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El bus connecta el centre amb la Comissaria, el futur CAP i la zona industrial. Pàgina 3

PILAR ABIÁN

Entra en funcionament
la línia d’autobús 156 pel
sector del Pla d’en Coll

Clam contra la violència sexista
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Dues actrius en el paper de víctimes el Dia contra la violència vers les dones. P. 13

El Dia Internacional per a l’eradicació de la violència vers de dones, el passat 25 de novembre, es va
celebrar a Montcada amb un acte a la plaça de l’Església que va incloure teatre al carrer, la lectura d’un
manifest i una encesa d’espelmes en record de les més de 60 dones que han mort a Espanya aquest any
assassinades per les seves parelles o exparelles.

>> Més de 500 veïns, inte-
ressats pels pisos protegits
de la Font Pudenta P.5

>> L’STE de futbol sala
encadena set victòries
consecutives  P. 30

>> Les actuacions musi-
cals i el Mercat d’Art obren
el calendari nadalenc    P. 27

SILVIA ALQUÉZAR

Homenatge
a l’historiador
teatral Xavier
Fàbregas

P. 24 i 25

IGNASI VILA

>> Fàbregas, al seu despatx

>>  Continuen les pro-
testes de l’AV de Can
Sant Joan per reduir
la contaminació  P. 8

>> L’1 de desembre,
tapís en record de les
víctimes de la Sida  P. 12

ARIXU/PILAR ABIÁN

>> Nadal assisteix a la
inauguració del Centre
Cívic de La Ribera P.4

>> VIU L’ESPORT

Equips escolars  P.35

>> L’MCC instal·larà
aquest Nadal una pista
de gel a la pista coberta   P. 14

ARXIU/ LLUÍS MALDONADO

Amb motiu del 75è aniversari
del naixement de Xavier Fà-
bregas, la Fundació Cultural
Montcada i l’Ajuntament han
organitzat diversos actes d’ho-
menatge a aquest intel·lectual
montcadenc, figura clau en la
història del teatre català i es-
panyol. Una exposició, un
llibre biogràfic i dues confe-
rències han permès acostar a
la població la vida i l’obra de
Fàbregas, força desconeguda
pel gran públic.
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Els usuaris del 155 podran fer transbordament al 156 gaudint de la tarifa integrada, sense necessitat de pagar dos bitllets

NOVA LÍNIA D’AUTOBÚS

El 156 connecta el centre amb el futur
CAP i amb la Comissaria dels Mossos

ARXIU/JORDI TARRÉS

EL NIT BUS AMPLIA EL RECORREGUT I LA FREQÜÈNCIA DE PAS

mobilitat

>> El Nit bus passa per la plaça Catalunya de Barcelona

pilar abián
redacció

Des del 23 de novembre la línia
d’autobusos nocturns N3, que
uneix Barcelona i Montcada i
Reixac, ha incorporat novetats
en el seu recorregut que
afecten positivament els veïns
del municipi. D’una banda, l’iti-
nerari s’ha ampliat fins a Mas
Rampinyo i el Nit bus acaba
ara el seu recorregut a la plaça
d’Espanya –enllloc de la plaça
Lluís Companys– passant prè-
viament pels carrers Jaume I,
l’avinguda de la Ribera i la ram-
bla dels Països Catalans.
D’altra banda, també s’ha am-
pliat el recorregut per Can
Cuiàs, concretament pels car-
rers Petúnies, Camèlies i Cir-
cumval·lació.

Millores. Les millores de la
línia N3 –que funciona cada dia
de 23 a 5h– han repercutit així
mateix en la freqüència de pas
que ara és de 20 minuts els
dijous, divendres, dissabtes i
vigílies de festius, mentre que
la resta de la setmana manté

A partir del 30 de novembre en-
tra en funcionament a la ciutat
un nou autobús intern que farà
el seu recorregut pel Pla d’en
Coll i fins a Can Milans. La nova
línia batejada com 156 estarà co-
ordinada amb l’autobús 155 i els
usuaris podran fer transbor-
dament d’una a l’altra gaudint de
la tarifa integrada, és a dir, sense
necessitat de tornar a pagar
bitllet.
A l’acte inaugural –el dia 1, a les
13h, a la plaça Gaudí– tenen
previst assistir l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), la presiden-
ta de l’Àrea Interna, M. Carmen
Porro (PSC), el president de
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB), Xavier Casas,
i la presidenta de l’Entitat Me-
tropolitana del Transport
(EMT), Maite Arqué.

Freqüència. El 156 sortirà
des de la parada de la rambla
dels Països Catalans, a Montcada
Nova, en direcció a Can Milans,
passant pel Pla d’en Coll i punts
d’interès ciutadà com el nou
Centre d’Assistència Primària
(CAP) i la Comissaria de Dis-
tricte dels Mossos d’Esquadra.
Els vials per on passarà són la
rambla dels Països Catalans, els
carrers Lleida, Torres i Bages,
Camí de la Font Freda, Castelló,
Pla de Matabous, Mig, Castelló,
Camí de la Font Freda i, no-
vament, la rambla dels Països
Catalans.
“La freqüència de pas serà
similar a la que té el 155, per
garantir el transbordament
d’un a l’altre en pocs mi-
nuts”, ha explicat l’alcalde. El
bus circularà tota la setmana, de
dilluns a diumenge. Els dies fei-
ners, de 5.25 a 22.30h, els dis-
sabtes de 7.55 a 22.05h i els fes-
tius, de 7.55 a 22.30h.

Reivindicació històrica.

La posada en marxa del 156 ha
estat fruit de les negociacions de
l’Ajuntament amb la TMB i
respon a una reivindicació mu-
nicipal històrica que va impul-
sar un col·lectiu ciutadà en la

l’actual interval de 30 minuts.
L’Entitat Metropolitana del Trans-
port (EMT) també ha anunciat
que s’afegiran noves expedi-
cions al final del servei durant el
cap de setmana, per adaptar-lo
millor a l’horari d’autobusos
diürns i d’obertura del metro.
Les modificacions en la línia que
afecten Montcada s’han fet des-
prés de diversos estudis de viabi-

dècada dels anys noranta ano-
menat inicialment Pro 96. Un dels
promotors va ser el veí de Can
Sant Joan, Jesús Guzmán, qui tre-
balla al polígon del Pla d’en Coll.
Guzmán ha rebut amb satisfacció
la notícia. “Els polígons han
d’estar ben comunicats amb
transport públic, tant per aju-
dar els treballadors en els seus
desplaçaments, com per reduir
la contaminació atmosfèrica”,
ha dit.

EL NOU 156
L’autobús circula de 5.25 a
22.30h els dies feiners, de
7.55 a 22.05h els dissabtes
i de 7.55 a 22.30h els festius.

La freqüència de pas és de
cada 25 minuts.

Surt de la rambla dels Paï-
sos Catalans i passarà pels
carrers Lleida, Torres i Ba-
ges, Camí de la Font Freda,
Castelló, Pla de Matabous,
Mig, Castelló, Camí de la
Font Freda i, novament, la
rambla dels Països Catalans.

