RAEE. L’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), va obrir les jorna-
des, insistint en què els mont-
cadencs “ens hem relaxat en
la recollida selectiva, tot i
que aquest sistema funciona
al municipi fa set anys”.

PONÈNCIA A LA JORNADA SOBRE RESIDUS
l’apunt

En el moment de tancar aques-
ta edició, l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC), parti-
cipava el 16 de novembre a la
quarta jornada sobre residus
organitzada per la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Soste-
nibilitat de la Diputació de Bar-

celona. L’alcalde va oferir una
ponència sobre el futur dels
residus i el repte de les admi-
nistracions per millorar-ne la
seva gestió. L’objectiu de la jor-
nada era confeccionar un decà-
leg de propostes d’accions
conjuntes dels municipis. SD
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L’equipament, de 900 m2, s’inaugura el 18 de novembre amb la presència del conseller de Política Territorial

El Centre Cívic serà l’espai
de referència social del barri

silvia díaz

la ribera

PLA INTEGRAL DE LA RIBERA

 >> Un operari instal·la  el mobiliari dels espais del Centre Cívic que es destinaran als infants

SILVIA DÍAZ

Projecte adreçat
a les dones
de la Ribera

silvia díaz

redacció

INICIATIVA PER ALS
JOVES DEL BARRI

nou pla juvenil

El Centre Cívic La Ribera obri-
rà portes el 18 de novembre
amb una festa inaugural que
es farà al mateix carrer de l’equi-
pament, situat al carrer Llevant,
10. L’acte oficial d’inauguració
serà a les 11.30h, amb la presèn-
cia de l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC), i el
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Genera-
litat, Joaquim Nadal, qui també
farà un recorregut pel barri i el
nou equipament.
A la tarda, a partir de les 15.30h,
començaran els actes festius amb
La Ribera Olímpica, un recull
d’activitats lúdiques i esportives
i animació als carrers. A partir
de les 18h es faran visites guia-
des al centre i també hi haurà
una xocolatada (19h). La festa
acabarà amb un correfoc (20h)
a càrrec dels Diables de Can Sant
Joan,  i l’actuació d’una orques-
tra, a la pista esportiva.
Durant tota la tarda, dins del
Centre Cívic, hi haurà una ex-
posició fotogràfica del barri,
tallers de xapes i de confecció
d’un mural, un circuit d’Scalex-
tric i la projecció d’un vídeo
d’activitats esportives i culturals al
barri fetes l’estiu passat.

Programació. La construc-
ció del Centre Cívic és un dels
principals punts inclosos al Pla
Integral de la Ribera, emmarcat
en la Llei de Barris de la Gene-
ralitat. La zona rebrà 10 milions
d’euros durant els propers anys
que es destinaran a projectes
urbanístics i socials. El Centre
Cívic, amb 900 m2, ha entrat a
formar part de la Xarxa de
Dinamització Sòciocultural de
Montcada i el 20 de novembre

posarà en marxa la programació
de cursos i tallers. L’horari
d’obertura al públic serà de 15 a
21.30h.

Cohesió social. Tots el cur-
sos formen part dels programes
de benestar i cohesió social del
Pla Integral. El Centre Cívic
oferirà formació en matèria
d’expressió cultural, dinamit-
zació comercial, tallers adreçats a
col·lectius específics -dones, joves
i infants-, i noves tecnologies. A
més, l’equipament programarà
activitats puntuals, com cinema i
exposicions.
Per a col·lectius especials, el cen-
tre oferirà un pla de seguiment
escolar destinat a infants i joves
de sectors desafavorits, immi-
grants i a dones –els dilluns, amb

cita prèvia, hi haurà personal de
l’Oficina d’Atenció a la Dona.
L’equipament acollirà la seu del
Centre Bon Dia i els serveis Men-
trestant i Després de Berenar. També es
crearà una oficina d’ informació so-
bre tràmits administratius referits a
prestacions i serveis socials.

Exemple metropolità. El
Pla Integral de la Ribera serà
un dels 63 projectes que
formaran part d’una macroex-
posició que del 17 de novem-
bre al 22 de desembre es po-
drà visitar a la plaça Catalunya
de Barcelona, organitzada pel
Pla Estratègic Metropolità i que
presenta les principals actua-
cions dels municipis que for-
men part de l’Àrea, entre ells, el
de Montcada i Reixac.

La Generalitat ha atorgat una
subvenció de 8.000 euros a la
Regidoria d’Infància i Joventut
de Montcada per desenvolupar
l’Espai Jove de La Ribera. Els
tècnics municipals ara han de
elaborar el projecte i per fer-
ho, comptaran amb el suport,
a través d’un conveni, de la Se-
cretaria General de Joventut.
L’objectiu és establir un progra-
ma de tallers, esports i sor-
tides, per promocionar la inter-
relació dels joves del barri i
donar-los noves oportunitats
de socialització. De forma com-
plementària, els usuaris tin-

dran un reforç escolar. SD

L’Oficina de la Dona i la Regi-
doria d’Integració Social i Drets
Civils han impulsat el projecte
La Ribera de les Dones, una inicia-
tiva que pretén facilitar la inserció
laboral de les dones en general i
les dones immigrants, en parti-
cular. El projecte, amb un pres-
supost de 15.000 euros, vol fo-
mentar l’associacionisme de la
dona, adequant-lo a la nova
realitat social que és la incor-
poració de població nouvin-
guda.

Diverses actuacions. El
programa es concreta  en set ac-
tivitats: taller d’habilitats per a la
recerca de feina, servei d’asses-
soria jurídica, creació d’un grup
de comunicadores socials, edu-
cació ambiental i tractament de
residus, dinamització comuni-
tària, taller d’atenció psicològica
i, finalment, un taller de salut re-
productora. El taller de dina-
mització comunitària i el d’aten-
ció psicològica l’impartiran,
respectivament, tècnics de la
Federació de Dones de Catalun-
ya i de la UGT comarcal. L’Ajun-
tament signarà properament un
conveni de col·laboració amb
les dues administracions per
desenvolupar les activitats.

 >> El pla és per a dones del barri

SILVIA DÍAZ
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El Tast Gastronòmic el va organitzar el Gremi local d’Hostaleria el 12 de novembre al carrer Major

Més de 400 persones tasten
les especialitats de cuina local

SANTI ROMERO

>> COMERÇ

>> Un grup de veïns assaboreix els plats del Tercer Tast Gastronòmic

EL CONCURS
D’APARADORS,

EN MARXA

nadal

Els establiments que vulguin
participar al 37è Concurs
d’Aparadors que organitza la
Cambra de Comerç i Indústria
de Sabadell ja es poden
inscriure al certamen, omplint
una butlleta que poden recollir
a l’Ajuntament, al Servei de
Promoció Econòmica, a l’Ofi-
cina de Montcada Centre Co-
merç, a l’Oficina de l’Asso-
ciació de Botiguers, Comer-
ciants i Industrials de Mas
Rampinyo, al Centre Cívic Can
Cuiàs i a l’establiment Marial de
Can Sant Joan. El certamen
atorga dos tipus de premis, els
generals, que els lliura la
Cambra de Comerç, i els locals,
que els dóna l’Ajuntament de
Montcada. El tres premis del
Consistori estan guardonats, de
major a menor, amb 300, 150 i
75 euros. El primer premi de la
Cambra està valorat en 1.000
euros. SD

Al voltant de 400 persones es
van acostar al tercer Tast Gas-
tronòmic que es va celebrar el
12 de novembre al carrer Ma-
jor, organitzat pel Gremi local
d’Hostaleria  i la Regidoria de
Comerç. Amb baixes d’última
hora, finalment van assistir-hi set
bars i restaurants de Montcada,
que van mostrar els plats que
habitualment serveixen als seus
locals. Els organitzadors calcu-
len que es van repartir 540
tiquets, amb els que, al preu de
3 euros per unitat, es podia de-
gustar un plat i una beguda.
La regidora de Comerç, Antò-
nia Bofill (CiU), ha fet un balanç
positiu de la mostra, tot i que
ha apuntat que “la difusió es
va fer tard”. L’edil també ha
explicat que, tot i que la xifra de
restaurants no era molt elevada,
“és una mostra representati-
va de l’oferta gastronòmica
local”, ha indicat. Per la seva
banda, un dels organitzadors del
Tast, Jesús González, ha destacat

que “per a properes edicions
hauríem de posar una data en
què els restauradors de
Montcada no tinguin tanta
feina”.

Restaurant a cel obert. El
carrer Major es va convertir en
un restaurant a l’aire lliure, amb
plats de diferent mena distri-
buïts en set estands. El menjar
italià, amb pizzes i pasta, va ser
un dels protagonistes de la
mostra, a més de diferents tipus
de carn, arròs, tapes variades i
entrepans. La majoria dels res-
tauradors van optar per cuinar
a la seva parada i alguns, fins i
tot, van portar la maquinària que
fan servir per elaborar la pasta
dels menjars italians.
Els establiments que van parti-
cipar a la mostra van ser els res-
taurants Danubio, Racó d’en
Pep, Sant Lluc i Baviera, el bar
La Cantonada i les pizzeries La
Nostra Isola i Paradiso, esta-
bliments ubicats al centre del
nucli urbà, a Montcada Nova i
a Can Sant Joan.

ARXIU/ LAURA GRAU

>> Aparador premiat al 2005
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Arcadi Oliveres tancarà
la Setmana de la Tardor

silvia díaz

mas rampinyo

Curs perquè
les entitats
tinguin web

Una quinzena d’entitats locals
participen en un curs de creació
de pàgines web, organitzat per
la Regidoria de Participació
Ciutadana, amb l’objectiu que les
associacions puguin tenir un
espai digital propi al futur por-
tal web municipal, en el qual fer
difusió de les seves funcions,
objectius i activitats. Les classes
tenen lloc a les tardes, a l’edifici
de l’Ajuntament i a la Casa de la
Vila.
El regidor de Participació Ciuta-
dana, Carles Guijarro (PSC), ha
explicat que el projecte pretén
“donar suport a les entitats i
al moviment associatiu i
enfortir el teixit social”. Les
zones web de les entitats com-
partiran espai amb un portal
d’associacions a nivell provincial,
en el qual apareixerà informació
de totes les entitats que hagin obert
una pàgina web a través del web
del seu Ajuntament.

L’especialista en economia mun-
dial i president de la Fundació
Justícia i Pau, Arcadi Oliveres,
oferirà una conferència sobre els
nous reptes de la tercera edat el
24 de novembre al Casal de la
Gent Gran Casa de la Mina,
com a clausura de les Jornades
de Tardor de la Gent Gran que
s’estan desenvolupant durant tot
novembre.
El dia 22, a les 17h, dues tre-
balladores de l’Equip d’Atenció
Primària de l’Ajuntament, Rosa
Maria Parici i Teresa Fernández,
parlaran al Casal de la Gent Gran
de Montcada i Reixac, al parc
Salvador Allende, sobre els ser-
veis que el Consistori ofereix als
avis. El 20 de novembre tindrà
lloc la darrera de les cinc ses-
sions del taller La vida a certa

edat, que s’ofereix a una desena
d’avis a la Casa de la Vila. L’acti-
vitat la condueix l’especialista en
gent gran Anna Hernández.

Activitats fetes. Els actes
de les Jornades de la Tardor que
s’han desenvolupat fins ara han
comptat amb una alta partici-
pació dels avis de Montcada.
El president de l’Àrea Social,
Carles Guijarro (PSC), ha expli-
cat que “les jornades pretenen
mostrar que la gent gran de
Montcada és molt activa a
nivell social”.
Un dels actes centrals va tenir
lloc el 16 de novembre, amb
una trobada de convivència en-
tre els avis dels dos casals de

SILVIA DÍAZ

>> Actuació de la coral del Casal de la Gent Gran de Montcada i Reixac

>> GENT GRAN

Montcada amb altres persones
de centres de Vilanova. Amb
aquest acte, els vilanovins van
retornar la visita que un grup
d’avis montcadencs va fer a
l’octubre. El 9 de novembre,
més de 100 persones van assistir
al recital de rondalles i cant co-
ral que es va celebrar al casal del
Parc Salvador Allende i va
comptar amb les actuacions de
les corals dels dos equipaments
de gent gran de Montcada.

Espai de lleure. El 17 de no-
vembre (17h) s’inaugura un parc
lúdic per a gent gran al costat del
casal de la Mina (Parc de les
Aigües). Aquest espai, que ha rebut
el suport econòmic de la Diputa-
ció de Barcelona, pretén fomen-
tar el lleure i l’activitat física de la
gent gran de Montcada.

FESTA DEDICADA ALS

MAJORS DE 65 ANYS

reconeixement

Les persones més grans de
65 anys de Montcada rebran un
homenatge de l’Ajuntament el
proper 17 de desembre, al pa-
velló Miquel Poblet (16h), amb
una festa amb ball i actua-
cions. Les persones de 65
anys en endavant que vulguin
assistir a la celebració podran
passar a recollir el tiquet-
invitació a final de novembre al
Casal de la Gent Gran Casa
de la Mina i al Casal de Mont-
cada i Reixac, al Parc Salvador
Allende. Les places són limi-
tades. L’anterior Diada de la
Gent Gran es va organitzar la
primavera del 2005, coincidint
amb la Festa Major de Mont-

cada de l’any passat. SD

Portes obertes
al Centre de Dia
i 26è aniversari

del Casal

El Centre de Dia de Montcada,
situat al casal de Gent Gran del
parc Salvador Allende, celebra
unes jornades de portes obertes
del 20 al 23 de novembre, amb
activitats adreçades especialment
als avis montcadencs que es rea-
litzaran a la tarda, a partir de les
16h. El programa combina els
actes festius amb tallers i xerra-
des sobre salut i tècniques de
relaxació i benestar. L’acte inau-
gural tindrà lloc el 20 de novem-
bre, a les 16h. Durant tota la
setmana hi haurà dos tallers de
risoteràpia, un altre de musico-
teràpia i diverses actuacions mu-
sicals a càrrec de la companyia
de sarsuela Rafael Casanovas de
Castelldefels, la coral del Casal,
els alumnes de primària del
col·legi La Salle i una mostra de
l’Agrupació Sardanista de Mont-
cada. A l’acte de clausura, el 23
de novembre, assistirà el presi-
dent de l’Àrea Social, Carles Gui-
jarro (PSC).

Aniversari. El Casal de Gent
Gran de Montcada i Reixac ce-
lebrarà del 27 de novembre al
2 de desembre el seu 26è ani-
versari amb xerrades i activitats
culturals. A la celebració hi haurà
sevillanes, cant coral, havaneres
i una obra de teatre per tancar
el programa d’actes. Les dues
conferències que s’oferiran du-
rant aquests dies giraran entorn
a la imatge personal i les noves
tecnologies.

silvia díaz

redacció

En venda. Mobles d’estil valencià dels anys
60 en molt bon estat i làmpades de llàgrimes.
Preu molt econòmic. 93 564 18 71 (Carme).
93 564 22 45 (Rosa)
En venda. Telèfon mòbil de tercera
generació. Noki 6680 nou per estrenar. A bon
preu. Tef 669 498 306.
Venta. Aloe Vera. Líder mundial. Márqueting
directo por catálogo. Tiempo libre y mucho
más. 93 564 66 34
En venta.  Lavavajillas. Seminuevo. Aniston.
240 euros. Tel. 93 575 08 49.
Vendo caravana. De 4 a 6 plazas en Cas-
telldefels. Tel. 607 264 903.
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 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, los fines de
semana. 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.
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.
Busco trabajo. Señora, se ofrece para trabajo
de ayudante de cocina y limpieza de hogar.
Teléfono 651 306 739.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

silvia díaz

montcada

>> Sessió del curs a l’Ajuntament

SILVIA DÍAZ
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pilar abián
redacció

Xerrades i tallers contra
la violència vers les dones

>> DIA INTERNACIONAL

>> L’any passat va assistir força públic a la lectura del manifest

ARXIU/ SÒNIA HERNÁNDEZ

Activitats per celebrar
el Dia Mundial de la Sida
natàlia muñoz
la redacció

>> Exposició feta l’any passat

ARXIU

Amb motiu del Dia Internacio-
nal per a l’eradicació de la vio-
lència vers les dones –el 25 de
novembre– l’Ajuntament i l’Ofi-
cina d’Atenció a la Dona, amb
el suport de l’Institut Català de
les Dones i la Diputació de Bar-
celona, organitza un programa
d’actes que es desenvoluparà del
17 de novembre fins al mateix
dia 25.
La primera activitat prevista
tindrà lloc el divendres 17 amb
la conferència Com aborden els
Mossos d’Esquadra la violència vers
les dones, a les 18.30h, a la sala
institucional de la Casa de la Vila,
a càrrec de les caporals Lucia
Galindo i Imma Bestard, coor-
dinadores del Grup d’Atenció
a la Víctima de la Policia Regió
Metropolitana Nord. Al final de
mes, els dies 23, 28 i 30, de 17 a
20h, també a la Casa de la Vila,
es farà el taller Dependència en
llibertat. Dependència amb carència,
a càrrec de les psicòloges Núria
Beitia i Carme Boo, que tractarà
sobre el control emocional. Serà
un espai on reflexionar sobre les
dependències afectives de tot

tipus  –amistat, família i parella.
El programa d’actes clourà el
dia 25 amb teatre al carrer i la
representació de l’obra El crim
dels llençols blancs, a les 19h, a la
plaça de l’Església, la lectura del
manifest contra la violència a les
dones a càrrec d’Enriqueta Del-
gado (expresidenta del Consell
Municipal de les Dones) i una
encesa d’espelmes.