�

�

�

litat realitzats per l’EMT a peti-
ció de l’Ajuntament.
La regidora de l’Àrea Interna,
M. Carmen Porro (PSC), ha
destacat que “amb l’amplia-
ció del recorregut i la fre-
qüència del Nit bus millo-
rarà el servei de transport
nocturn a Can Cuiàs i al Pla
d’en Coll i la connexió de la
localitat amb Barcelona”. PA

TMB
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La Ribera inicia
una nova etapa
de convivència

L’equipament s’erigeix en la columna vertebral
de la regeneració integral del barri

FOTOS: SANTI ROMERO I SÍLVIA ALQUÉZAR

sílvia alquézar
la ribera

>> El conseller Nadal en el moment del seu discurs envoltat de les autoritats municipals i els veïns de la Ribera

INAUGURACIÓ DEL CENTRE CÍVIC

>> Els més petits s’ho van passar d’allò més bé

La Ribera ja disposa de centre
cívic, un equipament dissenyat
perquè esdevingui la columna
vertebral de la regeneració in-
tegral del barri. La instal·lació
–ubicada en un sector que ha
acollit diverses onades d’immi-
gració– es va inaugurar el 18 de
novembre amb una jornada fes-
tiva que es va allargar durant tot
el dia amb diverses activitats
lúdiques.

La inauguració. L’acte ofi-
cial va tenir lloc al matí amb
la presència de les autoritats mu-
nicipals, encapçalades per l’al-
calde César Arrizabalaga (PSC),
i del conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques de la Ge-
neralitat, Joaquim Nadal, qui en
el torn de parlaments després
de visitar el barri, va animar els
veïns a fer-se seu el centre cívic:
“És una escola de ciutadania
que, sense l’apropiació col-
lectiva, no servirà per res”.
En aquest sentit, l’alcalde també
va fer especial èmfasi en el paper
que ha de jugar la instal·lació:
“Neix amb l’objectiu de ser
el punt de trobada, el símbol
de la convivència i la inte-
gració de tots els ciutadans”.
L’equipament és una de les prin-

cipals actuacions previstes dins
el Pla Integral de la Ribera, una
iniciativa inclosa a la Llei de Bar-
ris de la Generalitat que preveu
en el sector una inversió d’uns
10 milions d’euros fins al 2009.
El Centre Cívic és només la pun-
ta de l’iceberg d’un seguit de
propostes que pretenen dignifi-
car la Ribera i connectar el barri
amb la resta del municipi, com
ara el trasllat de l’empresa Va-
lentine a Can Milans i el soterra-
ment de la línia ferroviària.
“La Ribera comença una no-
va etapa amb el centre cívic
com a motor educatiu, social
i integrador”, va dir Margarita
Legaza, qui va intervenir en el
torn de parlaments en represen-
tació de la Taula Cívica, creada
fa dos anys amb l’objectiu de
dinamitzar la regeneració social
del barri. Precisament l’alcalde
va anunciar en el seu discurs que
els projectes no s’aturen, ja que
hi ha previst que abans que acabi
l’any comenci la remodelació
dels carrers Llevant i Horts i de
la plaça de la Ribera.
La jornada festiva va incloure
competicions esportives, ball po-
pular amenitzat per l’orquestra
Aquàrium, animació a càrrec de
la companyia Pentina el gat, una
xocolatada i un correfoc amb els
Diables de Can Sant Joan. >> Hi va haver un scalèxtric per als amants de la velocitat

>> Nadal i Arrizabalaga, en la descoberta de la placa

>> Veïns a la sala principal mirant un video de la Ribera

El Centre Cívic La Ribera
s’ubica a l’edifici de l’antiga
Acadèmia Lis, amb una su-
perfície de 900 m2. La remode-
lació ha comptat amb un pres-
supost proper als 600.000
euros. L’equipament acull di-
versos serveis d’informació,
atenció i suport a les famílies,
a més de l’Oficina Gestora del
Pla Integral i la Taula Cívica.
Entre els serveis permanents,
hi ha els programes Construir
l’entorn, adreçat a la població
nouvinguda; Mentrestant, des-
tinat a família amb infantils me-
nors de 3 anys amb l’objectiu
de conciliar la vida laboral i fa-
miliar; i Després de berenar, una
iniciativa de dinamització juve-

els espais  i serveis del centre cívic

nil. També s’ubiquen el servei
d’assessorament jurídic de la
dona, el Centre Bon Dia i el Servei
Institucional i Social (SIS). Pel que
fa als cursos i tallers, hi ha una
àmplia oferta de propostes: d’ex-
pressió cultural, de formació, per
a dones, de noves tecnologies i
per a infants i joves. També hi ha
previstes activitats puntuals amb
la projecció de pel·lícules, mun-
tatge d’exposicions i actes infor-
matius i de lleure. Precisament
aquests dies es pot visitar a l’equi-
pament una mostra fotogràfica so-
bre la història del barri, feta a partir
d’imatges cedides a l’Ajuntament
per l’AV. El Centre Cívic obre les
seves portes de dilluns a divendres
en horari de matí i tarda. SA >> Nens i nenes gaudint de l’espai de ludoteca >> Mostra fotogràfica del barri al passadís del centre
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Els habitatges protegits
reben una allau de sol·licituds

>> PISOS A LA FONT PUDENTA

silvia díaz

redacció

SILVIA DÍAZ

>> Un centenar de visites va desbordar el primer dia l’Oficina d’Habitatge

Tot i que el termini no finalitza
fins al 2 de febrer, l’Oficina
Local d’Habitatge (OLH) va
atendre més de 150 aspirants el
primer dia que es podia dema-
nar la sol·licitud, el 20 de no-
vembre, per optar a un dels pi-
sos protegits de la Font Pudenta.
La possibilitat d’adquirir un
habitatge a un preu més baix que
el de la venda lliure és el motiu
perquè aquesta promoció està
registrant una elevada demanda.
En el moment de tancar aquesta
edició de La Veu, més de 500
persones havien sol·licitat un
dels 36 habitatges socials que la
constructora Alcaraz està edifi-
cant al passeig de la Font Pu-
denta 78-80.

Tràmits a l’OLH. Per trami-
tar la sol·licitud, els interessats
han d’anar personalment a l’OLH,
situada a la segona planta de
l’edifici de l’Ajuntament, de 9 a
14h. Per telèfon es dóna infor-
mació però no es tramita cap
sol·licitud, ja que és necessari
aportar la documentació exigida.

notícies

l’apunt

ELS PISOS QUE HA FET L’MSM AL CARRER
RIPOLL ESTAN GAIREBÉ ENLLESTITS

en 2 minuts...

�Montcada, a ‘Metròpolis Barcelona’

�Últimes sessions plenàries de l’any
 El 19 de desembre, a les 19.30h, es farà el Ple per a l’aprovació
dels pressupostos municipals del 2007. Tot i que no s’han fet
públiques les dades sobre el volum de diners que gestionarà la
corporació local l’any vinent, fonts de l’Àrea Econòmica han
indicat que hi haurà un increment previsiblement superior al
5% respecte l’actual exercici, en què el pressupost ha pujat a 42
milions d’euros. Abans del desembre –en el moment de tancar
aquesta edició– es feia el Ple corresponent al novembre en
què un dels punts a aprovar era la creació de la Junta Local de
Seguretat amb representació de l’Ajuntament, els Mossos, la
Policia Local i el govern català. PA

Montcada i Reixac exposa a ‘Metròpolis Barcelona’ –a la plaça
de Catalunya de Barcelona, fins al 22 de desembre– les
actuacions previstes en el marc del Pla Integral de la Ribera,
que subvenciona la Generalitat de Catalunya a través de la Llei
de millora de barris. La mostra, que organitza el Pla Estratègic
Metropolità, té com a objectiu donar a conèixer les grans trans-
formacions dels 36
municipis de l’àrea
metropolitana. En el
marc de l’exposició
l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), va
presentar el 20 de no-
vembre els projectes
més importants del
municipi en una con-
ferència titulada Mont-
cada i Reixac, transfor-
mació constant, que va
repassar les actuacions
en execució o projec-
tades. SD

PREMSA AJUNTAMENT

Els propietaris dels 12 pisos pro-

tegits que l’empresa municipal Mont-

cada Societat Municipal està cons-

truint a la cantonada entre els

carrers Ripoll i Sant Jaume –imatge

de la fotografia– rebran les claus en

un breu termini de temps perquè

l’immoble està pràcticament enlles-

tit. Aquesta és la primera promoció

d’habitatge de protecció oficial que

constreix l’Ajuntament, amb una

inversió d’1’2 milions d’euros. SD

LAURA GRAU
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la ribera/can sant joan

Una jornada lúdica promou
la reducció dels residus

>> FESTA DEL MEDI AMBIENT

>> L’original taller de perruqueria, amb el globus en segon terme

FOTOS: PILAR ABIÁN

Agrupació
de Defensa

Forestal

Montcada i Reixac és un dels
municipis inclosos al Consorci de
l’espai natural de Gallecs que el 22
de novembre es va constituir
oficialment a Mollet del Vallès en
un acte presidit pel conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, i al qual
va assistir el representant del
Consistori montcadenc en el nou
ens, el president de l’Àrea Territo-
rial, Sergio Hermoso (PSC). Amb
la creació del Consorci, els
ajuntaments que en formen part
i la Generalitat han fet el pas
definitiu per garantir un espai
lliure d’urbanització, que es man-
tindrà com a espai natural, ter-
reny agrícola i àmbit de lleure en
la natura per als ciutadans de les
poblacions veïnes.  LR

El montcadenc Eduard Martín
ha estat nomenat coordinador
de l’Associació per la Defensa
Forestal, l’ADF, del sector sud
del Vallès Occidental, que in-
clou Montcada, Ripollet, San-
ta Perpètua, Badia i Cerdanyola
del Vallès. L’ADF és una entitat
que té l’objectiu de conservar l’en-
torn forestal. A Montcada, l’en-
titat –de la qual també en forma
part l’Ajuntament– l’ha promogut
un col·lectiu de voluntaris am-
bientals i propietaris de terrenys
foretals. SD

Consorci de
l’espai natural

de Gallecs

El 24 de novembre van entrar
en funcionament dotze conte-
nidors soterrats al centre, al nú-
mero 2 i 14 de l’avinguda de la
Unitat. Els contenidors de super-
fície que s’han anul·lat estaven al
carrer Pascual amb Nord, a Elio-
nor entre Pascual i l’av. de la Unitat,
a Colon amb Pascual, a Montiu
amb Pascual i  a l’av. de la Unitat.
Amb aquests nous contenidors,
Montcada Centre ja disposa de
67 contenidors soterrats ubicats
a la Carretera Vella, i als carrers
Jaume I, Guadiana, Bonavista,
Rocamora, Llarramendi, Leo-
nor, Júlio García, Mossèn Castellví
i l’av. de la Ribera.
Els primers contenidors soterrats
es van instal·lar a la primavera
del 2003 amb una prova pilot
amb 10 bateries distribuïdes pels
barris per constatar al llarg d’un
any com funcionava el servei.

Nous contenidors
soterrats a

l’avinguda Unitat
silvia díaz
montcada

>> Bateria de l’avinguda de la Unitat

Reduir la produccció de residus,
reutilitzar i reciclar tot allò que
encara sigui d’utilitat i fer cor-
rectament la separació de les dei-
xalles en origen, així com un bon
ús dels contenidors van ser alguns
dels consells que el Consistori va
promoure el 26 de novembre en
el decurs de la festa mediam-
biental organitzada al parc de les
Aigües. La festa es va fer per pro-
moure la campanya Menys és més
engegada pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat i l’Agència Catalana de
Residus per prevenir el creixement
dels residus municipals.
Centenars de persones van par-
ticipar als actes lúdics progra-
mats que anaven des de pujar
en globus aerostàtic fins a visi-
tar la instal·lació modernista  Ca-
sa de les Aigües, passant per un
espectacle interactiu de teatre,
maquillatge i perruqueria a càr-
rec del grup Sienta la Cabeza,
inflables i un espai de joguines
ecològiques.

Sensibilitzar. Les activitats,
coordinades per l’Equip Verd,
volien sensibilitzar la població
sobre la necessitat de reduir els
residus generats.
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), va anunciar la pròxima
instal·lació de contenidors grocs
en el municipi per a la recollida
de plàstics i tetra bricks que es
col·locaran a les bateries de con-
tenidors soterrats ja existents
arreu de la localitat.

Protesta silenciosa. La festa mediambiental no
va ser ben acollida per part de l’AV de Can Sant Joan. L’entitat
va entendre com una “provocació” que l’Ajuntament organitzés
l’esdeveniment en un barri on hi ha hagut tres manifestacions al
llarg d’aquest mes en protesta per la contaminació. Els veïns van
fer una maqueta del sector en què apareixia la cimentera Asland i el
dipòsit de ferralla que hi al carrer Bifurcació. PA

LAURA GRAU
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Continuen les accions de
protesta per la contaminació

>> CAN SANT JOAN

El dia 4 de desembre hi haurà una trobada de l’AV amb l’Ajuntament

silvia alquézar
can sant joan

Assemblea
veïnal a

Can Cuiàs

El 12 de desembre a les 20h –
en primera convocatòria– i a les
20.30h –en segona–, l’AV de
Can Cuiàs farà al Centre Cívic
una assemblea oberta a tothom
per tractar el llistat de reivin-
dicacions que planteja l’entitat. El
col·lectiu entén que hi ha moltes
carències al barri i ha iniciat una
campanya de penjada de cartells
reclamant a l’Ajuntament actua-
cions urgents. L’AV proposarà
a l’assemblea les accions dur a
terme perquè les seves deman-
des siguin ateses.

Reivindicacions. Entre les
principals peticions de l’AV hi ha
la de comptar amb un centre
mèdic al barri, més zones
d’aparcament, més neteja i cura
dels carrers i jardins, un col·legi
de primària i més places d’escola
bressol, policia de barri i accessos
al sector residencial i al polígon
industrial, entre d’altres qüestions.
L’entitat també reclama a l’Ajun-

tament que executi el projecte de
neteja del torrent del Bosc Llarg
que separa Can Cuiàs de Ciutat
Meridiana i que va ser anunciat
per la Corporació al 2004.

pilar abián
redacció

Trànsit
restringit
pel carrer

Sant Antoni

>> Els veïns van tallar per segona vegada en 15 dies la C-17

SÍLVIA ALQUÉZAR silvia díaz
redacció

Uns 600 veïns segons els orga-
nitzadors i 200 segons fonts
policials van tallar el 22 de no-
vembre a la tarda durant poc
més d’un quart d’hora la carre-
tera C-17 a l’alçada de la cruïlla
amb la N-150. L’AV de Can Sant
Joan va tornar a convocar la ter-
cera mobilització i el segon tall
de carreteres en 15 dies per de-
manar millores al barri rela-
cionades especialment amb el
medi ambient, la neteja i l’apar-
cament.