Altres activitats. A banda
dels actes previstos en dates con-

cretes, l’eradicació de la violència
vers les dones també serà espe-
cialment present durant aquest
mes al programa de ràdio “Veus
de Dona”,  que s’emet cada di-
jous, de 19.30 a 20h, a Montcada
Ràdio. D’altra banda, l’Oficina
d’Atenció a la Dona, amb seu a
la Casa de la Vila, vol crear una
Xarxa veïnal solidària, que pro-
mogui el compromís de la
ciutadania contra la violència vers
les dones. Per a més informació
truqueu a l’OAD (935 651 122).

El dia 1 de desembre se celebra
el Dia Mundial de la Sida. Per
donar suport als malalts i per
conscienciar la ciutadania sobre
les conductes de risc i les for-
mes de prevenció de la malaltia,
està previst que es portin a terme
un seguit d’activitats i de xerra-
des adreçades a grans i a joves.

Campanya als IES. Durant
el mes de novembre els instituts
IES La Ribera, IES Montserrat
Miró, IES La Ferreria i l’escola
La Salle comptaran amb un es-
tand informatiu i una exposició
que porta per títol De què va la
Sida?, on els més joves podran
sol·licitar assessorament sobre la
malaltia i tindran a la seva dis-
posició material preventiu.
Aquests estands també es po-
dran visitar als diferents centres
cívics del municipi. Els estu-
diants de 3r d’ESO participa-
ran en un taller d’habilitats so-
cials i sexualitat, per incidir en la
prevenció de la Sida d’una for-
ma divertida i interactiva. El
Centre Cívic Can Cuiàs exhibirà
la pel·lícula Detràs de la puerta roja
el dia 24, a les 22h, i també
organitzarà un taller de sexualitat
el dia 30, a les 18.30h. A la Casa

de la Vila, del 28 de novembre
fins a l’11 de desembre, es
podrà visitar l’exposició Vides en
positiu i al Centre Cívic de Can
Cuiàs, a partir del dia 27, es po-
drà contemplar una exposició de
pintura per facilitar la reflexió i
la solidaritat envers la malaltia.
Per al dia 1 de desembre, a les
19h, està previst que cada asso-
ciació posi el seu petit gra de
sorra per crear un gran tapís soli-
dari al carrer Major. Al Centre
Cívic l’Alzina es podrà veure un
gran llaç solidari i es farà un Ball
Popular Country a les 20h.
L’esport també se solidaritzarà
amb la Sida amb l’organització
d’un torneig de futbol solidari a
la pista coberta del Turó Blau el
disabte 2 de novembre, a les
12h. El mateix dia, a les 17h, al
Casal d’Avis de La Mina es po-
drà veure el film El jardinero fiel.
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Montcada subvenciona una
aula d’educació a Nahulingo

>> SOLIDARITAT

societat

en 2 minuts...
�Conveni amb la Fundació Catalònia

�Setmana del relax a Terra Nostra

L’Ajuntament ha renovat el conveni amb la Fundació
Catalònia, per a la formació sociolaboral de discapacitats
psíquics. El Consistori aportarà 4.140 euros a canvi que els
alumnes de serveis integrats a la Fundació, com els tallers
Aspasur i el Centre Especial de Treball Sant Martí, facin
tasques formatives de jardineria a espais públics de
Montcada. SD

�Xerrada sobre el càncer a l’Abi

Del 23 al 27 d’octubre es va fer al Centre Cívic l’Alzina la
setmana del relax amb un taller de massatge metamòrfic,
berenars ecològics i aro-
materàpia. També s’ha
iniciat un taller setmanal
de massatges, els dijous
de 18 a 20h. Del 20 al
24 de novembre  torna-
rà l’activitat antiestrés
amb un taller de teràpies
alternatives –dilluns, de
18 a 20h– un altre de
Reiki –dijous, de 18 a
20h– i un tercer de massatge metamòrfic. Les activitats les
organitzen el Grup de Dones de Terra Nostra i la Xarxa de
dimamització. LR

Més d’una vintena de perso-
nes va assistir a la conferència
que l’Abi va oferir el 9 de
novembre. La xerrada la van dur
a terme la infermera Marta
Cassi i Consol Páez, fundadora
i presidenta del Grup Àgata, que
defensa l’ús terapèutic de la ma-
rihuana. SD

silvia díaz

redacció

L’Ajuntament destinarà una par-
tida de 16.825 euros a la cons-
trucció de la segona aula d’edu-
cació infantil al barri de San Mi-
guel de Montcada de la localitat
salvadorenca agermanada amb
el municipi, Nahulingo. El
projecte el cogestionen l’entitat
local Tazumal i la contrapart a
Amèrica Central, l’organització
CECADE. El regidor de Coo-
peració, Carles Guijarro (PSC),
ha manifestat que “els infants
d’aquest barri tindran un
segon espai on poder estudiar
de forma digna”. Fins ara, els
alumnes només disposaven
d’una aula restaurada, que es va
rehabilitar amb una altra aporta-
ció montcadenca.

Antecedents. Des dels ter-
ratrèmols que van afectar El Sal-
vador l’any 2001, l’Ajuntament
de Montcada ha col·laborat amb
Nahulingo en diversos projectes
solidaris de dinamització social i
econòmica. Entre les iniciatives
dutes a terme destaquen la ins-
tal·lació d’aigua potable a les sis
escoles de la zona i als domicilis

L’Ajuntament aportarà 5.000

euros per a un projecte de repa-

ració de sostres d’habitatges a

la localitat nicaragüenca de Paz

Centro –agermanada amb

Montcada. La iniciativa es de-

senvolupa fa anys amb el suport

montcadenc i la nova fase pretén

rehabilitar 67 teulades més.

D’altra banda, el Consistori

del barri de San Miguel de Mont-
cada, l’adequació d’un espai a la
remodelada Casa de Cultura per
permetre la instal·lació d’un petit

mercat gastronòmic. Actualment
s’està treballant en un projecte de
construcció d’un petit complex
turístic.

APORTACIONS A LA PAZ CENTRO I MEANGUERA

altres projectes

>> Un dels edificis fets a Nahulingo amb aportacions solidàries

TAZUMAL

aportarà 2.500 euros a un

projecte de recollida de residus

sòlids per a la zona de Mean-

guera del Golfo, a El Salvador,

valorat en 14.055, que compar-

teixen els ajuntaments de Mont-

cada, Gavà i Begues. L’entitat

local Tazumal i la contrapart al

país centreamericà, CECADE,

gestionaran la iniciativa. SD

ANA GARCÍA

SILVIA DÍAZ
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>> MOSTRA CULTURAL A TERRA NOSTRA

TAAROF BI SALAM

L’Alzina acull costums, balls
i gastronomia del Marroc

Del 13 al 17 de novembre el
Centre Cívic l’Alzina de Terra
Nostra ha acollit la Setmana Cul-
tural del Marroc, organitzada
per l’associació cultural Taarof
Bi Salam i que programat di-
verses activitats  per promoure
l’intercanvi cultural entre els
membres de la comunitat mar-
roquina i la gent del barri.

Àpats i artesania. La set-
mana cultural va començar el dia
13 amb una mostra de cuina tí-
pica del Marroc. Els assistents van
tenir l’oportunitat d’aprendre
com s’elaboren unes postres
típiques anomenades taba, fetes
a base d’ous i de farina i banya-
des amb mel i ametlles. El dijous,
coincidint amb el taller de cuina
que es porta a terme cada set-
mana al centre cívic, es va pro-
duir un intercanvi gastronòmic,
amb la mostra de plats típics del
Marroc com el cuscús i de plats
mediterranis.
Durant la setmana, a més, s’han
portat a terme tallers d’artesania
amb fang i de tatuatges d’henna.

També es va poder contemplar
una exhibició del ball de la dansa
del ventre al Casino de Terra
Nostra d’una ballarina profes-
sional, Farah Hamed, que el dia
13 va actuar a Can Cuiàs.
L’espectacle va coincidir amb el

natàlia muñoz

terra nostra

curs sobre aquesta dansa orien-
tal, i els assistents van poder con-
templar com movia el ventre
una professional de la matèria.
Hamed farà una exhibició el
divendres 17, a la tarda, al Cen-
tre Cívic l’Alzina.

>> Exhibició de dansa oriental  a càrrec de la ballarina Farah Hamed
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Rehabilitar i formar persones
laura grau
la vallençana

El centre de Vallençana atén una cinquantena de drogodependents

Projecte Home

gent que es mou

més informació
Projecte Home

Carretera de la Vallençana, 24

km 8 (Tel 935 645 076)

www.projectehome.org

PROJECTE  HOME

 >> Primer grup de residents que va passar per l’aula d’informàtica del centre

L’Associació Projecte Home
(PH), creada el 1986, està inte-
grada per 26 centres de tota
Espanya que atenen cada any
més de 13.000 drogodepen-
dents. Un d’aquests centres es
troba a Montcada, concreta-
ment a la carretera de la Vallen-
çana, on es realitza el programa
de Comunitat Terapèutica
(CT). La CT és un projecte so-
ciosanitari de caire educatiu i
terapèutic de llarga durada que
té com a objectiu la rehabilitació
i integració social de les perso-
nes drogodependents. El seu
funcionament és de centre de
dia.

Objectius. “El programa
–explica Albert Sabatés, direc-
tor de PH Catalunya– s’adreça
a persones majors d’edat,
policonsumidores de llarg
recorregut que presenten
una gran desestructura per-
sonal, social i laboral, i que
necessiten d’una atenció
continuada”. Actualment el

centre de Montcada atén 50
persones i les seves famílies, “ja
que el nucli familiar és part
indispensable en el tracta-
ment”, remarca Sabatés. A la
teràpia que reben s’afegeix una
vessant educativa. A més de fo-
mentar la pràctica de l’esport i
fer classes d’ESO, el centre
disposa des del passat mes de

juny d’una aula d’informàtica
que pretén dotar els residents de
coneixements útils per a la seva
reinserció social i laboral.
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Divendres  17
inauguració. Parc lúdic per a gent gran.

Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent Gran

Casa de la Mina.

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: Espai Jove Can Tauler.

Hora: 19h.

Dissabte  18
sortida. L’aigua, font de la nostra història

urbana. Lloc de sortida: Font de Caneletes.

Hora: 11h. Org: Fundació Cultural.

inauguració. Del Centre Cívic La

Ribera. Hora: 11.30h. Lloc: Plaça de la Ri-

bera i carrer Llevant

cinema. Lloc: Gran Casino. Hora: 18h.

Org: AV Terra Nostra.

cinema. El viento que agita la cebada.

Lloc:  Auditori. Hora: 19 i 22h.

ball. Lloc: Gran Casino. Hora: 21.30h.

Org: AV Terra Nostra.

Dilluns  20
portes obertes. Centre de Dia de

Montcada i Reixac. Taller risoteràpia i desfilada

de vestits de paper. Lloc: parc Salvador Allen-

de. Hora: 16h.

taller. La vida a certa edat (darrera sessió).

Lloc: Casa de la Vila. Hora: de 16 a 18h.

presentació. Casal Infantil Can Sant

Joan. Lloc: CEIP El Viver. Hora: 17.30h.

curs. Tècniques de relaxació. Fins al dia

26. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Hora: 18h.

Dimarts  21
portes obertes. Centre de Dia de

Montcada i Reixac. Fisioteràpia i musicoterà-

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

pia. Lloc: parc Salvador Allende. Hora: 16h.

xerrada. Sobre els conflictes de l’Orient

Pròxim (Palestina-Irak). Lloc: Biblioteca

de Can Sant Joan. Hora: 19h.

Dimecres  22
portes obertes. Centre de Dia de

Montcada i Reixac. Sarsuela, sardanes i cant

coral. Lloc: parc Salvador Allende. Hora: 16h.

xerrada. “Els serveis municipals  per a

la gent gran”. Lloc: Casal de la Gent Gran

Casa de la Mina Hora: 17h.

inauguració. De l’exposició “L’obra

literària d’en Xavier Fàbregas”. Conferència a

càrrec de Jordi Pablo, president de la fundació

Arxiu Festiu de Catalunya. Lloc: Fundació

Cultural. Hora: 20h.

Dijous 23
portes obertes. Centre de Dia de

Montcada i Reixac. Cloenda Lloc: parc Sal-

vador Allende. Hora: De 16 a 18h.

taller. “Dependència en llibertat, dependència

amb carència”, També el 28 i  30 de novembre.

Hora: 17h. Lloc: Casa de la Vila.

hora del conte. Granotes, gripaus i

altres trifulgues. Lloc: Biblioteca de Can Sant

Joan. Hora: 18h.

Divendres  24
xerrada. “Els reptes de la gent gran”.

Amb  Arcadi Oliveres. Lloc: Casal de la

Gent Gran Casa de la Mina. Hora: 17h.

cinema.  Detrás de la puerta roja. Lloc:

Centre Cívic Can Cuiàs. Hora: 22h.

Dissabte  25
visita. A l’estació depuradora d’aigües

del Baix Llobregat. Hora: 11h. Organitza:

Fundació Cultural. Preu: 5 euros.

tovets en companyia. Hora:

12h. Lloc: Biblioteca de Montcada centre.

TEATRE

 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 19h i diumenge, de 10 a 14h

(PER)VERSIONS
de la Cia. Puotes

Preu: 5,60 euros

dia contra la violència. Teatre

de carrer amb “Els crims dels llençols

blancs” i lectura d’un manifest a càrrec

d’Enriqueta Delgado, del Consell de Do-

nes. Hora: 19h. Lloc: Plaça de l’Església

teatre. (Per)versions. Hora: 22h. Lloc:

Auditori. Preu: 5,60 euros.

Diumenge 26
inauguració. Del punt d’informació

ambiental. Hora: de 9.30 a 14h. Lloc: Parc

de les Aigües.

taller. Cuina de temporada. Hora: 12h.

Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Org: AV Terra

Nostra i Grup de Dones de Terra Nostra

teatre familiar. Els ninots de fang,

de la Cia. Animamundi. Hora: 12h. Lloc:

Auditori. Preu: 3,10 euros.

Dilluns  27
26è aniversari. Del Casal de la Gent

Gran de Montcada i Reixac. Fins al 2 de

desembre. Hora:17h. Lloc: parc Salvador

Allende.

curs de cuina. Dedicat a l’elaboració

de plats per a dies festius. Fins a l’1 de

desembre. Hora: 9.30h. Lloc: Centre Cívic

Can Cuiàs.Org: Grup de Dones de Can Cuiàs.

exposició. Pintures sobre la sida.

Fins a l’11 de desembre. Hora: 15h. Lloc:

Centre Cívic Can Cuiàs.