Accions. “Seguirem amb les
protestes fins que l’Ajunta-
ment no solucioni els pro-
blemes que hem denunciat”,
va dir el vicepresident de l’entitat
veïnal, José Luis Conejero, du-
rant l’assemblea que es va fer a
la plaça del Bosc minuts abans
de la manifestació.
L’entitat ha organitzat les mobi-
litzacions en protesta contra un
dipòsit de ferralla que s’ha ins-
tal·lat al carrer Bifurcació i les
recents emissions de pols de la

cimentera Asland. Aquestes pro-
blemàtiques han donat peu a
denunciar d’altres com ara la ne-
teja del barri o la manca d’apar-
caments. Les reivindicacions veï-
nals compten amb l’aval de 556
signatures que el passat 16 de
novembre van ser presentades
al Consistori.
L’alcalde, el socialista César Arri-
zabalaga, considera que Can Sant

Joan té les carències pròpies d’un
veïnat que es va desenvolupar en
la dècada dels 60 sense una bona
ordenació urbanística.
“Això no vol dir que no sigui
un barri digne; a més l’Ajun-
tament ha fet i està fent in-
versions importants, com la
de l’Escola d’Adults, el futur
Centre Cívic o la plaça Ni-
caragua”, ha apuntat l’edil.

L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), té previst convocar una
reunió amb els veïns del carrer
Sant Antoni per explicar els in-
convenients de convertir aquesta
via en un carrer exclusivament
de vianants, tal i com inicialment
havia projectat l’Ajuntament, i
plantejar la possibilitat de per-
metre el pas restringit de vehi-
cles. Segons l’edil, “hi ha serveis
i zones a les que els veïns han
de poder accedir en cotxe,
com la Casa de la Vila o Vis-
ta Rica”. L’alcalde ha ma-
nifestat que, amb la remodelació
que actualment està en marxa,
s’ha de “restringir el pas de
vehicles de persones que no
són de Montcada”.
Per la seva banda, el president
de l’AV Montcada Centre, An-
toni Trias, ha demanat a l’alcalde
que els informi en primera per-
sona sobre el futur del carrer
Sant Antoni, recordant que “el
que volem els veïns és que es
limiti el pas de vehicles i que
s’hi apliquin mesures de se-
guretat”.
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en 2 minuts...

�Accident mortal amb un tractor

>> ACCIÓ PIONERA A L’ESTAT

>> Agents i vehicles dels Mossos d’Esquadra, de nit a Montcada

SANTI ROMERO

�Detenció per robatori amb força Trànsit prova a Montcada un nou
sistema de detecció de drogues

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada
del 22 de novembre, a la cruïlla de les carreteres C-17 i N-150,
quatre joves que presumptament havien robat a l’interior d’una
nau de Granollers. Els quatre detinguts eren de nacionalitat
espanyola i veïns de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i
Ripollet, de 19 i 21 anys. Sobre les 1.30h, els agents locals i
autonòmics –que feien un control rutinari– van aturar un turisme
propietat d’un dels detinguts, en què viatjaven els quatre joves.
En l’escorcoll es van trobar diversos telèfons mòbils, agendes
electròniques, una impressora, connectors i altres articles, com
perfums amb les caixes originals, navalles i petaques. Un dels
quatre joves ja havia estat detingut cinc vegades i un altre, un cop.
La Unitat d’Investigació de Cerdanyola s’ha fet càrrec de les
investigacions i els joves han passat a disposició judicial. SD

Un veí de Montcada i Reixac, Ll M, de 59 anys, va morir el 18
de novembre a causa d’un accident, en tombar el tractor que
conduïa mentre el feia servir a uns terrenys situats a la finca Ca
n’Albinyana, situada a Mas Rampinyo. Cap a les 17.30h, la Policia
Local va rebre una trucada d’un testimoni de l’accident i els agents
municipals es van desplaçar al lloc dels fets, a on també s’hi van
traslladar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat. Segons
aquest testimoni, el conductor del tractor es va acostar massa a un
desnivell de dos metres i el vehicle va acabar tombant, fent una
volta de campana per finalment caure damunt de l’home, que
havia sortit llançat del tractor en el moment de la caiguda. SD

Els Mossos d’Esquadra de
l’Àrea Regional de Trànsit Bar-
celona Nord van efectuar un
extens control d’alcoholèmia i de
consum de substàncies estupe-
faents la matinada del 18 de
novembre, des de les 3.15 fins
les 8h, a l’autopista C-58, a
l’alçada de Montcada i Reixac.
De les 469 proves que els agents
van efectuar, 51 van ser posi-
tives, de les quals 47 van donar
lloc a propostes de sancions
administratives i 4 a denúncies
penals.
En aquest servei es van mo-
bilitzar 50 agents de trànsit, 6
furgonetes d’atestats i altres
vehicles de suport per a les
tasques de seguretat ciutadana.

Programa europeu. Al con-
trol es va fer servir per primera
vegada un nou sistema per de-
tectar el consum de substàncies
estupefaents, més senzill i més
ràpid que els que es fan servir
fins ara. Es tracta d’un aparell
d’un sol ús que, mitjançant la sa-
liva i gràcies a uns reactius, indi-
ca la presència de substàncies
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prohibides. L’ús d’aquest detec-
tor forma part d’un programa
europeu anomenat Druid, en el
qual participen altres nou cossos
policials de països de la Unió
Europea i que té com a objectiu
trobar un sistema estàndard de
detecció d’estupefaents que pu-
guin fer servir tots els cossos
policials.
Amb aquest nou aparell, els
Mossos van fer 10 controls de
drogues, dels quals 4 van donar

positiu. Els agents autonòmics
fan el test de drogues als con-
ductors que, després de donar
negatiu en el control d’alco-
holèmia, presenten un compor-
tament que els fa sospitar que
estan conduint sota els efectes
de les drogues. Durant els prò-
xims mesos, els agents de trànsit
dels Mossos d’Esquadra pro-
varan altres sistemes de detecció
d’estupefaents dins el programa
Druid.

�Dos ferits greus per colisió a la C-17
Un camió i un ciclomotor, tots dos vehicles amb matrícula
espanyola, van topar el 27 de novembre a la carretera C-17 al
seu pas pel terme municipal de Montcada, al quilòmetre 1,5 en
direcció Barcelona. Com a conseqüència de la col·lisió, van
resultar ferits greus el conductor del ciclomotor, menor d’edat,
i l’acompanyant, de 23 anys i veí de Ripollet. SD
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Al municipi han mort 59 persones des del 1981 i fins al 2005, segons dades del Centre d’Estudis Epidemiològics

Un tapís recordarà una vegada
més les víctimes de Montcada
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DIA MUNDIAL DE LA SIDA

 >> El tapís de l’any passat (fotografia) també va comptar amb la participació de més de 40 entitats

ARXIU/LLUÍS MALDONADO

Campanyes per
promoure hàbits

saludables
silvia díaz

redacció

La Xarxa Espanyola de Ciutats
Saludables, que depèn de la
Federació Espanyola de Mu-
nicipis i Províncies, ha atorgat
a l’Ajuntament de Montcada
una subvenció de 28.000 euros
per costejar els programes que
la Regidoria de Salut Pública
i Consum ha desenvolupat al
llarg del 2006.
Una partida de 12.000 euros
es destina a la promoció d’hà-
bits saludables entre els joves i
adolescents, partint de la base
que la majora de malalties crò-
niques, transmissibles i accidents
es poden controlar si s’intervé
en els patrons de comporta-
ment de la població.
Altres 12.000 euros s’adrecen a
la subvenció del programa
comunitari de prevenció de
conductes de risc per a la salut,
donant prioritat al VIH i a
d’altres malalties de transmissió
sexual i als embarassos no desit-
jats entre les dones immigrants.