Dimarts  28
exposició. Inauguració de l’exposició
de fotografia “Vides en positiu”.Hora: 18h.
Lloc: Casa de la Vila.

Divendres 1
dia mundial de la sida. Creació
del tapís solidari. Hora: 19h. Lloc: Carrer Major.
ball. Country. Hora: 20h. Lloc: Centre
Cívic l’Alzina.

EL VIENTO QUE
AGITA LA CEBADA
de Ken Loach
Preu: 3,60 euros

18 de novembre, 19 i 22h

25 de novembre, 22h

CINEMA

75è ANIVERSARI DEL
NAIXEMENT DE
XAVIER FÀBREGAS

25 de novembre, 19h

Organitza: Consell Municipal de Dones Organitza: Regidoria de Cultura i Fundació Cultural Montcada

EXPOSICIÓ DEL VIIè PREMI
NACIONAL DE FOTOGRAFIA
 Fins al 7 de desembre

DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES
Teatre de carrer i
lectura d’un manifest

A la plaça de l’Església

TEATRE FAMILIAR

ELS NINOTS DE FANG
de la Cia. Animamundi
Preu: 3,10 euros

26 de novembre, 12h

Actes commemoratius

(Veure actes pàgina 25)

Del 22 de novembre al

3 de desembre
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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
M’agradaria conèixer un camí segur per anar en bici entre les rutes

dels riu Ripoll i Besòs publicades a la guia de la mobilitat, tenint en

compte que anem amb nens petits. Joan Reboreda, Terra Nostra

Lamentablement, i degut a l’estructura urbanística de Montcada i
Reixac, encara no disposem d’una ruta prou segura per fer aquest
recorregut amb nens. Cal travessar el Ripoll pel pont del carrer de
la Química per anar a buscar després el pont sobre la riera de Sant
Cugat. A partir d’aquí, l’itinerari recomanat segueix el marge dret
del Ripoll fins al pont sobre el Besòs, que caldrà fer amb molt de
compte i per la vorera. En dies festius és recomanable agafar el
carrer Major, passar per sota la via de tren davant la Casa de la Vila
i seguir pel carrer Rocamora fins al Besòs. Departament de Medi

Ambient de l’Ajuntament

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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Réquiem
Elvira Sánchez

Can Sant Joan

>>Hago saber a todos los socios
del Casal d’Avis de Can Sant Joan
que la revista de dicho Casal –en la
cual yo colaboraba– y cuyo primer
número fue inaugurado con todos
los honores por el Ayuntamiento
de Montcada i Reixac con su
excelentísimo alcalde a la cabeza,
acaba de ser enterrada. Al pregun-
tarle a la dirección del Casal por
los motivos de que dicha publica-
ción fuera suspendida, me respon-
de, en primer lugar, que la revista
era una tontería y, en segundo lu-
gar, que se habían quedado sin di-
nero. Y yo me pregunto: ¿la cultu-
ra es una tontería? Que le pregun-
ten a Cervantes por qué escribió
el Quijote porque, puestos en esa
coyuntura, tanto ésta como otras
muchas obras literarias serían una
tontería. ¿Es mejor ver la televi-
sión y enterarnos de todos los chis-
mes –que maldita la gracia– o ver
desnudos por Internet? Eso, seño-
res, ¿sí es cultura?
Por otra parte ¿se puede saber qué
planificación han hecho los seño-
res de la junta que a la primera de
cambio se han quedado sin dine-
ro? Y lo que es más importante,
sin ánimo de lucha, porque una
revista de Casal, aunque la junta
piense lo contrario, es una cosa
muy importante.
Si ésta es la opinión de la dirección
del Casal d’Avis de Can Sant Joan,
que el Señor nos coja confesados,
ya que nuestro nivel de cultura so-
brepasa todas las perspectivas.

Polvo negro
Dolores Leonés

Montcada

>>No vivo en Can Sant Joan pe-
ro mi familia sí y me ha contado
que a principios de octubre el ba-
rrio amaneció cubierto de un
polvo negro, tan oscuro que a
todos les recordaba aquellos años
70 y quizás 80, cuando un día el
pueblo amanecía de la misma
forma. La verdad es que fue bas-
tante preocupante comprobar
que una capa oscura lo cubría
todo. El caso es que estamos en
el 2006 y se supone que ya he-
mos superado esa etapa y los
problemas de contaminación

Fe d’errates
El voluntari lingüístic que apareix a l’article de
La Veu 290 (pàgina 21) es diu Jaume Paltor
i no Baltó, com vam publicar.

están controlados o se están con-
trolando, pero me doy cuenta de
que no es así. Independientemen-
te de esos días, mi madre me co-
menta que sigue recogiendo “ce-
mento” del balcón cuando lo
barre por las mañanas, el mismo
que recogía aquellos años, por
suerte en menor cantidad, pero
sigue estando ahí, el mismo que
respiramos, el que se deposita en
balcones, coches, ventanas... por
eso no me extraña que las per-
sonas alérgicas no soporten vivir
en este entorno.
¿No se puede hacer nada para
controlar esta contaminación? La
famosa fábrica de cemento, sím-
bolo gris de Montcada, podría ser
la responsable, ¿quién, sino?

Carolina Morant

Grup de Medi Ambient-Ecologistes

en Acció

>>Tothom sap que un dels pro-
blemes importants que tenim a
Montcada i Reixac és el de la
contaminació i és important per
les repercussions que té en la
salut. Poc a poc va calant aquesta
preocupació de molta gent i ha
ajudat la informació que anem
tenint. Se’n parla als mitjans, el
moviment ecologista, la mateixa
percepció personal... per això ha
estat fàcil recollir les 4.250 signa-
tures sobre aquest tema que hem
lliurat a l’Ajuntament i la Gene-
ralitat. Les fonts de contaminació
a Montcada varien segons els
barris. En uns són sobretot els
cotxes, en altres, les indústries o
la combinació d’ambdues. Un
dels barris on es materialitza
aquesta contaminació és Can
Sant Joan, degut principalment a
la pols (partícules), al soroll
d’Asland i a la contaminació quí-
mica d’Intorsa (pudors i altres
contaminants). Últimament, la
pols és un tema de conversa ha-
bitual, pols que recollim en
quantitat als terrats, balcons,
carrers, cotxes... I el soroll, el soroll
sec, persistent les 24 hores del dia
–sovint més agut a les nits–, que
penetra a les cases i que no deixa
descansar bé a les nits. Passegin
pel preciós Parc de les Aigües, hi
ha punts on el soroll és ben desa-
gradable. Asland no té cap con-
sideració ni respecte pels milers

de persones que vivim a sota. És
un abús històric amb alts i
baixos, tant quant al soroll com a
la pols. Resulta intolerable.

La cerveseria
Josep Capella i Torrents

Montcada

>>Una de les últimes i desagra-
dables notícies que circulen és la
desaparició del jardí de la cerve-
seria del carrer Montiu, un dels
pocs llocs que resten de les boni-
ques cases i jardins que hi havia als
carrers Montiu i Colon, i un lloc
tradicional i històric que pel que
sabem, es convertirà, com no
podia ser d’una altra manera, en
un solar per a la construcció de
pisos, i que, en tot, cas hauria
d’haver estat un jardí públic, ja que
n’estem molt mancats.
En aquesta ocasió també es podria
formar una plataforma per evitar
aquesta nova disbauxa urbanística
on, evidentment, hi haurien d’estar
representats els grups i partits
ecologistes i totes les associacions
que promouen el respecte al medi
ambient,  als espais verds i lluiten
contra l’especulació urbanística. No
hi ha dret que un espai tan bonic,
ple d’arbres i un veritable pulmó
intern de Montcada es perdi.
Alguns dels partits representats a
l’Ajuntament, sensibles en els te-
mes mediambientals i socials, no
poden admetre un cas així. Són
tants els danys infringits als espais
verds i edificis singulars de
Montcada des dels anys seixanta
fins ara que cal que la gent
expressi sense por la seva dis-
conformitat i el seu rebuig. No
cal que Montcada arribi a tenir
100.000 habitants com sembla
que es pretén. Montcada és un
poble que vol viure tranquil i a
gust i, com he expressat en altres
ocasions, l’entorn és fonamental.
Desitjo que totes les persones i
associacions que reprovin aquest
destí per a un espai emblemàtic
prenguin una postura totalment
contrària al projecte de l’Ajunta-
ment.

Els actes que ha organitzat l’Ajuntament per commemorar el 75è
aniversari de la proclamació de la Segona República han intentat
que la població montcadenca recordés un moment històric que va
pretendre consolidar els valors socials i les llibertats ciutadanes. La
Constitució Espanyola de 1931 va ser una de les més avançades de
tot Europa, perquè no només reconeixia els drets polítics sinó també
els relacionats amb l’educació, la cohesió social, el diàleg i els drets
de les dones.
El cop militar del 36 va acabar amb el sistema republicà, però
altres motius van provocar que no es consolidés. L’exaltació dels
valors socials i la immediatesa amb què alguns sectors volien canviar
el país va topar amb una mentalitat social que encara no estava
preparada per al pensament modern. A això s’ha d’afegir la
fragmentació interna dels partits d’esquerra que van governar durant
la República i la disconformitat de l’Església amb el sistema.
Els actes organitzats a Montcada han permès reflexionar sobre les
febleses i els encerts d’una etapa que, malgrat els errors, apuntava
els primers passos cap a l’estat del benestar que posteriorment es
va implementar a molts països d’Europa en l’època que Espanya
es tancava amb un govern dictatorial.
La setmana republicana ha volgut contribuir a la recuperació de la
memòria històrica, però la presència, entre d’altres, d’erudits com el
darrer Premi de les Lletres Catalanes, Josep Termes, no ha comportat
la participació ciutadana desitjada i que hauria fet justícia amb una
època apassionant i imprescindible per entendre l’actual història del
municipi.

Aclariment
En La Veu anterior vam publicar una notícia
referida a una aturada tècnica a Asland per
aplicar noves mesures correctores al forn i
evitar episodis d’emissions de pols. Hem de
rectificar que no va caure una pluja de ciment
sobre Can Sant Joan, sinó partícules de clinquer.
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Ens preguntem per
la baixa participació?

Ramón Sánchez
Portaveu d’ICV- EUiA

Eva Garcia
Portaveu del PPC

Divorcio entre la clase
política y la sociedad

La noticia de estas elecciones catalanas ha
sido la altísima abstención. El déficit de-
mocrático que sufre Catalunya, y sobre
todo cuando se trata de elecciones auto-
nómicas, no sólo no ha mejorado sino que
ha ido a peor. Desde el PPC llevamos mu-
chos meses avisando del creciente divor-
cio entre la clase política catalana y la socie-
dad civil.
Catalunya ha vivido estos tres últimos
años el peor gobierno de su historia: he-
mos perdido el tiempo mientras nuestro
entorno ha realizado cambios económi-
cos y políticos para adaptarse a la nueva
situación socioeconómica de un mundo
globalizado. No hemos mejorado nues-
tra educación o nuestro sistema sanita-
rio, no hemos hecho políticas económi-
cas para los próximos años ni luchado

Hi ha falta de motivació
de l’electorat català

Cada cita electoral és
diferent i prou important

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

En aquest número hem proposat als grups municipals que valorin la resposta
de l’electorat als comicis viscuts enguany –referèndum i autonòmiques– i la
possibilitat que la tendència es mantingui per a les pròximes municipals.

N’hem pres nota

Anàlisi sobre la baixa
participació electoral

Com s’ha d’interpretar l’abstenció: desencís, absència
d’interès, manca de motivació?
És normal que gairebé la meitat de l’electorat no vagi a
les urnes?

CiU, tot i guanyar de forma contundent
les eleccions, ho havia advertit durant tota
la campanya i finalment s’ha complert : si
el tripartit sumava, es consumaria de nou.
Tenien decidit el tripartit des d’abans de
les eleccions, era un pacte precuinat, i el
resultat electoral no importava mentre els
tres partits sumessin.
Totes les enquestes preeelectorals indicaven
que la majoria de votants del Partit Socia-
lista no volien un nou tripartit (optaven
per un pacte CiU + PSC) i que, més de la
meitat dels votants d’ERC, optaven per
un pacte nacionalista.
CiU lamenta que la decisió del PSC i
d’ERC de reeditar el tripartit ha generat
decepció entre els ciutadans, una pèrdua
de confiança enfront la política, i una sen-

La baixa participació a les eleccions
autonòmiques (5 punts per sota de les
anteriors), manifesta clarament una falta de
motivació de l’electorat català, la qual cosa
vol dir que hi ha alguna cosa que no funcio-
na entre nosaltres –les formacions
polítiques– i la ciutadania. Ens hem acostat
molt a la mínima participació en unes
eleccions a la Generalitat, assolida el 1992, i
en les que l’abstenció va ser del 54,87%. I
aquest fet és preocupant.
Al llarg d’aquests darrers dies hem sentit
parlar del concepte de “fatiga de l’elec-
torat”, i és comprensible. L’abocament
d’esforços per tirar endavant un projecte
tan important com el nou Estatut ha acabat
cansant la ciutadania i ha eclipsat tota la
feina feta al llarg d’aquests tres anys. Tot i
la baixa participació, però, els catalans i

les catalanes han apostat per un projecte
que defensa una Catalunya social i
progressista, per un govern sòlid, de
llarga durada, cohesionat, que governarà
sense hipoteques i parlarà amb una sola
veu tal com assegura el proper president
de la Generalitat, José Montilla.
Comença una nova etapa més parti-
cipativa i solvent que ens ha de permetre
continuar gaudint d’ajuts per a una ciutat
millor i que acabarà i donarà pas al
soterrament de la via de França, el de la
C-17, noves escoles bressol, la finalització
de la biblioteca, l’auditori i l’estadi de
futbol, la posada en marxa del Centre
Cívic Kursaal, la consolidació de la
comissaria dels Mossos, el nou hospital i
el nou CAP, entre d’altres.

La participació depèn, en primera instàn-
cia, de la utilitat que entengui la ciutada-
nia que té el seu vot. Ja és preocupant
que hi hagi una part de la població que
entengui que la cosa no va amb ella i
que no vulgui exercir un dret que tant va
costar d’aconseguir però, en aquest cas,
hi ha un factor afegit del qual els partits
polítics en som directament responsables
pel tarannà esgrimit en aquests darrers
mesos. Començant per l’Estatut i la
desil·lusió que va comportar anar a vo-
tar un text que no complia les expec-
tatives creades al Parlament de Catalunya.
Va ser escapçat en finançament i com-
petències. Però, més que les retallades, el
que va allunyar la gent de les institucions
va ser el comportament de polítics, de
tots els colors, que van trencar el con-

sació de disminució de qualitat demo-
cràtica al nostre país. Avui hi ha molta
gent que es planteja que no val la pena
anar a votar.
Quan el ciutadà no sap què és farà amb
el seu vot, quan el govern és decideix
als despatxos i no a les urnes, ens pre-
guntem per la baixa participació?

contra las deslocalizaciones, no hemos
puesto en el territorio las infraestructuras
necesarias, ni hemos luchado contra la
inflación. Por primera vez, los catalanes
hemos sentido auténtica vergüenza del
gobierno. Y ¿qué ha pasado tras unas
elecciones anticipadas por ellos mismos
después de tirarse los trastos por la ca-
beza, echar a un socio del gobierno y
cargarse al propio presidente de la
Generalitat? Un nuevo tripartito. Ahora
bien: ésta no ha sido la voluntad popu-
lar. No, no. Dos de los tres que van a
gobernar (PSC y ERC) han perdido vo-
tos y escaños. Pero claro, el poder pesa
mucho. Y es el que llevan días repartién-
dose. Otra cosa será el programa de
gobierno, si es que lo tienen. ¡¡¡No mere-
cemos un nuevo tripartito!!!

sens aconseguit. Desencís que es va tra-
duir en un Estatut votat només pel
49,41% del cens electoral. D’això, ja n’hau-
ríem d’haver pres nota, però no. Un
govern que va fer bona feina però que va
quedar amagada pel debat estatutari i per-
judicada per gestos potser no encertats
però clarament magnificats per agents
externs al Govern i una oposició que mai
no va acceptar haver perdut.
Aquest era el context d’unes eleccions  pre-
cedides per una campanya barroera que
va fastiguejar l’electorat. Retrets i crispació
en lloc de projectes; aportació de pro-
postes populistes en lloc de solucions a
problemes. Els partits no vam estar a
l’altura d’un país que mereix més. 60.025
vots en blanc i una participació que decau
en són les mostres més evidents.

El passat 1 de novembre prop del 50%
dels electors no va exercir el seu dret a
vot. És una xifra prou important per fer
una reflexió en profunditat. És potser una
desmotivació lligada a l’excés de consul-
tes que acaben desorientant els votants.
Però cada cita és diferent i en aquesta últi-
ma, la nostra coalició ha obtingut uns
resultats electorals força satisfactoris. La
ciutadania ha donat suport de forma
important la nostra claredat en las pro-
postes programàtiques i en l’aposta per la
reedició d’un nou govern d’esquerres al
nostre país.
També ens ha donat suport per l’acció
política que hem engegat des del govern,
la seriositat i la coherència que ens han
caracteritzat han tingut el seu premi.

Aquests resultats, que són satisfactoris de
forma generalitzada i que fan possible
que ICV-EUiA hagi crescut arreu del
territori, tenen també la seva expressió
en la nostra comarca. Al Vallès  Occi-
dental, 4.400 persones més que al 2003
han donat suport a la nostra candidatu-
ra, encara que només un 54% del total
va exercir el seu dret a vot, un 6% menys
que fa 3 anys.
Aquest resultats ens permeten, doncs,
afrontar la preparació de les eleccions
municipals del proper maig del 2007 amb
bones perspectives i il·lusió, per obtenir
un bons resultats i més regidors de la
coalició ICV-EUiA per desenvolupar la
nostra política en més profunditat al
nostre municipi.
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La música electrònica de ‘Depeche
Mode’ inspira l’obra guanyadora

PREMI NACIONAL DE PINTURA

‘Elektra’, d’Àlex Santos, s’enduu el màxim guardó i Memòria<memòria III de Joan-Marc Batlle és la finalista

laura grau
montcada
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 >> Els premiats, amb les autoritats els espònsors i els representants del jurat

 >> Joan Marc-Batlle, finalista, amb el seu quadre  Memòria<memòria III

 >> Àlex Santos posa amb l’obra guanyadora ‘Elektro’El pintor barceloní Àlex Santos,
amb l’obra Elektro, és el gua-
nyador del XIIIè  Premi Nacio-
nal de Pintura Juan Ramon
Masoliver, concedit el passat 14
de novembre a l’Auditori Mu-
nicipal. L’obra finalista és
Memòria<memòria III,  del també
barceloní Joan-Marc Batlle.
Aquesta edició, en què han
concorregut 102 autors d’arreu
de Catalunya, està marcada per
la joventut dels guanyadors. Per
Santos, de 30 anys, aquest és el
premi més important de la seva
carrera que s’ha endut amb una
obra monòcroma amb predo-
mini de les formes geomè-
triques. “M’he inspirat en un
tema electrònic del grup
Depeche Mode i he fet ser-
vir la tècnica de la veladura

fins aconseguir línies finís-
simes que esdevenen les no-
tes musicals”, ha explicat. Bat-
lle, de 35 anys, ha guanyat amb
una obra d’aspecte eteri feta amb
llapis i creta. “Busco crear la
sensació de buidor a partir de
la saturació de la superfície”,
ha indicat.
Ambdós artistes tindran l’opor-
tunitat de fer una exposició in-
dividual durant l’any vinent a
l’Auditori Municipal, amb
l’edició d’un catàleg, a més de la
dotació econòmica del premi –
3.000 per al guanyador i 1.500
per al finalista.

Opinió del jurat. El portaveu
del jurat, el crític d’art Ramon
Casalé, va destacar que el quadre
guanyador “és una obra molt
meditada amb una excel·lent
tècnica que usa la línia per

crear el ritme compositiu i la
llum”. En el cas de Batlle,
Casalé va elogiar “la capacitat
sintètica, la tècnica i la idea
d’espiritualitat que traspua
l’obra”.

Mencions. El jurat, del qual
també en són membres els crí-
tics d’art Conxita Oliver, Josep
M. Cadena i Josep Corredor-
Matheos, també ha concedit
dues mencions honorífiques a
Judith Andreu i Santiago Raigo-
rodsky i una menció honorífica
especial a Xavier Marín, tots tres
de Barcelona. Les 24 obres se-
leccionades estaran exposades a
l’Auditori fins al 10 de desem-
bre. La regidora de Cultura,
Amèlia Morral (CiU), conside-
ra que el certamen està “plena-
ment consolidat”. Tot i que la
participació ha baixat lleugera-

ment respecte anteriors edicions,
“la qualitat s’ha mantingut,

tal com es pot comprovar a
la mostra col·lectiva”.
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Montcada homenatja l’intel·lectual
i gran humanista Xavier Fàbregas
Entre el 22 de novembre i el 3 de desembre es duran a terme exposicions, xerrades i teatre

IGNASI VILA

 >> Xavier Fàbregas escrivint a màquina al despatx de casa seva

laura grau
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apunt biogràfic

UN SAVI FIDEL ALS SEUS IDEALS

Xavier Fàbregas (Montcada,
1931-Palerm, 1985) va ser un
gran humanista i un intel·lectual
polifacètic que va exercir de pe-
riodista, investigador, historiador,
conferenciant, animador cultural,
pedagog, folclorista i autor i crític
teatral.  A  pesar de no tenir estu-
dis universitaris, posseïa una
basta cultura. Va arribar a ser cap
de Cinematografia i Teatre del
Departament de Cultura de la
Generalitat, càrrec al qual va di-

La Regidoria de Cultura i la
Fundació Cultural Montcada
han elaborat un ampli progra-
ma d’activitats per commemo-
rar el 75è aniversari del naixe-
ment de Xavier Fàbregas. Tot i
la seva talla intel·lectual i el seu
prestigi en el món del teatre,
Fàbregas és un gran desconegut
per a la majoria de la població
montcadenca. “Volem donar-
lo a conèixer a les noves ge-
neracions i apropar-lo al gran
públic”, ha explicat la regidora
de Cultura, Amèlia Morral
(CiU).
El programa d’actes començarà
el 22 de novembre amb la inau-
guració d’una exposició a la seu
de la Fundació Cultural  titulada
“L’obra literària d’en Xavier
Fàbregas” i una conferència de
Jordi Pablo, president de la
Fundació Arxiu Festiu de Cata-
lunya, que repassarà les apor-
tacions de l’autor a la investigació
del món tradicional de Cata-
lunya.

Sessió de teatre. El 28 de
novembre l’Auditori acollirà
(19h) la presentació del llibre
Xavier Fàbregas, 1931-1985, que
ha editat el Consistori i la
Fundació, i una conferència de
l’escriptor Jordi Coca, amic i
deixeble de l’autor. El Grup
Escènic Teatrac, el grup TEA
345 i els alumnes del curs de
teatre de la Regidoria de Cultu-
ra representaran tres breus escri-

tes per Fàbregas a l’Auditori. Es
tracta d’El ladrón, La caputxeta
vermella i Simfonia americana. Se’n
faran dues sessions: dissabte 2
de desembre, a les 19h, i diu-
menge 3 de desembre, a les 18h.
Les dues biblioteques públiques
del municipi s’han afegit a
l’homenatge amb una exposició
sobre l’obra de Fàbregas on es
podran consultar tots els llibres
de l’autor. L’1 de desembre la
biblioteca del centre ha orga-
nitzat una Hora del conte espe-
cial amb relats de l’autor, a
càrrec de Carme Brugarola.

mitir per ser fidel als seus ideals
de llibertat. Gran jugador d’es-
cacs, va ser un dels fundadors
de la Peña Ajedrez Montcada i
membre  del quadre escènic del
Teatre Colon, així com assidu  de
les reunions del grup Tertúlia. Va
col·laborar en diferents periòdics
i revistes com a crític teatral. En
arribar a la maduresa es va dedi-
car a l’antropologia cultural i l’as-
saig, estudiant les manifesta-
cions folclòriques catalanes. NM

opinió

UN PARE, UN AMIC

Parlar del pare no és fàcil, no crec
que ho sigui per a ningú, o potser
no ho és per a mi. No puc dir quin
és el primer record que en tinc
però sí tinc molt nítida la seva
darrera imatge. Entre la primera i
la darrera hi ha molt de recorregut,
moments de confrontació i
moments de retrobament. El pare
ens va regalar als meus germans
i a mi una infantesa plena d’imagi-
nació i sorpreses: els contes que
ens explicava abans d’anar a dor-
mir, les visites a Barcelona per
descobrir les històries que
s’amaguen rere cada cantonada,
les excursions a la muntanya, els
diumenges al Romea...i finalment,
nosaltres mateixos convertits en
personatges de ficció.
Amb els anys em va anar enco-
manant l’interès per la seva feina i
vaig sentir la necessitat d’endin-
sar-me en el seu univers. Ja d’es-
tudiant, vaig tenir l’oportunitat de
treballar amb ell i observar-lo amb
deteniment. Recordo com tot ho
escrivia primer a mà amb lletra de
puça i després a màquina amb
còpia de carbó. Era constant,
metòdic i sempre estava a punt per
aprendre. Com a cap era molt
exigent, però just, i sempre
respectava l’opinió dels col·labo-
radors. Em va ensenyar que tot
és font de coneixement i que de
tot se’n treu profit.Tot i així, el Xa-
vier Fàbregas crític, l’historiador
del teatre català, el Fàbregas que
anava virant el seu centre d’interès
cap als estudis antropològics,
l’escriptor...tots ells es fonen dins
meu, i crec que també dins els
meus germans, i queda el pare.

Rosa Fàbregas
 Llicenciada en Filologia Catalana i
tècnica de l’Àrea d’Investigació i
Desenvolupament de la UAB

 >> Fàbregas amb la seva filla Rosa
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>> Cicle de Poesia a la Frescaen 2 minuts...
�

Última sessió dels ‘Tovets’
El proper 25 de novembre (12h) tindrà lloc l’última sessió de
l’activitat Tovets en companyia que va engegar la Biblioteca del
centre ara fa un any. Es tracta d’una proposta adreçada a nens
menors de quatre anys, acompanyats d’un  adult. Els tovets són
animals de peluix que protagonitzen els contes que explica una
narradora amb la complicitat dels pares i mares. En aquest
ocasió els tovets seran gallines. Segons Núria Camps, responsa-
ble de l’equipament, l’activitat ha tingut bona resposta i
possiblement es reprendrà després del trasllat al nou edifici de
la biblioteca (Pla d’en Coll) “on hi haurà un espai més ampli
i adequat per aquest tipus d’activitats”, explica . LR

Es busquen patges reials
La Regidoria de Cultura ofereix als joves montcadencs
l’oportunitat d’acompanyar al Carter Reial els dies 2 i 3 de gener
i a Ses Majestats els Reis d’Orient el dia 5 de gener de 2007.
Concretament es necessiten 38 persones que tinguin més de 14
anys: 8 per ajudar el Carter Reial els dies 2 i 3 de gener i 30
disposades a fer tot el seguici de la Cavalcada el 5 de gener a
partir de les 15 h. Els interessats es poden inscriure a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC), del 24 de novembre al 13 de
desembre, en l’horari habitual. Els inscrits que tinguin menys de
18 anys han de portar una autorització signada pels pares, que
poden obtenir al Departament de Cultura (Domingo Fins,15),
a l’OAC o bé imprimir-la des de la pàgina www.montcada.cat. El
15 de desembre, a les 19h, es farà una reunió a la Sala
Institucional de la Casa de la Vila (Major, 32) per designar les
persones que faran de patges reials. LR

�

>> FOTOGRAFIA

Sergio Tello guanya el Premi
d’Honor Vila de Ripollet

 >> Capillas I, la primera de la sèrie de quatre fotografies de Sergio Tello premiades al concurs Vila de Ripollet
García cedeix una obra al municipi�
El pintor montcadenc José Antonio Garcia, que va exposar a
la Casa de la Vila fins al 14 de novembre, ha cedit a l’Ajuntament
de Montcada i Reixac
una de les obres de la
mostra, concretament
un oli sobre tel·la titulat
Vista panoràmica de
Montcada. García s’ha
mostrat molt satisfet
amb la bona acollida que
ha tingut la mostra que
li ha permès vendre 15 de les 24 obres que exposava. La
Regidora de Cultura, Amèlia Morral (CiU) –a la foto amb
García– ha agraït el gest de l’artista i ha manifestat la voluntat
de continuar donant suport als pintors locals . LR

Sergio Tello, de l’Agrupació Fo-
togràfica de Montcada i Reixac
(AFMiR), ha guanyat el Premi
d’Honor del 28è Concurs de
fotografia Vila de Ripollet, orga-
nitzat per l’Agrupació Fotogrà-
fica Cerdanyola-Ripollet,  amb
la sèrie d’imatges en blanc i
negre titulada Capillas I,II, III i
IV. Els quatre primers premis de
la categoria de color també han
recaigut en membres de l’entitat
local: Miquel Parreño, Cosme
Oriol –president de l’AFMiR–,
Josep Ponsa i Joan Mimó, per
aquest ordre.
Després d’un període de tres
anys allunyat del món de la foto-
grafia, Sergio Tello torna amb
força i amb nous plantejaments
creatius. La sèrie de quatre foto-
grafies que l’ha fet mereixedor
del premi Vila de Ripollet cons-
titueix un intent d’anar més enllà
de l’impacte visual de la imatge
per construir quatre històries on
es barregen el sentiment religiós,
el sexe, la vida i la mort.

Nou camí creatiu. L’au-
tor no és partidari de desvetllar
el significat dels símbols que
omplen les imatges, “prefe-
reixo que l’espectador cons-
trueixi la seva pròpia histò-
ria”, explica. La juxtaposició
d’imatges suggerents en forma
de tríptic dona peu a múltiples

SERGIO TELLO

interpretacions. En totes elles és
present l’element màgic o eso-
tèric. Amb aquesta sèrie de
fotografies Tello també s’ha
endut el Premi d’Honor Cèsar
August de Tarragona i el primer
premi del concurs de Palamós.
L’autor combina l’activitat foto-
gràfica amb la tasca de docent
als cursos de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament.

laura grau
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Visites guiades de la Fundació
Dintre del programa de visites guiades a punts emblemàtics de
Barcelona i la seva àrea metropolitana, la Fundació Cultural
Montcada fa dues propostes per aquest mes. Amb el títol L’aigua,
font de la nostra història urbana, el proper 18 de novembre seguirà
un itinerari històric que sortirà a les 11h de la Font de Canaletes.
La següent sortida, també relacionada amb l’aigua, tindrà lloc el
25 de novembre i consistirà en una visita a l’estació depuradora
del Baix Llobregat i al món de les clavegueres. Les persones
interessades en aquesta activitat han de reservar plaça al telèfon
932 743 476. LR

�

 >> Sergio Tello

L’Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (AFMiR) va fer el
lliurament dels premis de la darrera edició de la Biennal de
Fotografia en un acte públic a la Casa de la Vila que acollirà
fins al 7 de desembre l’exposició amb les obres de tots els
guardonats (per conèixer veredicte veure La Veu 290). El
president de l’entitat, Cosme Oriol, va anunciar que a la propera
edició es modificaran alguns aspectes de les bases per afavorir

la participació. LG

LAURA GRAU

LAURA GRAU

Lliurats els premis de la Biennal
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‘Rap Pública’ recorda els ideals
que van inspirar la II República
Dèria i Tea 345 conjuguen poesia i imatges en un muntatge emotiu

El programa d’actes comme-
moratiu del 75è aniversari de la
II República va viure un dels
moments més emotius el passat
11 de novembre amb la repre-
sentació a l’Auditori municipal
del muntatge Rap Pública, dirigit
per David Velasco, i interpretat
per actors de Dèria Teatre i TEA
345. L’espectacle combina la lec-
tura de poemes que han marcat
vàries generacions –les que som-
niaven amb una societat més jus-
ta i igualitària– amb imatges i so
d’arxiu del període republicà i
performances amb molta força
dramàtica interpretades per jo-
ves actors vestits de negre i amb
els rostres pintats de blanc.