Xarxa de prevenció. Mont-
cada és un dels 133 municipis de
la Diputació de Barcelona que
van constituir el 28 de novembre
la Xarxa Local de Prevenció de
Drogodependències. La regido-
ra de Salut Pública i Consum,
Eva Gonzalo (PSC), ha estat de-
signada membre del comitè de
coordinació, representant els
ajuntaments amb una població
entre 30.000 i 50.000 habitants.
La nova Xarxa té com a objec-
tiu genèric enfortir el compromís
preventiu dels ens locals i impul-
sar una millora conjunta dels
plans locals de prevenció, millo-
rar la qualitat de les actuacions,
garantir l’equitat dels programes
i facilitar la incorporació de la
societat civil.
Les actuacions de la Xarxa
s’adreçaran especialment als més
joves.

El tapís en record a les víctimes
de la Sida de Montcada és l’acte
central del programa que l’Ajun-
tament ha organitzat per cons-
cienciar un any més la població
sobre els riscos i els sistemes de
prevenció del virus del VIH. Una
quarantena d’entitats elaborarà el
quart tapís solidari l’1 de desem-
bre –Dia Mundial de la Sida– a
la plaça de l’Església. Cada peça
de roba simbolitza una de les
persones que han mort a Mont-
cada a causa de la malaltia. L’úl-
tim retall l’aportarà l’Ajunta-
ment.
Segons les dades més recents de
què disposa la Regidoria de Salut
Pública i Consum, facilitades pel
Centre d’Estudis Epidemiolò-
gics sobre la Sida de Catalunya,
des de l’any 1981 fins al 2005
s’han produït 59 defuncions al
municipi i s’han detectat 88 ca-
sos de contagi. La regidora de
Salut Pública i Consum, Eva
Gonzalo (PSC), ha explicat que
“tot i que l’acte recorda un
fet trist, hem de valorar posi-
tivament la gran quantitat
d’entitats que col·laboren ca-
da any amb el tapís”.
El lema de la campanya muni-
cipal d’aquest any és La Sida no
discrimina i pretén acostar el mis-
satge de prevenció als col·lec-
tius de persones nouvingudes
que puguin tenir algun recel o
tabú cultural quan es parla d’una
malaltia que es pot contagiar per
via sexual.

Missatge unitari. A l’acte de
confecció del tapís també es farà
la lectura del manifest conjunt
que han signat entitats, empreses,
mitjans de comunicació i orga-

nitzacions i que en aquesta edició
porta com a lema Atura la sida.
Tu pots!, amb una clara referència
a la responsabilitat dels governs
per aturar l’epidèmia. Entre les
ONG que han signat el manifest
i que ha col·laborat amb els actes
de Montcada hi ha Ajuda en
Acció. Un dels directors de pro-
jectesde l’entitat a Barcelona,
Emili Cardiel, ha explicat que
“els governs han d’augmen-
tar els compromisos amb
partides econòmiques i donar
suport a les organitzacions
per generar més consciència
i compromís respecte al pro-
blema de la Sida”.
El manifest d’aquest any fa una
crida a que els líders polítics es
comprometin i sigui possible la

prevenció, el tractament, l’aten-
ció i el suport de les persones que
conviuen amb el VIH. A més, es
fa una crida perquè governs i
societat civil treballin units.

Altres actes. Fins a l’11 de
desembre, el Centre Cívic Can
Cuiàs acollirà una exposició de
pintures sobre la Sida i el Cen-
tre Cívic l’Alzina, de Terra Nos-
tra, mantindrà l’activitat Un llaç
per la solidaritat. L’1 de desembre
tindrà lloc un sessió de ball
country en solidaritat amb les
víctimes de la Sida, al Gran Ca-
sino a les 20h. Finalment, el
Col·lectiu Jove C4 de Can Cuiàs
celebrarà el 2 de desembre un
torneig de futbol sala a la pista
coberta del barri, a les 12h.

ESPAIS INFORMATIUS
SOBRE LA SIDA

l’apunt

Montcada i Reixac disposa de
punts d’atenció permanents
perquè els ciutadans demanin
informació, consells i recoma-
nacions sobre sexualitat i, en
extensió, sobre temes rela-
cionats amb la Sida. Aquests
espais s’adrecen especial-
ment als joves. El servei Tarda
Jove del Centre d’Atenció Pri-
mària de Montcada atén tots
els dilluns, de 17 a 20h. D’altra
banda, el primer dilluns de ca-
da mes, a l’Espai Jove Can
Tauler, també de 17 a 20h, hi
ha un espai d’informació so-
bre sexe i les malalties de

transmissió sexual. SD
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El Consell de Dones reclama coordinació institucional

Més de 60 dones
mortes al 2006

PILAR ABIÁN

>> VIOLÈNCIA DE GÈNERE

>> Carolina Izquierdo i Roser Solano, membres del Consell, van recordar una a una les víctimes de la violència sexista

Un centenar de persones va as-
sistir el 25 de novembre a la plaça
de l’Església a la cloenda dels
actes organitzats amb motiu del
Dia Internacional per a l’eradi-
cació de la violència vers les do-
nes. Després de la representació
al carrer de l’obra teatral Llençols
blancs, l’exregidora i expresidenta
del Consell Municipal de Dones,
Enriqueta Delgado, va llegir el
manifest commemoratiu de la
jornada i es va fer una encesa
d’espelmes i el llençament de
globus en record de les víctimes.
El programa en commemora-
ció de la jornada es va iniciar el
dia 17 amb una xerrada sobre
com afronten els Mossos d’Es-
quadra la violència de gènere. La
comissaria local compta amb un
servei específic d’atenció a la
víctima amb una oficina oberta
de dilluns a divendres, en horari
de matí i tarda.

Teatre i realitat. Més de 60
dones han mort a Espanya al llarg
del 2006 assassinades per les
seves parelles o excompanys.
Totes elles van ser recordades a
Montcada en un acte força
emotiu que es va iniciar amb una
colpidora representació teatral.
Tres actrius de Lapsus Teatre
simulaven haver estat víctimes
mortals de maltractaments i
explicaven personalment la seva
experiència.
El reflexe d’aquestes històries
també va ser present en el mani-
fest llegit per l’expresidenta del
Consell Municipal de Dones,
Enriqueta Delgado qui va recla-
mar per les dones “els mateixos
drets i llibertats de què gau-
deixen els homes”. Així mateix,
Delgado va dir que només des
de la responsabilitat social i des

de la coordinació de les adminis-
tracions públiques es pot assolir
l’equitat de gènere.
La regidora delegada de la
Dona, Eva Gonzalo (PSC),
també va reclamar suport institu-
cional tot reconeixent que
“l’Ajuntament no pot fer gaire
cosa si no compta amb el
suport d’organismes supra-
municipals i de la societat, en
general”.