Col·laboracions. La lectura
dels poemes va comptar amb
la col·laboració de persones
significatives del municipi com
les exregidores Zebina Lacalle i

laura grau
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PILAR ABIÁN

 >> Al final de l’espectacle l’escenari s’omple de clavells en record a les víctimes

‘Perversions’ mostra el
costat eròtic dels poetes

ARXIU CIA. PUOTES

SANTI ROMERO

 >> Pep Cruz, Jordi Coromina I Noël Cruz, protagonistes de (Per)versions

El departament de Literatura
Catalana de la Universitat Ra-
mon Folch convoca unes jorna-
des per exposar el seu desco-
briment: importants poemes
d’autors catalans de la talla de
Verdaguer, Martí i Pol, Maragall,
Riba i Ausiàs March ens han
arribat en versions apòcrifes,
quan en realitat els originals
pertanyen a la literatura eròtica.
L’autocensura o un complot lin-
güístic són els causants d’aquesta
distorsió. Aquest és l’original
punt de partida de l’obra de
teatre (Per)versions que la com-

laura grau
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panyia Puotes representarà el
proper 25 de novembre a
l’Auditori (22h). Els actors Pep
Cruz, Jordi Coromina i Noel
Olivé donen vida als tres profes-
sors de literatura que fan el
sorprenent descobriment.

Provocació. L’obra, diri-
gida per Pep Cruz, neix a partir
del llibre homònim de Marti-
nabàs, i d’un treball de drama-
túrgia de Quim Vinyes. El
resultat és un espectacle provo-
cador i fresc, al més pur estil del
cabaret. Com a punt final,  els
tres actors canten una versió al-
terada d’El meu avi.

>> TEATRE

Més de 300 persones passen pel Túnel del Terror
El Centre Cívic de Can Cuiàs es va convertir els dies 4 i 5 de novembre en un Túnel del terror amb
una trentena de personatges interpretats per joves del Col·lectiu C4 . En aquesta edició, la cinquena,
la caracterització dels actors ha anat a càrrec de professionals. L’activitat, que compta amb el
suport de la Regidoria d’Infància i Joventut, atrau força públic de tot Montcada. LG

Enriqueta Delgado, l’artista Jordi
Amenós i membres actius d’en-
titats locals com Montse Delgà,
del Comitè de Solidaritat. L’obra
va cloure amb la cançó Ay, Car-

mela, mentre el públic llençava
clavells vermells a l’escenari en
record dels homes i les dones
que van lluitar per fer realitat el
seu somni de llibertat.
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La Biblioteca de Can Sant Joan
(Turó, 45) organitza el proper
21 de novembre una confe-
rència titulada “Els conflictes de
l’Orient Pròxim i nosaltres”, a
càrrec del metge, historiador i
escriptor palestí, Salah Jamal.
Aquest intel·lectual, establert a
Barcelona, va deixar la seva terra
als anys cinquanta amb motiu de
l’ocupació israeliana.
Actualment és professor de
Diversitat Cultural i Alimentació
a la Universitat de Vic. Un dels
seus llibres més populars és
Àroma àrab: receptes i relats. Núria
Andreu, responsable de la bi-
blioteca, considera interessant
“conèixer de primera mà el
testimoni d’una persona que
ha viscut en la seva pròpia
pell aquest conflicte”. LG

Xerrada sobre
el conflicte del
Pròxim Orient

El Mercat d’Art
celebra la seva
desena edició

Neix el grup d’a capella InÈdit

El panorama musical de
Montcada i Reixac compta amb
una nova formació. Es tracta del
grup InÈdit, format per sis
joves montcadencs que canten
a capella. Tots ells iniciar-se
musicalment a l’Escolania i es
van conèixer gràcies a la coral
moncadenca. El terme a capela
prové de l’italià “a la capella”,
ja que s’anomena d’aquesta ma-
nera a la restricció d’instruments
que es produeix al cor de les
esglésies cristianes. La seva
participació en el cant litúrgic
des de ben petits és un dels
motius que els ha portat a
interessar-se per aquest estil que,
segons José López, “té poca
acceptació en el mercat mu-
sical actual i no és gaire po-
pular, per això vam triar el
nom d’InÈdit”.

Repertori. Els gustos musi-
cals dels integrants del grup van
des del rock i el blues fins al
heavy metal. Han versionat can-
çons de Queen i d’ACDC, en-
tre d’altres. “Tots els temes que
versionem són d’ídols nos-
tres”, ens confessa German Ar-

 >>  Els components d’InÈdit, al local on assagen, un garatge del carrer París

natàlia muñoz
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>> MÚSICA

dila, un altre membre del grup.
InEdit ha actuat a diferents
pobles de la comarca del Vallès,
a Sant Pere de Ribes i a Grano-
llers. A Montcada va actuar el
passat 11 de setembre dins del
programa d’actes de la Diada
Les veus d’InÈdit s’han pogut
escoltar anteriorment a l’Abi i
al Boulevard Cafè.
Els nois, a més, han animat més
d’un centenar de casaments,
feina que els ha permès com-
prar-se el seu propi equip de so.

El grup no té com a fita dedi-
car-se professionalment al món
de la música, ja que tots els seus
components tenen com a prio-
ritat la feina o els  estudis, però
reconeixen que la música els
apassiona.
El so d’InÈdit promet. Les veus
dels solistes es compaginen a la
perfecció amb els ritmes, mar-
cats a manera de beat box.
Aquests nois aspiren a seguir
gaudint de la música i donar a
conèixer el seu estil.

NATÀLIA MUÑOZ

El conjunt està format per sis joves provinents de l’Escolania

 >> Salah Jamal, en una foto recent

ARXIU

Entre el 27 de novembre i el 2
de desembre estarà obert el ter-
mini per participar al Xè Mercat
d’Art, una iniciativa que impul-
sa la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament amb l’objectiu de
crear un punt de venda d’obres
d’autors locals a preus asse-
quibles –el preu màxim per una
obra és de 400 euros– i moti-
var la gent a regalar art amb
motiu de les festes nadalenques.
El Mercat d’Art tindrà lloc a la
Casa de la Vila del 14 de desem-
bre al 5 de gener.
Els artistes interessats poden par-
ticipar en les modalitats d’escul-
tura, ceràmica, pintura i fotogra-
fia. En les modalitats d’escultura
i ceràmica, cada artista pot expo-
sar un màxim de tres obres que
no superin la mida 50x50x50. En
les modalitats de pintura i foto-
grafia, la participació també es
limita a tres obres per autor si
estan bastides o una carpeta amb
obra sense emmarcar –opció
que tindrà prioritat. Per apuntar-
s’hi s’ha d’omplir una butlleta que
estarà disponible a la consergeria
de la Casa de la Vila (Domingo
Fins, 15). El 4 de desembre es
farà públic el llistat d’artistes
seleccionats. LR
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La primera escola republicana
el retro-visor

El primer alcalde republicà va inaugurar el centre Ignasi Iglésies

laura grau
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 >> El col·legi de l’envelat –Grup Escolar Ignasi Iglésies– estava al lloc on avui dia hi ha la plaça Lluís Companys

La gent designava
popularment el centre

com el col·legi de
l’envelat

El 15 d’abril de 1931 es va
produir el traspàs de poder a
l’Ajuntament de Montcada i el
líder d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), Espinasa
Massagué, va ser proclamat el
primer alcalde de la República,
amb el 62% dels vots. Un dels
primers actes públics del nou
govern va ser la inauguració
d’una escola al lloc on ara està
la plaça Lluís Companys. El cen-

tre es va dir Grup Escolar Ignasi
Iglèsies en honor del dramaturg
català. A l’acte inaugural va
assistir el conseller de Cultura de
la Generalitat, Ventura i Gasol,
l’alcalde i diversos regidors

republicans. La gent designava
el centre com el col·legi de
l’envelat perquè justament estava
al costat del solar on cada any
per festa major s’instal·lava l’en-
velat. La fotografia forma part
de l’exposició que s’ha pogut
veure a l’Auditori dintre del pro-
grama d’actes commemoratiu
del 75è aniversari de la Segona
República que ha organitzat el
Consistori.
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HANDBOL. LLIGA CATALANA

La Salle manté
les opcions de
jugar l’ascens

L’equip femení es consolida a la segona posició

 >> El lateral Paco Gómez intenta llançar a porta davant dos rivals i l’atenta mirada del seu company D. Moratona

FOTOS: SANTI ROMERO

La Salle masculí manté vives les
esperances de jugar la fase d’as-
cens de la Lliga Catalana i  acon-
seguir així per la via ràpida l’ob-
jectiu de mantenir la categoria.
Els homes de Jaume Puig estan
complint amb les expectatives
en una competició molt iguala-
da en què, llevat d’un parell
d’equips, qualsevol pot guanyar
o perdre. El Montcada ocupa
la quarta posició amb 7 punts
en 6 jornades: ha sumat 3 vic-
tòries, 1 empat i 2 derrotes.
“Estic content perquè la
plantilla està lluitant de va-
lent en una temporada com-
plicada”, ha dit el tècnic, en re-
ferència a les absències d’Oscar
Sanfelipe i Manel, que a final de
la campanya anterior van anun-
ciar que abandonaven la disci-
plina montcadenca. Les dues
baixes s’han cobert amb la in-
corporació de l’experimentat
Paco Gómez, que provenia de
Primera Estatal, convertint-se en
una peça clau del conjunt actual
amb actuacions destacades com
en el darrer matx de lliga contra
el Pardinyes (28-26) on el juga-
dor local va fer set gols.
De cara a les pròximes jorna-
des, la Salle ha d’enfrontar-se
amb dos dels rivals favorits per
passar a la fase d’ascens. El dia
18 visitarà la pista del Manyanet
Les Corts i, a la setmana següent,
rebrà el GEIEG de Girona. “Si
aconseguim dos punts entre
els dos partits, seguirem te-
nint opcions d’estar entre els
tres primers”, opina Puig. El
tècnic no podrà comptar amb

‘ENS INTERESSA JUGAR L’ASCENS PER
MANTENIR LA CATEGORIA SENSE PATIR’

josep maresma, president

-Què li sembla l’inici de tempo-
rada del sènior A masculí?
Bastant bé, els resultats han es-
tat els esperats excepte la der-
rota contra el Barberà a domicili.
El fitxatge de Paco Gómez ens
està donant molta solidesa, a
més té un percentatge alt d’en-
cert en atac. Hem fet un bon fit-
xatge.
-Com veu l’objectiu de jugar la
fase d’ascens?
És possible, tinc moltes espe-
rances perquè l’equip està do-
nant la talla, tota la plantilla està

>> J. Maresma

 >> L’extrem Andrea fa un llançament a porteria

lluitant molt.
Ens interessa
jugar-la per
assegurar la
permanència
l’abans millor,
el nostre ob-
jectiu més im-
portant.
-I del femení, què li sembla el
començament de lliga?
L’equip va a més i això és molt
important. Les expectatives es
van complint. També esperem
passar a la fase d’ascens. SA

La Salle ha canviat la ubica-

ció de la seu social, fins ara

situada al carrer Duc de Te-

tuán. La directiva es reuneix

ara a la pista coberta muni-

cipal els dilluns i dimarts de

20.30 a 22h, mentre que el

material i els arxius del club

es troben al número 29 de

Carretera Vella. El telèfon és

el 935  726 873. SA

canvi de seu

sílvia alquézar
núria sánchez
redacció

Manu Pesquer –un puntal a la
defensa– per motius personals,
però ja podria reaparèixer Da-
vid Sánchez, tres setmanes de
baixa per una lesió a la cama.

El femení. Per la seva banda,
el conjunt dirigit per Juan Ma-
nuel Fernández s’ha col·locat
segon després d’aconseguir una
important victòria a la pista del
Sant Esteve Sesrovires, rival di-
recte de les montcadenques en
la lluita per a la classificació de
cara a la lligueta d’ascens. Malgrat
jugar amb només vuit jugado-
res, l’equip va mostrar la seva
millor cara i va guanyar per 15-
21, aconseguint també la mitjana
de gols particulars amb l’equip
del Llobregat. L’apunt negatiu
va ser la derrota a la pista de
l’Ascó, actual líder, per un
contundent 30-17, en el partit de
la jornada anterior. Tot i l’en-
sopegada, l’equip manté intactes
les aspiracions per classificar-se
per a la fase següent.
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L’STE Group Montcada segueix
en ratxa i ja és segon en solitari

>> FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera A

rafa jiménez
redacció

SANTI ROMERO

>> FUTBOL SALA

Montcada Cultura
aspira al títol de

la Copa MoviStar
els dies 18 i 19

L’equip Montcada Cultura ju-
garà per segona vegada la fase
final de la segona edició de la
Copa MoviStar de les Cultures
els dies 18 i 19 de novembre a
Alcalà d’Henares, Madrid. El
conjunt local, dirigit per Javi
Vázquez, s’ha marcat com a
objectiu arribar a la final i supe-
rar la fita de l’any passat, en què
Montcada Cultura va caure en
quarts de final per la mitjana de
gols. “Tenim ganes de millo-
rar la classificació de l’any
passat”, ha dit Vázquez. L’en-
trenador disposa enguany de
tota la plantilla per afrontar la
fase final, que es disputarà pel
sistema d’eliminatòria a dife-
rència de l’edició anterior, que
va ser per lligueta. A la final han
arribat 16 equips, els guanyadors
de les diferents competicions
que han tingut lloc a diverses
ciutats estatals, entre les quals es
troba Montcada i Reixac, que va
acollir les dues fases prèvies de
Catalunya.

 >> Emilio, amb la pilota, va fer els dos gols de la victòria a la pista del Barça B

L’STE Group continua amb la
seva excel·lent ratxa de resultats
a la Primera Nacional A. Des
de la seva única derrota a casa
contra el Manresa, el 7 d’octubre,
l’equip de Carlos Leandro acu-
mula 5 victòries seguides que
l’han portat al segon lloc, amb
22 gols a favor i 4 en contra.
Els homes de Leandro van
afrontar, en la novena jornada,
una prova de foc amb la visita
a la pista del FC Barcelona, un
rival directe amb els mateixos
punts.