Absència. A la plaça de l’Es-
glésia va haver-hi molts llaços
morats contra la violència de les
dones i també al balcó de la Casa
de la Vila. Va faltar, però, la pan-
carta que va fer el Consell Muni-
cipal de Dones, un fet que va
molestar el col·lectiu. Segons la
normativa municipal, no es po-
den penjar pancartes a la localitat.
Malgrat tot, el Consell va expres-
sar la seva queixa recordant que
en anys anteriors sí s’havia col-
·locat a l’edifici consistorial

PILAR ABIÁN SÍLVIA ALQUÉZAR

>> Delgado, llegint el manifest >> Conferència de la unitat d’atenció dels Mossos a la Casa de la Vila

L’SPE ajuda les dones
en la recerca de feina

Les dones que tenen càrregues
familiars, problemes per conci-
liar la vida laboral i la  familiar,
o bé  porten força temps sense
treballar i troben obstacles per
la seva inserció laboral tenen un
espai d’assessorament on adre-
çar-se al Servei de Promoció
Econòmica (SPE). Es tracta del
programa d’inserció i orientació
laboral Formació per aptituds que
ofereix a les usuàries recursos,
eines i els coneixements neces-
saris per augmentar la seva auto-
nomia en el procés de recerca

de feina. “Aquí els oferim un
servei personalitzat, les aju-
dem a fer el currículum, a
buscar ofertes de feina per
Internet i, sobretot, les ani-
mem a creure en elles matei-
xes”, explica la responsable del
programa, Sarabel Ruiz.

Experiència. Durant el 2006
ja han passat pel programa 40
usuàries de les quals 15 han acon-
seguit trobar feina. Una d’elles
és la veïna de Montcada Elisen-
da López, de 47 anys. Gràcies
al suport de l’SPE ara treballa a
McDonald’s en un horari reduït

que li permet compaginar el
treball amb l’atenció a la seva
mare. “Feia molts anys que
no tenia un contracte de fei-
na i creia que seria molt difí-
cil trobar-ne”, explica. Elisenda
ha recuperat la confiança en sí

mateixa i veu factible la pos-
sibilitat de formar-se i progres-
sar. Les interessades a conèixer
el programa poden demanar
cita prèvia trucant al 935 648
505. El servei és obert dilluns,
dimarts i dijous, de 9 a 14h.

pilar abián
mas rampinyo

>> Sarabel, a l’esquerra, atenent l’Elisenda a les oficines de l’SPE

PILAR ABIÁN
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La pista coberta es convertirà
al Nadal en una pista de gel
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HIELOEMOCION

>> Imatge virtual de com quedarà la pista de gel a Montcada

>> INICIATIVES COMERCIALS

Busco feina.  Noia de 19 anys amb expe-
riència  s’ofereix per fer de cangur en horari de
matí. Tel 618 430 027. Tamara
Busco feina. Jove de 30 anys s’ofereix per
treballar a magatzem amb carnet de
carretilla. Tel. 658 058 575, 935 643 069.
Traspaso. Tienda de moda infantil y juvenil en
Rubí en pleno funcionamiento. Punto muy
comercial. Decoración nueva. Tel.  662 088
919.
Busco trabajo. De media jornada por la tarde
de dependienta. Tel. 654 149 849.
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.  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.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

El comerç de barri premia
la fidelitat de la clientela

L’Associació de Comerciants
de Can Sant Joan engega l’1
de desembre el primer rasca-
rasca al barri. Els comerciants
donaran una targeta als clients,
de les quals un miler de les
50.000 que es posen en circu-
lació tenen premi directe. El pre-
mi més important és un ordi-
nador i també es lliuraran elec-
trodomèstics, elements per a la
llar i complements, entre d’altres.
D’altra banda, Can Sant Joan
posa en marxa aquest Nadal
el IV Concurs d’Engalana-
ment de Balcons, que premiarà
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el millor edifici, balconada i fi-
nestra.
A Montcada Nova-Pla d’en Coll,
l’1 de desembre els establiments
de l’associació de comerciants
comencen a repartir paperetes
entre els seus clients per aconse-
guir lots de productes. Es lliu-
raran una cinquantena de lots i
cada botiga premiarà els seus
clients. El dia del sorteig –el 29
de desembre (19h), a la Caixa
de Manlleu de rambla dels
Països Catalans– tots els co-
merços participants portaran
les seves urnes i s’extraurà la
butlleta premiada de cadascun
dels establiments associats.

Can Cuiàs i Mas Rampinyo.

L’Associació de Comerciants de
Can Cuiàs va començar a final
de novembre la campanya de
Nadal, amb el repartiment de
butlletes per a un lot de Nadal,
valorat en 60 euros, que el gua-
nyarà la persona que tingui el
número del sorteig de l’ONCE
del 22 de desembre.
D’altra banda, l’Associació de
Botiguers, Comerciants i Indus-
trials de Mas Rampinyo iniciarà
el 4 de desembre el repartiment
de paperetes per a una cistella,
que serà per a la persona que tin-
gui el número del primer premi
de la loteria de Nadal.

Concurs
d’aparadors
de Nadal

De l’11 al 22 de desembre, el
jurat del 37è Concurs d’Apa-
radors de Nadal, que orga-
nitza la Cambra de Comerç i
Indústria de Sabadell, visitarà
els comerços de Montcada que
s’hagin presentat al certamen.
Els establiments han de mantenir
ben il·luminat l’aparador durant
l’horari en què el jurat  té previst
fer el recorregut, de 10 a 14 i de
16.30 a 21.30h.
El primer premi està valorat en
1.000 euros, mentre que els
guardons que dóna l’Ajuntament
tenen un import, de major a me-
nor, de 300, 150 i 75 euros. SD>> Balcó decorat a Can Sant Joan

Montcada Centre Comerç
(MCC) ha impulsat una de les
propostes comercials més am-
bicioses dels darrers anys al mu-
nicipi, la instal·lació d’una pista
de gel del 16 de desembre al 7
de gener, a la pista municipal
coberta.
La iniciativa compta amb el
suport de l’Ajuntament i de
l’Institut Municipal d’Esports i
Lleure (IME). Està previst que
la inauguració oficial de la pista
sigui el 16 de desembre (18h).
“Volem fer una campanya ac-
tual i impactant, centrada en

els més petits i sobretot, en
un espai del centre”, ha dit el
president de l’MCC, Jesús Gon-
zález.
La pista funcionarà de dilluns a
divendres, d’11 a 14h i de 17 a
21h, els dissabtes es vol allargar
el temps fins les 24h i els diu-
menges, fins les 22h. El preu per
45 minuts d’estada a la platafor-
ma de gel serà de 3 euros l’en-
trada i 3 euros més pel lloguer
dels patins.

Altres propostes. La pista
de gel és l’activitat central de
Nadal de l’MCC, que es com-
plementa amb altres iniciatives.