Les claus. El filial blaugrana,
que no perdia des del primer
matx, va acusar la seva falta d’ex-
periència i va caure davant un
Montcada superior que va mar-
car el ritme d’un partit vibrant.
Emilio va tornar a tenir prota-
gonisme en aconseguir, en els
primers deu minuts, els dos gols
de la victòria. El porter Javi tam-
bé va rendir a un gran nivell i va
evitar que les dificultats per ma-
terialitzar les ocasions, un mal
que va reaparèixer, compliqués

el triomf. Una setmana abans,
l’STE va vèncer el Maderas Al-
to Aragón de Jaca per 4-0, amb
gols de Johny, Mora, Sala i
Oliveras. Consolidat en la segona

plaça, l’STE somia ara amb el
primer lloc. L’Hospitalet va em-
patar a Jaca i el lideratge ja està
a només un punt. A Leandro no
li entren les presses per ser el

primer: “Està clar que el lide-
ratge ens il·lusiona, però no
ens hem d’obsessionar. El
més important és seguir gua-
nyant partit a partit”.

sílvia alquézar
redacció
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>> BÀSQUET MASCULÍ. Derbi vallesà al Grup C de la Lliga EBA

El Valentine perd a Granollers
un matx amb polèmica arbitral
sílvia alquézar
redacció

El Valentine masculí va perdre
contra el Granollers per 91-86
a la pròrroga en el derbi vallesà
corresponent a la vuitena jorna-
da de la Lliga EBA. El matx va
ser vibrant entre dos equips que
no han començat bé la tempo-
rada i que estan classificats a la
zona mitja-baixa del Grup C,
lluny de les expectatives inicials
d’estar entre els clubs capda-
vanters. El Montcada va domi-
nar el marcador fins als darrers
instants amb diferències que no
van passar dels 6 punts. A man-
ca de 15 segons i un punt
d’avantatge per al Valentine, el
base montcadenc Lluís Curto
va rebre una falta que els àrbitres
van considerar que no era anties-
portiva, que hauria suposat dos
tirs lliures i banda per al Mont-
cada. “Era de llibre. Lluís
havia passat, tenia la pilota
davant i el rival li va estirar

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

El Valentine continua invicte i
l’Elvira suma el segon triomf

sílvia alquézar
redacció

El Valentine femení segueix in-
victe al Grup Quart de Segona
Catalana després de sumar a l’úl-
tima jornada un nou triomf, en
aquest cas a la pista de l’Atlètic
Terrassa per 49-70. Per la seva
banda, el CB Elvira Cuyàs, l’al-
tra conjunt local enquadrat al
mateix grup, va aconseguir en
el darrer matx de lliga la segona
victòria a la lliga, en vèncer a casa
l’Igualada per 65-53. El Valen-
tine és segon amb set victòries,
cap derrota i un partit ajornat
contra el River Andorra, mentre
que el club de Mas Rampinyo
és a l’antepenúltim lloc amb 2

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

 >>  L’aler Àlex Arenas salta en una jugada d’atac contra el Ripollet

 >> Emma (4) i Deborah, del Valentine, intenten impedir el pas d’Olga, de l’Elvira

la samarreta per darrera”, ha
explicat el tècnic, César Saura,
qui considera indignant l’actuació
dels col·legiats que, a manca de
7 segons, van xiular una falta en
contra del Montcada quan “era
precisament tot el contrari,
una en atac”. A la pròrroga, la
igualtat i les decisions polèmi-
ques van seguir sent una cons-
tant. Quan mancaven dos
minuts i el marcador estava
empatat, la parella arbitral va
xiular una antiesportiva a Jordi
Pons “més que rigurosa”, opi-
na l’entrenador montcadenc, qui
ha tret com a lectura positiva la
bona imatge del Valentine fora
de casa: “Hem demostrat que
també podem jugar bé lluny
del pavelló Miquel Poblet”.

Un altre derbi. El Valentine
va jugar la jornada anterior un
altre matx contra un conjunt va-
llesà. Els montcadencs es van
endur el triomf davant del Ri-

pollet per 92-77 en un partit de
clar domini local. La clau de la
victòria montcadenca va ser la
sortida contundent, que va per-
metre tenir un avantatge en el
marcador que va donar tran-
quil·litat i confiança als jugadors
per a la resta del matx. La vic-
tòria va ser molt celebrada des-
prés dels mals resultats en l’inici
de la competició, que l’han por-
tat a la part baixa del Grup C
amb només 3 triomfs i 5 der-
rotes. Per al Montcada, el fet de
perdre el primer matx de lliga
al pavelló Miquel Poblet contra
l’Igualada li fa anar a contrar-
rellotge, com ha reconegut la
plantilla, que assegura que cada
matx a casa és com una gran fi-
nal que no es pot perdre.
El Valentine jugarà a casa el dia
19 contra el Tarragona, quart
classificat, i a la jornada següent
visitarà la pista de l’Universitat
de Saragossa, el cuer amb cap
triomf.

triomfs i 6 ensopegades. L’El-
vira Cuyàs tenia un matx ajornat
contra el Sabadell, que es va ju-
gar el dia 1 de novembre al
gimnàs municipal i va acabar
amb victòria visitant.

El derbi. El Valentine i l’Elvira
Cuyàs van protagonitzar el dia
4 al gimnàs municipal el derbi
montcadenc del grup, que va
finalitzar amb la victòria del CB
Montcada per 90-62. El matx
va ser de màxima rivalitat entre
dos equips amb objectius dife-
rents: l’Elvira aspira a mantenir
la categoria en el seu primer any
a Segona Catalana, mentre que
el Valentine vol tornar a Prime-

ra després de baixar la tempo-
rada passada. La primera part
va ser força igualada però, a la
represa, el Valentine va marxar
en el marcador amb una dife-
rència àmplia gràcies sobretot a
la bona tasca defensiva. “Quan
defensem no tenim proble-
mes per guanyar de forma
clara”, ha dit el tècnic Beni Ló-
pez. Per la seva banda, la capi-
tana de l’Elvira, Olga Castar-
nado, s’ha mostrat optimista de
cara al futur de l’equip tenint en
compte el joc exhibit als dos úl-
tims matxs. “Estem desper-
tant, la clau és que juguem
amb més intensitat”, ha dit la
jugadora de Mas Rampinyo.

Comerciant, si
et vols anunciar

a La Veu
truca’ns i

t’informarem

625 601 107
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada, més a prop del líder
FOTOS: SANTI ROMERO

El CD Montcada segueix in-
victe amb dos triomfs a les dues
últimes jornades al Grup Primer
de Preferent, uns resultats que
l’han permès consolidar-se al
segon lloc de la classificació i, a
més, situar-se a tan sols un punt
del líder, el Bellavista, que al dar-
rer matx no va passar de l’empat.
El conjunt que dirigeix Toni
Carrillo va vèncer el dia 5 per
0-1 al camp del Tossa amb un
gran gol del capità Sergio. La
nota negativa van ser les lesions
de Mejía i Xavi Alonso. A la jor-
nada següent, l’equip mont-
cadenc –tot i les baixes impor-
tants– es va imposar al Taradell
per 2-1 (tants de Javi Ventas i
Sergio) en un matx en què la
victòria local podria haver estat
més àmplia. Respecte al bon
moment que viu la plantilla, l’en-
trenador assegura que “el que
més em preocupa és mantenir
el bon nivell de joc. Hi ha bo-
nes perspectives però hem
d’anar amb humilitat”. A la
Segona Regional, el Sant Joan va
vèncer la Garriga per 0-1 en el
darrer matx, mentre que el partit
del Santa Maria a casa contra les
Franqueses es va suspendre per-
què no es va presentar l’àrbitre.

les classificacions

FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 8 i 9
STE-M. Altoaragón 4-0
Barça B-STE 0-2
Equip Pj. Pt.
1 Hospitalet 9 23
2 STE Group 9 22
3 Montserrat 9 20
4 Barcelona 9 19

Territorial. Grup 2
Jornades 6 i 7
La Unió-STE B 3-3
STE B-Gironella 3-4
Equip Pj. Pt.
1 Premià 7 16
2 Palau 7 16
3 Parets 7 16
15 STE Group 7 2

Primera Divisió. Grup 2
Jornades 6 i 7
Touring-C. Cuiàs 5-3
C. Cuiàs-Lluís M. 2-7
Equip Pj. Pt.
1 Sentmenat 7 16
2 Touring 6 16
3 Casagemas 7 13
8 Can Cuiàs 7 9

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 7 i 8
Valenti.-Ripollet 92-77
Granollers-Valent. 91-86
Equip Pj. Pt.
1 Aragón 8 15
2 Navàs 8 15
3 Andorra 8 14
11 Valentine 8 11

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 8 i 9
Mont. B-Manlleu 75-82
Llinars-Montc. B 86-81
Equip Pj. Pt.
1 Santpedor 9 16
2 Balaguer 9 15
3 St. Quirze 9 15
6 Montcada B 9 14

Territorial masc. Grup 2
Jornades 7 i 8
Elvira-St. Celoni 56-58
L’Ametlla-Elvira 46-52
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 8 16
2 La Garriga 8 15
3 Manlleu 8 15
6Elvira 7 11

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 7 i 8
Caldes-St. Joan 70-77
St. Joan-Valldemia77-51
Equip Pj. Pt.
1 Canet 8 14
2 Valldemia 8 13
3 Cabrera 8 13
6 C. St. Joan 7 11

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 7 i 8
Valent-Elvira 90-62
ATHC-Valentine
49-70
Elvira-Igualada 65-53
Equip Pj. Pt.
1 Seca 8 15
2 Valentine 7 14
3 Granollers 8 14
4 Mollet 8 13
15 Elvira 8 10

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 7 i 8
IPSE-St. Joan 29-61
Descansa: St. Joan
Equip Pj. Pt.

1 Sarrià 7 14
2 AECS 21 7 14
3 C. St. Joan 7 13
4 Castellar 6 12

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 8 i 9
Tossa-Montcada 0-1
Montc.-Taradell 2-1
Equip Pj. Pt.
1 Bellavista 9 22
2 Montcada 9 21
3 S. Cristóbal 9 18
4 Vic 9 16

2a Regional. Grup 9
Jornades 8 i 9
St. Joan-Cardedeu 0-0
La Garriga-St. Joan 0-1
Torreta-Sta Maria 2-0
Maria-Franqueses a.
Equip Pj. Pt.
1 Vilanova 9 22
2 Cardedeu 9 21
3 La Torreta 9 18
4 Sant Joan 9 16
15 Sta. Maria 8 7

2a Divisió. Grup 2
Jornades 4 i 5
EF Mont.-Palau 14-0
St. Quirze-EF Mont. 2-1
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 6 i 7
Salle A-Pardinyes 28-26
Descansa: SalleA
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 6 12
2 GEIEG 6 10
3 Manyanet 7 8
5 La Salle A 6 7

2a Catalana masculí
Jornades 4 i 5
Salle B-Pardinyes 29-27
St. Joan D.-Salle B s.r.
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 5 10
2 Bordils 5 8
3 Rubí 5 7
7 Salle B 5 6

Lliga Catal. fem. B1
Jornades 6 i 7
Ascó-Sal le 30-17
St. Esteve-Salle 15-21
Equip Pj. Pt.
1 Ascó 5 8
2 La Salle 5 6
3 St. Esteve 5 6
4 Tarragona 5 4

ATLETISME

Cinc Milles Nocturnes de
Cerdanyola
74 Eric Teruel 31’41’ ’
75 A. Fraile 31’44’ ’
104 E. Rdez. 33’04’ ’
111 A. Ortiz 33’29’ ’
186 E. Maya 36’06’ ’
237 E. Sánchez37’22’ ’
342 A. Rdez. 41’05’ ’
412 A. Ortega 44’34’ ’
Cros de Calldetenes
-Sènior masculí
5 Carles Cera
-Veterà
5 Ildefonso Teruel

 >> Un jugador del Taradell fa una entrada al defensa montcadenc Albert Solana. Darrera, el també defensa Juanjo

sílvia alquézar
redacció

El club incorpora dos reforços
El CD Montcada ha fitxat dos jugadors per reforçar la
plantilla, una mica curta des de principi de temporada
que encara ha quedat més minvada després de les
lesions dels últims partits. L’entitat ha incorporat el
mitja punta Puchi –a la foto, a la dreta– de 23 anys,
que ja havia estat anteriorment al club montcadenc i
que ara estava jugant al Cornellà de Primera Catala-
na. D’altra banda, el Montcada també ha contractat el
porter Marc Ramírez, de 20 anys, que fins ara militava
al Castelldefels de Tercera Divisió. SA

més en 2 minuts AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> 1a Divisió

Dues victòries consecutives
La Salle B ha obtingut bons resultats a les últimes dues
jornades, ja que ha aconseguit dues victòries: al pavelló
Miquel Poblet contra el Pardinyes B i, en el darrer matx,
a la pista del Sant Joan Despí. El conjunt local ha millorat
respecte l’inici de la lliga. SA

STE GROUP B. FUTBOL SALA> Territorial

Primer punt de la temporada
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs es troba a la
sisena posició, després de la victòria contra l’Ametlla al
darrer partit. A la jornada anterior va perdre a casa per
56-58 contra el Sant Celoni. SA

LA SALLE B. HANDBOL> Segona Catalana

Mals resultats a les darreres jornades
L’AE Can Cuiàs ha perdut els dos darrers partits de
lliga: a la pista del Touring per 5-3 i a casa davant del
Lluís Millet per 2-7. El conjunt local està notant les
nombroses baixes en els últims matxs. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana

L’STE B arrenca un punt de la Unió
L’STE B va empatar a 3 gols a la pista de la Unió a la
sisena jornada. Malgrat això, al darrer matx, disputat a
casa, l’equip local va tornar a perdre per 3-4 contra el
Gironella. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorial

Bona ratxa dels dos sèniors
Els dos conjunts sèniors de l’EBC Can Sant Joan han
obtingut bons resultats a les últimes jornades. L’equip
masculí ha guanyat els dos darrers matxs contra el
Valldemia i el Caldes, mentre que el femení es va
imposar de forma aclaparadora a l’IPSE per 29-61.
Ambdós equips estan a la part alta de la taula. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Ct. B

Dues derrotes consecutives
El CB Montcada B ha perdut posicions al capdavant
de la classificació després de les dues últimes derrotes,
contra el Manlleu i el Llinars. Els montcadencs han
baixat fins a la sisena posició. SA

SANTI ROMERO

EF MONTCADA. FUTBOL> 2a Divisió femení
Primera ensopegada a la lliga
L’equip femení de l’EF Montcada va encaixar a l’última
jornada la primera derrota a la lliga, en perdre al camp
del Sant Quirze de Besora per 2-1. La setmana ante-
rior, el Montcada va golejar el Palau per 14-0. SA

Pj. partits jugats

Pt. punts

a. ajornat

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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 >> Edu Méndez aixeca una placa durant l’homenatge que va rebre al pavelló Miquel Poblet

El club de wu-shu l’Alzina
Sports de Terra Nostra va retre
un homenatge el 4 de novem-
bre al tècnic Eduardo Méndez,
que ha deixat l’activitat docent
per motius personals. L’entitat
local –amb el suport d’altres
clubs d’arts marcials– va reco-
nèixer la trajectòria del que ha
estat l’entrenador de nombrosos
montcadencs. L’acte, que es va
fer al pavelló Miquel Poblet, va
incloure una exhibició de
diverses modalitats d’arts
marcials a càrrec d’un centenar
de persones. L’homenatjat es va
mostrar molt emocionat durant

sílvia alquézar
redacció

el reconeixement, que va ser una
sorpresa. “Em van dir que la
meva filla feia un festival de

ball”, ha dit Méndez, qui ha avan-
çat que, aprofitant la presència
de l’alcalde César Arrizabalaga,

va adquirir el compromís de
fer un torneig internacional al
municipi.

SANTI ROMERO

El Cim clou amb un
sopar de germanor
el seu 20è aniversari

>> MUTANYISME. Celebració

El colofó del vintè aniversari del
Centre Excursionista de Mont-
cada, el Cim, va ser un sopar,
celebrat el 10 de novembre al
col·legi La Salle, al qual van par-
ticipar unes 60 persones. L’acte
va comptar amb la presència
dels socis veterans i novells de
l’entitat, a més de l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), el regi-
dor d’Esports (PSC), Juan Par-
ra, i representants d’entitats que
han donat suport al Cim des dels
seus orígens: l’Abi, La Unió i la
Fundació Cultural.
El president del Cim, Alfred
Canals, va repassar la trajectòria
de l’entitat, indicant que “els
vint anys ens han servit per
consolidar-nos i ara és el
moment que també ens
acompanyi gent nova al cap-

silvia díaz
mas rampinyo

FOTOS: SILVIA DÍAZ

 >> El president del Cim –segon per l’esquerra– i altres membres fundadors brinden pels 20 anys de l’entitat

davant del projecte”. L’enti-
tat va rebre, com a obsequi de
l’Ajuntament, una reproducció
de l’escultura La força de la terra,
de l’artista montcadenc Luis Bar-
bosa.

Treball consolidat. Durant
aquestes dues dècades d’histò-
ria, El Cim ha treballat  per ins-
taurar a Montcada la cultura de
l’excursionisme. L’activitat estre-
lla de l’entitat és la Marxa a peu
a Montserrat, que organitza
anualment, a més de les sortides
d’esquí i senderisme. Aquesta
temporada, l’entitat ha incorpo-
rat dos programes per obrir
l’associació a més gent: el cicle
d’excursions Montcada Camina
–en col·laboració amb l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure– i
les sortides en bicicleta de mun-
tanya.