A partir del dia 11, els dilluns i
divendres es farà el rasca-rasca
de Nadal i els principals premis
són un televisor LCD i diversos
reproductors d’MP3.
També a partir de l’11 de
desembre, els comerciants dona-
ran vals per a un sorteig de cinc
lots amb productes i serveis que
ofereix l’MCC, que es farà el 23
de desembre (18h) en un acte
públic a la plaça de l’Església.
Durant el matí i la tarda del dia
23 de desembre hi haurà un
Caga Tió per als més petits a la
plaça de l’Església de Santa En-
gràcia, en col·laboració amb
l’Esplai SESA.

ARXIU/ LAURA GRAU
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LA FIRA DE SANTA LLÚCIA, AL CARRER MAJOR

societat

Els carrers s’il·luminaran
de colors el 4 de desembre

silvia díaz

redacció

>> NADAL

Els llums de Nadal s’encenen el
4 de desembre (18.30h) amb un
acte protocol·lari d’encesa de la
il·luminació al carrer Major,
davant la Casa de la Vila, al que
assistiran l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC) i la regidora de
Comerç (CiU), i al que estan con-
vidats els presidents de les as-
sociacions comercials de Mont-
cada. Els llums estaran presents
fins al 8 de gener i mostraran
motius nadalencs típics, com es-
trelles, campanes i fulles. El
pressupost de la il·luminació és de
53.000 euros.

Punts d’il·luminació. El cen-
tre estarà ambientat de motius
nadalencs als carrers Major,
Rocamora, Clavell i Jaume I,
amb arcades, motius a fanals i
un arbre de Nadal. A Can Sant
Joan, s’il·luminaran amb arcades
els carrers Masia, Bateria i Rei-
xagó, mentre que a Can Cuiàs
hi haurà elements decoratius als
fanals del carrer Camèlies.
A Mas Rampinyo es posaran llums
als fanals de l’avinguda Catalunya i
a rambla dels Països Catalans, a

Una quinzena de parades d’en-
titats vendran productes típics
de Nadal i propis de la seva
associació en el marc de la Fira
de Santa Llúcia, que aquest any
tindrà lloc durant una tarda, la
del 15 de desembre, de 15 a
20h, a la plaça de l’Església.
L’organització de l’activitat
l’assumeix en aquesta edició
l’Àrea Social de l’Ajuntament a
través de Participació Ciuta-

més d’un cartell que feliciti el
Nadal. Al Pla d’en Coll s’il·lu-
minarà la plaça Joan Fuster. A més
de donar color als carrers comer-
cials, hi haurà cartells al camí de
Can Pomada, als blocs Sivis, Can

Cuiàs, a l’entrada a Mas Rampinyo
per la carretera de Ripollet, al
carrer de la Conca de la Ribera, a
Can Sant Joan, a la Font Pudenta
i davant la porta del CEIP Mitja
Costa.

dana. El president de l’Àrea So-
cial, Carles Guijarro (PSC), ha
explicat que “volem continuar
amb aquesta tradició nada-
lenca i donar a les entitats i
associacions la possibilitat de
mostrar el ventall d’activitats i
serveis que ofereixen”.
El Consistori cedeix a les en-
titats participants una carpa,
una taula i un punt de llum, de
forma gratuïta. SD

ARXIU
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Mercat per a
l’intercanvi

de productes

La Deixalleria Municipal de
Montcada, situada al polígon
la Ferreria, acollirà el 2 de de-
sembre un mercat d’intercanvi,
que funcionarà d’11 a 14h. La ini-
ciativa l’han impulsat la Regidoria
de Medi Ambient i Andròmines
i pretén fomentar la reutilització
dels objectes, per tal que els ciuta-
dans que hi s’acostin puguin
intercanviar objectes quoti-
dians que actualment ja no fan
servir per altres que li puguin ser
d’utilitat.
Durant tota la jornada, Andrò-
mines instal·larà una parada de
venda de productes de comerç
just i farà un taller de reciclatge
de tetra-briks.

Conferència. En el marc del
mercat, el president d’Andrò-
mines, Sebastià Heredia, oferirà
després de la presentació una
xerrada per explicar què és el
certificat de qualitat EMAS, que
l’entitat ha rebut dos cops, per la
gestió de la Deixalleria i recent-
ment, per la nau de reciclatge de
la Ferreria, les oficines de Barce-
lona i les furgonetes que fa ser-
vir en els trasllats.

silvia díaz

redacció

L’Omic promou un
consum responsable

>> CAMPANYA DE NADAL

>> Els mòbils són de consum massiu

L’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor (Omic)
de l’Ajuntament ha llançat una
campanya per prevenir els con-
sumidors, sobretot els més jo-
ves, sobre les compres impul-
sives d’articles tecnològics com
ordinadors, telèfons mòbils o
consoles de vídeo jocs durant
les dates nadalenques. La cam-
panya, que es distribuirà princi-
palment als punts d’informació
juvenil dels instituts de secun-
dària, incideix en la necessitat
que l’usuari s’informi abans so-
bre el producte que vol adqui-
rir i conegui els seus drets.
La regidora de Salut Pública i
Consum, Eva Gonzalo (PSC),
ha explicat que “la campanya
va dirigida especialment als
més joves, un sector molt vul-
nerable i fàcilment seduïble
per la publicitat que incita al
consumisme desmesurat”.

Recomanacions. Tenir
molt clara la finalitat d’allò que
es vol adquirir, procurar acon-
seguir la màxima publicitat so-
bre el producte, realitzar un
pressupost o buscar un relació

qualitat preu acceptable són les
quatre recomanacions que fa
l’Omic com a passos previs a
adquirir el producte.
En el cas dels telèfons mòbils
considera convenient evitar la
compra d’aparells cars i carre-
gats de prestacions que després
no s’utilitzen i aconsellen com a
alternativa els ordinadors o con-
siderar la idea d’adquirir una con-
sola de videojocs en el cas que
l’aparell es vulgui destinar a l’oci.
Un cop feta la compra, la cam-
panya recorda que és important
guardar el tiquet o la factura
com a garantia davant de pos-
sibles futures reclamacions.

silvia díaz

redacció

PILAR ABIÁN
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sílvia alquézar
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Presentació del PEC al
Consell Escolar Municipal

>> EDUCACIÓ

societat

Can Sant Joan estrena el servei
a infants ‘Després de les cinc’

El 27 de novembre va entrar en
funcionament al CEIP El Viver
el servei preventiu d’atenció a
infants Després de les cinc, pro-
mogut per la Regidoria de Ser-
veis Socials i adreçat a nens i
nenes d’entre 6 a 12 anys amb
risc d’exclusió social. Hi ha una
quarantena d’usuaris, elegits per
mitjà de dues educadores socials,
que van cada tarda a l’escola El
Viver de Can Sant Joan. La
majoria d’infants que assisteix al
Casal viu en aquest barri.
Després de les cinc ha rebut una

Anàlisi de la participació dels estudiants
Un centenar d’alumnes de segon cicle de Montcada va participar
el 23 de novembre a una trobada de delegats i delegades de
secundària que va tenir lloc al Patronat Flor de Maig, a Cerdanyola.
L’activitat tenia com a objectiu conèixer les necessitats dels
estudiants i donar-los diferents eines per fomentar la participació
i l’associacionisme dels joves al seu centre i al municipi. La sessió
va tenir una part teòrica i una altra pràctica i el final de la jornada va
ser la posada en comú de l’experiència. Les conclusions
s’enviaran als consells escolars dels centres de Montcada. L’acte
de presentació va anar a càrrec de l’alcalde, César Arrizabalaga

(PSC) i de la regidora d’Infància i Joventut, Eva Gonzalo (PSC). SD

subvenció de 15.000 euros de
la Direcció General d’Atenció a
la Infància del Departament de
Benestar i Família de la Gene-
ralitat de Catalunya. Aquest ser-
vei preventiu segueix el model
de Després de berenar que es va
implementar a la Ribera l’any
2001. La regidora de Serveis So-
cials, Ana Rivas (PSC), ha definit
el Casal com “un complement
educatiu per als infants, cen-
trat en el lleure”. El servei in-
corpora un programa d’activi-
tats per fomentar al relació dels
nens i nenes amb els companys
i amb el seu entorn.