L’entitat fa un reconeixement
pòstum al soci Lluís Pena

En el marc del sopar, el Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, va retre homenatge a Lluís
Pena, soci que va morir l’abril passat en un acci-
dent. La seva vídua, Margarita López, va rebre,
de part del Cim, un carnet de soci amb el nom
de Pena reproduït en plata i un marc amb
fotografies de les sortides del seu marit amb
l’associació. L’Ajuntament li va fer entrega d’un
ram de flors. SD

>> ATLETISME

Carles Cera
acaba cinquè
a Calldetenes

sílvia alquézar
redacció

El montcadenc Carles Cera, al
Ripollet Unió Atlètica, ha debutat
a la temporada de crossos amb
un bon resultat. L’atleta de Can
Cuiàs va acabar a la cinquena
posició al cros de Calldetenes,
disputat el 5 de novembre, amb
un temps de 27 minuts i 8 se-
gons per recórrer la distància de
8.800 metres. Un altre montca-
denc, Ildefonso Teruel, de la
JAM, va ser el cinquè de la ge-
neral en la categoria veterans i
el segon classificat del grup de
45 a 50 anys.

Carles Cera
acaba cinquè
a Calldetenes
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>>JOCS ESCOLARS. Nova temporada

núria sánchez

redacció

SANTI ROMERO

>> Partit de bàsquet de la Lliga Escolar entre el Turó i el Reixac

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

El CDEM té previst organitzar una jornada per conèixer esports minoritaris

La Lliga Escolar organit-
zada pel Consell de l’Es-
port de Montcada
(CDEM) i l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure
(IME) ha començat les
competicions de la nova
temporada. El multies-
port ha estat l’activitat més
matinera, ja que el dia 4
de novembre es va dispu-
tar la primera jornada. Per
la seva part, el bàsquet i el
futbol sala no ho van fer
fins al dia 11. Aquest any
la Lliga Escolar compta
amb  gairebé 50  equips
entre les sis modalitas –psi-
comotricitat, multiesport,
bàsquet, futbol sala, korf-
bal i handbol– i gairebé
800 nens i joves que gau-
deixen de la pràctica es-
portiva. Un any més, el
multiesport no comptarà
amb classificacions de

manera que es fomentarà
l’aprenentatge entre els
més petits i es reduirà la
competitivitat. Per la seva
banda, a partir de la cate-
goria infantil els jugadors

Una delegació de regidors
d’esports d’Euskadi va
visitar el 8 de novembre
diverses instal·lacions es-
portives de Montcada i
Reixac, en el marc de les
Jornades d’Intercanvi que
organitza la Diputació de
Barcelona. L’expedició va
conèixer l’equipament de
Montcada Aqua i va veure
una projecció sobre els
futurs projectes previstos
a la ciutat, com el soter-

La Lliga Escolar té enguany
50 equips en competició

>> JORNADES D’INTERCANVI

Una delegació basca
visita Montcada Aqua

rament de la C-17 i el
camp de futbol que s’està
construint a la Ferreria. La
delegació basca també va
visitar l’espai de salut per
a gent gran del parc Sal-
vador Allende, recent-
ment inaugurat. “Dels in-
tercanvis sorgeixen pro-
fitoses idees a l’hora de
crear nous projectes es-
portius”, ha manifestat
l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC). NS

>> La delegació d’Euskadi durant la visita a Montcada Aqua

d’handbol, futbol sala,
bàsquet i korfbal disputa-
ran competicions comar-
cals. El president del
CDEM, Agustín Fuertes,
ha indicat que tenen pre-

vist l’organització d’unes
jornades esportives per
donar a conèixer als nens
i nenes participants de la
Lliga Escolar altres esports
més minoritaris.

PREMSA AJUNTAMENT

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya
Grup 4. Jorndes 11 i 12
Mont A-Sabadell 79-74
Castell.-Mont.A 74-91
Equip Partits Pt.
1 Tarragona 12 24
2 Andorra 12 20
3 Sabadell 12 20
5 Montcada A 12 18

Junior. Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornades 8 i 9
Mont. B-Ecoverd 94-60
Castell.-Mont. B 59-83
Equip Partits  Pt.
1 Sants 9  16
2 Barberà         9      14
3 St Gabriel 8  14
4 Montcada B 8  14

Cadet. Preferent.
Grup 2. Jornades 11 i 12
Terrassa-Montc. A 53-56
Mont. A-Granollers 78-76
Equip Partits Pt.
1 CB i UM 12 21
2 Valls 12 20
3 St Gabriel 12 19
5 Montcada A 12 18

Cadet. Cam. Català B.
Grup 2 Jornades 8 i 9
U.Gironina-Mont B 28-93
St Gabriel- Mont.B 64-40
Equip Partits Pt.
1 Juventut 9 18
2 Gironina 9 18
3 E.Pia 9 17
9 Montcada 9 11

Cadet Fem. Promoció B.
Grup 8. Jornades 5 i 6

les classificacions

St. Qui-Mont. 44-25
St. Nic.-Mont. 68-21
Equip PartitsPt.
1 Castellar 6 12
2 Terrassa B 5 9
3 St Quirze 6 9
6 Montcada 6 6

Infantil. Promoció niv.
C. Grup 15. Jornades 5
i 6
Mont. B-Cent. 64-35
Montc. B-Torelló57-51
Equip PartitsPt.
1 St. Gervasi  6 12
2 Ametlla          6     10
3 Montcada B  6 10
4 Akasvayu  6 8

Infantil. Promoció niv.
B. Grup 06. Jornades 5
i 6
Premià-Mont A 45-65
Montc. A-Juv.C 36-63
Equip PartitsPt.
1 Juventut C  6 11
2 Montcada  6 11
3 St Josep  6 10
4 Premià           6      8

Pre-Infantil. Promo. A
Grup 1. Jornades 5 i 6
Josep-Montc.31-57
Argent.-Montc.52-99
Equip Partits  Pt.
1 Mont. 6      12
2 Mazda     6       11
3 Minguella 6      10
4 Argentona6        8

Mini. Promoció. Niv. B.
Grup 10 Jornades 5 i 6
Elvira-Montc.85-53
Montc.-Mataró64-14
Equip         Partits  Pt.
1 Gramanet A   5       10
2 Elvira Cuiàs   6      10

3 Terrassa       5  9
4 Montcada     6 9

Premini.Promoció B.
Grup 7 Jornades 5 i 6
Montc.-Premià 50-34
Castellar-Mont. 29-47
Equip       Partits Pt.
1 St Quirze 6  10
2 Juventut            6      10
3 Montcada            5           9
4 Premià 6  8

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 7 i 8
Voram.-Elvira C. 46-23
Descansa:Elvira C.
Equip      Partits Pt.
1 Igualada 8 13
2 St Just 6 12
3 St. Antoni       8      12
6 Elv. Cuyas     7      11

Júnior. Territorial B.
Grup 3. Jornades 8 i 9
Elvira C.-Ametlla70-72
Parets-Elvira C. 54-65
Equip              Partits    Pt.
1 Canet 9 17
2 Elvira Cuyas 9 16
3 Mollet 8 15
4 Vilassar 8 14

Jún. fem.Territorial B.
Grup 3.Jornades 7 i 8
Argent.-Elvira C.59-32
Elvira-Osona   30-113
Equip              Partits     Pt.
1 Maristes          8            15
2 Martinenc        7         13
3 Montmeló     7          12
13 Elvira C.       8          8

Mini promoció. Niv. B.
Grup 10. Jornades  6

Elvira C.-Gram.71-94
(Veure resultat i  classi-
ficació CB Montcada)

Premini. Promoció C.
Grup 17.Jornades 5 i 6
Elvira C.-Carde. 28-49
Elvira C.-Salle 24-49
Equip            Partits       Pt.
1 Esparr.          6         12
2 Gaudí           6        10
3 Horta             6        10
6 Elvira Cuyàs  6          6

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Promo. B.
Grup 3.Jornades 5 i 6
Descansa:C.S.Joan
C.S.Joan-Perp.65-44
Equip     Partits   Pt.
1 St. JoanA5        10
2 Perpetua 5          8
3 Sbd  B    4          6
4 Martorel.  5         6

Cadet. Prom. Nivell C.
Grup 18. Jornades 5 i 6
CSJoanB-Gabri.32-61
Descansa: C.St Joan B
Equip      Partits    Pt.
1 Mollet B    5         9
2 Terrassa    5         8
3 CS Joan B 4        7
4 Caldes     5         7

CB SALLE

Cadet. Promoció B.
Grup 23. Jornades 5 i 6
St. Joan- Salle 63-4
St.Gabriel-Salle 51-50
Equip      Partits     Pt.
1 St Adrià    6     11
2 St Gabriel   6      9
3 Sants    4       8
4 Salle    6      8

Cadet fem.  Prom. A.
Grup 6.Jorna. 5 i 6
Matarò-Salle 74-35
Vilad.-Salle 64-38
Equip       Partits   Pt.
1 Mataró      6      12
2 St Celoni   6      10
3 Granollers 6       10
6 Salle  6       6

HANDBOL

CH SALLE

Juvenil. Lliga catal.
Niv. B-1.Jornad. 5 i 6
Salle-St Cugat 29-28
Salle-StMiquel 25-21
Equip Partits Pt.
1 Granoll.     6       12
2 Salle      6        10
3 Mataró       5         8
4 St Cugat    5         6

Infantil Fem. CEVO.
Grup 2. Jornades 3 i 4
Canovel.-Salle 8-33
Palautor.-Salle 38-35
Equip       Partits Pt.
1 St Martí 4          8
2 Palau. 4          4
3 Salle 4          4
4 Roquerol 3          4

Infantil. Ct. Grup A.
Jornades 3 i 4
SalleA-St Martí 27-29
SalleA-J.Maria 28-26
Equip      Partits    Pt.
1 La Roca 3           6
2 St Martí 3           4
3 Salle 4           4
4 Gran. 4           4

Infantil. Cat. Grup F.
Jornades 3 i 4

St Cugat-Salle 31-10
Parets-Salle 27-20
Equip Partits   Pt.
1 Cugat 3          6
2 Sabadell 3          4
3 Parets 3          2
6 Salle 2          0

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades 4  i 5
Sta. Perp.-Mont.A1-15
Mont. A-Vilamajor7-0
Equip Partits Pt.
1 Garriga   4    12
2 Polinyà       4    12
3 La Roca    4      9
4 EF Mont.    3     9

Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 4  i 5
Mont.B-Lliçà 2-3
Mollet-Mont. B 3-2
Equip        Partits Pt.
1 Barberà      4      12
2 Canov.      4      12
3 Molletense   3      9
4 EF Mont.      4       9

Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades 6 i 7.
Lloreda-Mont. A    1-3
Montc. A-Guinardó8-2
Equip         Partits  Pt.
1 St Andreu 7        21
2 Damm    7       18
3 Montcada  6      15
4 St Martí   7       13

Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 6 i 7.
Montc. B- Ametlla2-2
Bellavi.-Montc.B  3-0

Equip Partits   Pt.
1 Granollers    6   16
2 St Celoni        6   15
3 Palautordera 6    15
12 EF Mont. B 5     4

Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  6 i  7
Vallés-Montc. A 2-2
Montca. A-Canovel. 1-2
Equip    Partits   Pt.
1 Fundaci   6     16
2 Canovelles 6    14
3 Bellavista  6      11
4 Montcada   6      11

Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  4 i 5
Montcada B-Ametlla 1-1
Palau.-Mont. B 0-9
Equip       Partits  Pt.
1 Granollers 4       10
2 Ametlla      4        8
3 St Celoni   3        7
4 Montcada   3        5

Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  4 i 5
Descansa: Montcada C
Montcada-Seva 2-2
Equip     Partits  Pt.
1 Seva      3       9
2 Valles     4       7
3 Palaut.    4       7
8 Montc.C  3       5

Cadet. 2a div. Grup 18
Jornades  4 i 5
Montcada A-Garriga 2-1
Torreta-Montcada A 1-2
Equip       Partits  Pt.
1 Palautor.  4    12
2 Mont. A    4    12
3 Llinars 4     10
4 La Garriga  4      9

Cadet. 2a div. Grup 12

Jornades  4 i 5
5 Copes-Montc. B 13-0
Montcada B-Europa 0-4
Equip      Partits Pt.
1 Europa    5    13
2 5 Copes  5    12
3 Vila Olim. 5   12
5 Montc. B   5     6

Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 6 i 7.
Montc. A-St Ignasi 4-2
Vilassar-Montcada A5-1
Equip       Partits  Pt.
1 Vilasssar     6  16
2 Mollet      5  15
3 St Ignasi      7  14
14Montcada A  6   4

Juvenil. 2a div. Grup 19
Jornades 4 i 5
Palutordera-Mont B
Mont. B- Cardedeu 0-10
Equip        Partits  Pt.
1 Palau       4       9
2 Torreta 4        9
3 Montor. 4        6
11 Montc. 3        3

FUTBOL SALA

EF MONTCADA

Infantil. 2a div. Grup. 2.
Jornades 6 i 7.
Descansa: Montcada A
Les Corts-Montcada A 7-3
Equip Partits  Pt.
1 Corts 3    9
2 Corne.        4    9
3 Grama.       4    9
11 Montc. A   1     0

Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 4 i 5.
Moli.-Mont.A4-4

Mon.A-Navàs3-2
Equip   Partits   Pt.
1 Castell. 4   12
2 Vacaris. 4   12
3 Caldes    4    12
4 Mont. A   4     7

Juvenil. 2a div.
Grup 2. Jornades 4 i 5.
Mont.A-Granollers7-1
Ripollet-Mont A    3-2
Equip       Partits Pt.
1 J.Molina    4    10
2 Ripollet      3    9
3 Montcada 3     9
4 Sabadell    4    7

STE GROUP

Benjamí. Grup. 2.
Jornades 4 i 5.
At. Català-STE A1-14
STE A-Malgrat 23-0
Equip    Partits Pt.
1 STE         4   12
2 Canet     4   10
3 Segarra   3    9
4 Teià        4    7

Benjamí. Grup. 1.
Jornades 4 i 5.
STE B-Manresa2-7
Floresta-STE B3-2
Equip        Partits   Pt.
1 Coloma       4   12
2 Martorell      4   12
3 Esparr.        4    9
13 STE B       4     0

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 4 i 5.
STE-Manresa 1-0
Lloret-STE 5-1
Equip      Partits  Pt.
1 Barça        4   12
2 Coloma      3    9
3 E Pia 4    9

10 STE 4     3

Infantil. Grup. 3.
Jornades 4 i 5.
STE-Sabadell 5-0
Cardedeu-STE3-7
Equip      Partits   Pt.
1 STE           4    12
2 V.Tenes 4     9
3 E. Pía 4    9
4 Palau 3    9

Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 4 i 5
STE-Cardedeu7-1
Manresa-STE 6-1
Equip     Partits  Pt.
1 Barça 4    12
2 Coloma      3     9
3 Corts          3     9
11 STE          4     3

Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 4 i 5
Sta Coloma-STE1-2
STE-Les Corts   4-4
Equip     Partits    Pt.
1 E. Pia      4    12
2 Corts        4     9
3 Coloma    4     9
6 STE         4     6

AE CAN CUIÀS

Juvenil. 2a div B.
Grup 1.
Jornades 4 i 5.
Can Cuiàs-Casp4-0
Arenys-C.Cuiàs 2-6
Equip      Partits   Pt.
Martorell 4    10
2 Coloma      4   10
3 Teià           3     9
4 C.Cuiàs     4     7
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viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

actualitatdels clubs

El benjamí A de l’STE Group
Montcada es manté imbatut

>>FUTBOL SALA

>> BÀSQUET. Mini masculí

L’Elvira guanya el derbi
contra el CB Montcada

núria sánchez
redacció

SANTI ROMERO

>> Una jugada del matx amistÓs entre els prebenjamins de l’STE Group i l’AE Can Cuiàs

L’Elvira Cuyàs mini es va
emportar els dos punts
del derbi contra el CB
Montcada per un clar  85-
53. El matx  es va dispu-
tar al col·legi de l’Elvira
Cuyàs el dissabte 4 de no-
vembre. L’entrenador de
l’equip de Mas Rampi-
nyo, Joan Alonso, ha va-

lorat molt positivament el
començament de tempo-
rada, tot i tenir una plan-
tilla amb pocs jugadors:
“Estic content perquè
hem començat forts i, a
més, jugant bé. Aquest
any tinc un equip curt en
efectius però ben conso-

lidat”. El conjunt d’Alon-
so es troba al segon lloc
empatat a 10 punts amb

núria sánchez
redacció

La JAM inicia amb
èxit la temporada

>> ATLETISME. Crossos

sílvia alquézar
redacció

>> HANDBOL. CH La Salle

L’infantil femení suma
dos triomfs seguits

núria sánchez
mas rampinyo

el Gramenet, amb 2 der-
rotes i 4 victòries.  Per la
seva part, el Montcada és
quart amb 9 punts des-
prés de 3 derrotes i 3  vic-
tòries. A la propera jor-
nada, els dos equips ju-
guen a casa, l’Elvira Cuyàs
s’enfrontarà al Terrassa,
mentre que el CB Mont-
cada ho farà contra el Pa-
lau Solità i Plegamans.

>> Partit de l’equip premini de l’Elvira Cuyàs contra la Salle Horta, jugat el dia 11

>> FUTBOL. EF Montcada

El cadet A es col·loca
en la zona d’ascens

núria sánchez
redacció

La Joventut Atlètica
Montcada (JAM) ha co-
mençat amb bon peu la
temporada de crossos. El
primer va tenir lloc el 4 de
novembre a Sabadell en el
marc del Circuit Comar-
cal del Vallès Occidental.
El resultat més destacat va
ser el primer lloc de l’aleví
Alba Mayà, la cadet Aida
Ariza i el benjamí Joan Rie-
ra. Al dia següent, el club
va participar al cros de
Calldetenes, on Ariza va
tornar a ser primera i el
cadet Aitor Martín també
va aconseguir la medalla
d’or. El dia 11 es va dis-
putar el cros de Ripollet,
el segon del circuit comar-
cal. El resultat més desta-
cat va ser el primer lloc del
benjamí Joan Riera. Tam-
bé cal destacar els segons
llocs del prebenjamí Da-
vid Heredia i de la cadet

classificacions

CROS DE
SABADELL
-Aleví femení
1 Alba Mayà
18 Alba Molina
-Infantil femení
4 Paula Teruel
-Cadet femení
1 Aida Ariza
2 Sara Zamarreño
-Juvenil femení
2 Jessica Serrano
-Cadet masculí
4 Oualid Nassiri
5 Aitor Martín
7 Adrià Serrano
8 Lluís Naval
-Benjamí masculí
1 Joan Riera
9 Daniel Castillo

CROS DE
CALLDETENES
-Aleví femení
2 Alba Mayà
-Infantil femení
4 Paula Teruel
-Cadet femení
1 Aida Ariza

El benjamí A de l’STE
Group ha guanyat els qua-
tre partits jugats fins al mo-
ment. L’equip és el màxim
golejador de la lliga amb
58 tants a favor i només 2
en contra. Els bons
resultats han situat el con-
junt al lideratge en solitari

del Grup Segon. Als dos
últims partits l’STE s’ha
imposat al camp de l’At-
lètic Català per 1-14  i a
casa davant del Malgrat
per un contundent 23-0.

Can Cuiàs. El juvenil de
l’AE Can Cuiàs ha co-
mençat amb bon peu la
participació en una cate-

El cadet A de l’EF Mont-
cada es preveu com un
clar candidat a l’ascens a
Primera Divisió i recupe-
rar així la categoria per-
duda la temporada pas-

sada. El conjunt local, que
ha guanyat els cinc partits
disputats fins al moment,
és segon empatat a punts
amb el Palau. A l’última
jornada, el cadet A va
vèncer al camp de La Tor-
reta per 1-2.

El conjunt infantil
femení de La Salle ha
guanyat  dos partis se-
guits, corresponents a la
segona i tercera jornada
de lliga. El primer triomf
va ser a casa contra el Car-
dedeu per 32-19, mentre
que el segon el va acon-

seguir a Canovelles per un
clar 8-33. L’entrenador,
Joan Martínez,  ha desta-
cat la motivació de les ju-
gadores: “Estic content
perquè treballen molt als
entrenaments i tenen
facilitat per aprendre

l’esport”. El conjunt
juga al Grup Segon de la
Lliga del Vallés Oriental.

>> Partit entre l’infantil A masculí de la Salle i el Sant Andreu

>> Matx entre el prebenjamí de l’EF Montcada i el Bonaire

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

El juvenil de l’AE Can Cuiàs es consolida a una lliga federada

goria federada. L’equip,
que juga a la Segona Divi-
sió B, ha obtingut 2 victò-
ries, 1 empat i 1 sola der-
rota en les 4 jornades dis-
putades. El tècnic, Matías
Ruiz, ha manifestat la
il·lusió de poder jugar a
unes instal·lacions regla-
mentàries i tenir “uns
arbitratges seriosos”.

Aida Ariza. En cadet mas-
culí, els components de
l’equip de la JAM van en-
trar tots entre els vuit pri-
mers.
D’altra banda, els atletes
cadets masculins i feme-
nins de la JAM participa-
ran el pròxim 19 de no-
vembre en el cros interna-
cional de Sòria, un dels
més prestigiosos del calen-
dari atlètic.

3 Sara Zamarreño
-Cadet masculí
1 Aitor Martín
6 Oualid Nassiri
8 Adrià Serrano
10 Lluís Naval
-Benjamí masculí
1 Joan Riera
9 Daniel Castillo

CROS DE
RIPOLLET
- P r e b e n j a m í
mascul í
2 David Heredia
-Benjamí masculí
1 Joan Riera
-Aleví femení
3 Alba Maya
-Infantil femení
3 Paula Teruel
-Cadet femení
2 Aida Ariza
4 Sara Zamarreño
-Cadet masculí
3 Oualid Nassiri
4 Aitor Martín
6 Adrià Serrano
8 Lluís Naval
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COL·LEGI SAGRAT COR > Futbol Sala

Aprendre nous conceptes. L’entrenadora, Marta Àguila, vol desenvolupar
diferents elements tècnics i introduir nous conceptes tàctics.

COL·LEGI SAGRAT COR > Handbol Aleví

Preparar-se per al canvi. El més important, segons tècnic David Leyva, és
millorar la tècnica individual i preparar-los per jugar a handbol gran l’any vinent.

COL·LEGI SAGRAT COR > Multiesport 2n

COL·LEGI SAGRAT COR > Multiesport 1r A

Conèixer els tres esports. El grup, molt nombrós, aprendrà sobretot els
conceptes bàsics de cada esport.

COL·LEGI SAGRAT COR > Handbol Benjamí

Introduir-los en l’handbol. L’objectiu és que els nens coneguin la norma-
tiva, segons l’entrenador David Moratona.

presentació equips escolars

COL·LEGI SAGRAT COR> Multiesport 1r

Gaudir de l’esport. Aquest equip de primer any intentarà assimilar els tres
esports i disfrutar de l’activitat esportiva.

COL·LEGI SAGRAT COR> Psicomotricitat P3

Iniciar-se lúdicament. L’objectiu de la monitora, Anna Àguila, és ensenyar
als nens activitats motrius bàsiques tot fent pràctiques lúdiques.

COL·LEGI SAGRAT COR > Bàsquet Aleví

Treballar i millorar. L’entrenadora, Carme Artigas, ha destacat que el seu
objectiu és treballar sobretot els aspectes tàctics i els elements tècnics de l’esport.

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

Consolidar-se. Aquest grup de segon any intentarà assimilar nous conceptes i
consolidar els adquirits l’any anterior, segons l’entrenador David Moratona.

FOTOS: DAVID GONZÁLEZ
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CEIP FONT FREDA > Psicomotricitat

Aprendre jugant. L’objectiu amb aquest grup d’alumnes és ensenyar-los
moviment motrius a través de jocs.

CEIP MITJA COSTA > Futbol Sala Benjamí A

Equip amb experiència. El més important, segons l’entrenador Manolo
Fernàndez, és consolidar aquest equip de segon any a la pràctica de l’esport.

CEIP MITJA COSTA > Multiesport

CEIP MITJA COSA > Futbol Sala Benjamí B

Nova experiència. L’equip dirigit per Víctor Nicolàs prové del multiesport i
s’iniciarà al món del futbol sala.

CEIP FONT FREDA > Multiesport

Conèixer els esports. El més important és que els nens provin diferents
esports i gaudeixin fent exercici físic.

presentació equips escolars

CEIP MITJA COSTA> Futbol Sala Aleví

Equip veterà. Aquest grup, amb experiència, seguirà lluitant per consolidar-se.
L’entrenador és Oriol Uyar Plans.

COL·LEGI SAGRAT COR > Psicomotricitat P4-P5

Desenvolupar-se físicament. La monitora, Patrícia Fernàndez, vol dotar
els nens de capacitats perceptives i motrius per a un creixement físic bo.

Barreja de nens de primer i segon any. L’entrenadora, Alicia Viz-
caíno, vol conjuntar l’equip i ensenyar les nocions bàsiques dels tres esports.

CEIP FONT FREDA > Futbol Sala

Divertir-se jugant . L’entrenador, Andrés Julián, vol que els nens s’ho passin
bé alhora que juguen a futbol sala.

FOTOS: PILAR ABIÁN ISANTI ROMERODAVID GONZÁLEZ
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COL·LEGI LA SALLE > Psicomotricitat P3 i P4

Iniciar-se en l’esport. El grup de primer i segon any descobrirà amb jocs
perceptius i motrius la pràctica de l’esport.

COL·LEGI LA SALLE > Psicomotricitat P5

Continuar l’aprenentatge. Aquest grup de nens amb experiència conti-
nuaran aprenent  jocs d’equip i nocions esportives.

IES MONTSERRAT MIRÓ > Futbol Sala Cadet

Conjuntar-se i passar-ho bé. L’objectiu és mantenir l’equip perquè l’any
vinent hi hagi un juvenil. L’entrenador és Agustín Fuertes.

IES MONTSERRAT MIRÓ > Futbol Sala Infantil A

Consolidar l’esport. Aquest equip intentará afermar-se després d’un any de
conjuntació. L’entrenador és Agustín Fuertes.

presentació equips escolars

IES MONTSERRAT MIRÓ> Futbol Sala Infantil B

Fomentar l’esport a l’institut. L’objectiu de l’equip és practicar un esport
dins la lliga escolar durant l’etapa a l’ensenyament secundari.

IES MONTSERRAT MIRÓ > Korfbal

Mantenir el korfbal. Aquest equip vol ser un referent, amb jugadors que
militen al club des de fa anys. L’entrenador és Dani Vidaña.

COL·LEGI LA SALLE > Multiesport A

Consolidar l’equip. El principal obejctiu d’aquest grup de segon any és fer
un bloc conjuntat.

CEIP MITJA COSTA> Psicomotricitat

Ensenyar lúdicament. L’entrenadora, Nikita Bolívar, promourà amb els
jocs l’aprenentatge motriu.

FOTOS: SANTI ROMERO i AGUSTÍN FUERTES
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“Montcada ha de saber
educar en la diferència”

SILVIA DÍAZ

La igualtat dins la diferència. Carolina Ibáñez, de
36 anys, s’ha adonat de les mancances en educació especial que
pateix el sistema actual per experiència pròpia. Mare d’una nena de
5 anys i d’un nen discapacitat, de 9 anys, aquesta professora de física
de secundària va haver de trucar a moltes portes per fer possible
que el seu fill pogués estudiar als matins a un centre d’educació
especial de Barcelona i, a la tarda, compartir aula amb els alumnes
de la seva edat de l’escola Reixac. “El meu fill necessita una atenció
especial però tampoc volíem que trenqués amb el seu ambient
habitual, amb els seus amics d’aquí i l’entorn que té més proper”, ha
indicat. Amb l’objectiu d’aprendre a educar en la diferència, Ibáñez
ha promogut la creació de la comissió de necessitats educatives
especials. Ella defuig del protagonisme i només vol actuar com a
representant d’aquest grup de treball, fent una crida a la participació.
“Volem que aquesta comissió tingui una llarga durada i hem d’implicar
a més professionals de l’educació, en especial, dels serveis DAPSI i
EAP, a més educadors, i sobretot, als pares afectats”, ha manifestat.
Ibáñez també és membre de l’entitat local Adimir.

Els nens amb

necessitats especials

han d’estar a classe

amb la resta

d’alumnes

Pares i professors

hem d’educar

plegats per no

desorientar els joves

�

�Què entenem per infants
amb necessitats especials?
Nens que presenten necessitats
educatives perquè tenen una
discapacitat motriu o psíquica,
trastorn de conducta,  una situa-
ció econòmica desafavorida o
són nouvinguts. En aquests ca-
sos, el dictamen el fan els pro-
fessionals, però també parlem
d’alumnes sense dictamen que
han manifestat una necessitat en
la seva evolució.
�Com neix la idea de crear
la comissió per tractar
aquests infants?
Vaig plantejar la idea
al Consell Escolar
del col·legi Reixac
perquè era necessari
reflexionar sobre
quines actuacions es
podrien prendre
per atendre infants
amb necessitats es-
pecials i implicar -hi
tota la comunitat
educativa. D’aquí
ho vam traslladar al
Consell Escolar
Municipal.
� I amb quins
objectius?
Facilitar el contacte
entre les famílies
amb fills amb necessitats es-
pecials, per poder treballar
plegats en la recerca dels drets
dels infants a rebre una educació
adequada a les seves necessitats,
donar suport per aconseguir
que les escoles tinguin els recur-
sos necessaris per atendre aquest
tipus d’infants i col·laborar de

forma activa en l’educació per
la diferència. Crec que Mont-
cada està suficientment prepa-
rada per educar en la diversitat.
�Aquesta funció no la fan
els centres d’educació
especial?
En primer lloc, a Montcada no
hi ha cap centre d’aquest tipus, i
si els especialistes recomanen a
una família un centre d’educació
especial, els infants han de mar-
xar fora i això és injust perquè
com a conseqüència, el nen no
s’integra al seu municipi.

�És convenient,
doncs, compartir
la mateixa aula?
És el que nosaltres
busquem. Tots els
infants han de saber
conviure junts i la
societat s’ha de do-
nar compte dels va-
lors que poden
aportar-li els nens
amb necessitats es-
pecials.
�I això com es pot
aconseguir?
Hem d’optimitzar els
recursos actuals i
afavorir el contacte
entre els especialistes,
les escoles i els pares

i s’han de generar recursos nous,
però no només parlo de més
professors i aules especialitzades,
sinó també de dotar als pro-
fessionals del temps suficient per
adaptar les activitats que fan a
classe per a infants amb neces-
sitats, per a que aquests puguin
ser partíceps de les activitats.

�Està contenta per la par-
ticipació a la primera reunió
de la comissió?
Molt, perquè hi va anar una
trentena de persones, a les que
agraeixo la seva implicació, es-
pecialment a la directora del
col·legi Reixac i a la regidora
d’Educació. Els pares es reuni-
ran cada mes i la propera cita és
el 4 de desembre, a les 19h, a
l’Ajuntament. Les trobades amb
els educadors i especialistes seran
cada dos mesos.
�Com va detectar aquesta
mancança en l’educació?
Primer per la meva experiència
personal, sóc mare d’un fill amb
discapacitat, i també com a
educadora.
�I com afronta l’educació
actual aquesta realitat?
L’escola cada vegada ha de
donar resposta a més necessitats
socials i educatives, a banda de
les especials, el que implica que
s’han de repartir els recursos en
funció de tot el que es demana,
per tant, per a necessitats
especials no arriba el suficient.
�També té un altre objectiu.
Amb l’entitat Adimir, a la qual
pertanyo, volem que s’instal·lin
a Montcada aules  denominades
unitats de suport a l’educació
especial.
�Vostè és professora de
secundària. Què pensa de
les manifestacions dels
professors contra l’asset-
jament al que diuen que els
sotmeten els alumnes?
Crec que s’està demanant a l’es-
cola coses que correspondrien

comissió de necessitats educatives especials
Carolina IbáñezCarolina Ibáñez

a les famílies i sovint, els
missatges que reben els joves
d’una banda i l’altra són con-
tradictoris. Hem d’evitar que els

alumnes perdin la referència.
Pares i professionals hem de
treballar plegats per donar les
mateixes directrius.