Bonificacions a 25 famílies
d’alumnes d’escola bressol

Un total de 25 famílies usuàries
de l’escola bressol municipal
Camí del Bosc, a Can Cuiàs, es
beneficiaran de descomptes que
aplica l’Ajuntament. El passat 28
de novembre la Junta de Go-
vern Local va aprovar la pro-
posta de bonificacions per a
famílies amb infants escolaritzats
durant aquest curs al centre per
valor de 5.833 euros.
D’acord amb el repartiment
establert, 4 famílies es beneficia-

ran dels descomptes en concepte
de renda, 8 en concepte de
família nombrosa i 13 per tenir
dos o més fills a l’escola.
Aquestes dos últims conceptes
subvencionables els atorga
l’escola directament i són d’un
15% sobre la quota que corres-
pongui. L’ajut per renda fami-
liar s’aplica des de l’Ajuntament
i es concedeix un descompte del
25% quan la renda anual és in-
ferior a 19.731,6 euros. LR

silvia díaz
redacció

El Consell Escolar Municipal,
reunit el 29 de novembre a la
Casa de la Vila en la primera
sessió del nou curs, ha aprovat
el Pla de Treball del 2007, que
se centrarà prioritàriament en la
millora de l’èxit escolar, la con-
vivència i resolució de conflictes,
la cohesió social, la intervenció
en la família, el pas de l’escola al
treball i l’educació inclusiva. La
iniciativa estrella de l’actual curs
és el Projecte Educatiu de Ciutat,
que estarà redactat a principi
d’any. “Per a l’elaboració del
PEC és molt important que
els ciutadans participin amb
les seves propostes, que po-
den deixar a les urnes distri-
buïdes pel municipi”, va ex-
plicar la regidora delegada del
PEC, Lupe Lorenzana (PSC).

Proposta ajornada. D’altra
banda, durant el Consell Esco-
lar es va debatre la possibilitat
que l’Ajuntament esdevingui ofi-
cina d’escolarització, una pro-
posta que va quedar ajornada a
l’espera d’una trobada entre els
representants municipals i el nou

govern de la Generalitat. La
regidora d’Educació, Ana Rivas
(PSC), va recordar que “la dis-
tribució dels alumnes entre els

diferents centres és compe-
tència de la Generalitat i, si no
ens la delega, no té gaire sentit
ser oficina d’escolarització”.

ISMAEL ÁVALOS
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XXVIè aniversari del Casal
de la Gent Gran de Montcada

>> TERCERA EDAT

societat

en 2 minuts...

�
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EL CENTRE DE DIA FA JORNADES DE PORTES

OBERTES PER MOSTRAR EL SERVEI

l’apunt

PILAR ABIÁN

Cloenda de la Setmana de la Tardor

El Centre de Dia del Casal de
Gent Gran va fer del 20 al 23 de
novembre unes jornades de
portes obertes per donar a co-
nèixer el servei entre la resta
d’usuaris del Casal i la ciuta-
dania, en general.
El programa es va iniciar amb un
taller de risoteràpia –a la foto-
grafia– i una desfilada de vestits
de paper. La resta d’activitats va
girar al voltant de la música, en

commemoració del 250 aniver-
sari del naixement del compositor
Amadeus Mozart. La capacitat del
servei és limitada a 16 usuaris i
amb l’objectiu de reduir la llista
d’espera, la Generalitat preveu
oferir la possibilitat que, si un avi
no passa totes les hores disponi-
bles al centre, algú altre pugui
ocupar l’horari que quedi allibe-
rat. Els beneficiaris paguen se-
gons el seu poder adquisitiu. PA

La Festa de la Gent Gran reu-
nirà el 17 de desembre al pavelló
Miquel Poblet prop d’un miler
d’avis i àvies de Montcada.
Amb una tarda lúdica i de ger-
manor, l’Ajuntament vol fer un
reconeixement als majors de 65
anys del municipi. La festa co-

El centre mostra les activitats que ofereix al llarg de l’any als seus usuaris

Nou espai de salut i de lleure�

PILAR ABIÁN

La Gent Gran de Montcada ja pot fer servir un nou espai lúdic i
esportiu situat al
Parc de les Aigües,
al costat del Casal
d’Avis Casa de la
Mina. Es tracta
d’una de les 36 ins-
tal·lacions d’aquest
tipus que la Diputa-
ció de Barcelona ha
impulsat per dife-
rents municipis de la
província, amb l’objectiu d’estimular l’activitat física i sensorial de les
persones grans, afavorint les seves condicions físiques i contribuint al
seu benestar. L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), va inaugurar l’espai
el 24 de novembre acompanyat del regidor president de l’Àrea So-
cial Carles Guijarro (PSC), i va dir que servirà tant per promoure la
salut com les relacions socials. PA

El filòsof Arcadi Oliveres –a la dreta de la imatge–, president
de l’ONG Justícia i Pau i especialista en economia mundial, va
tancar el 24 de novembre els actes de la Setmana de Tardor de
la Gent Gran, organitzada pels dos casals de Montcada amb
una conferència al Casal de la Mina sobre les causes que motiven
l’anomenada globalització i a la immigració de la gent que viu als
països pobres cap als rics. “Tot plegat està relacionat amb la
manca d’un comerç just i l’explotació dels poderosos so-
bre els més dèbils”, va dir Oliveres. Segons el conferenciant,
“la història de l’home és la història de les migracions i
Espanya és el 16è pais que rep més immigrants de tot
Europa, malgrat que alguns mitjans diguin el contrari”.
L’acte va comptar amb la presència del president de l’Àrea So-
cial de l’Ajuntament, el socialista Carles Guijarro. PA

Festa amb ball per a la gent gran
mençarà a les 16h amb els par-
laments de les autoritats mu-
nicipals –encapçalades per l’al-
calde, César Arrizabalaga
(PSC)– i amb un berenar.
Una orquestra amenitzarà la jor-
nada amb música i ball. La dar-
rera festa de la Gent Gran va tenir
lloc al maig del 2005, en el marc
de la Festa Major de Montcada.

silvia díaz

redacció

El Casal de Gent Gran de
Montcada i Reixac clou el 2 de
desembre la celebració del 26è
aniversari de l’equipament amb
la representació de l’obra teatral
Al diablo con la música, a càrrec
de la companyia Zikitrake (17h).
L’1 de desembre actuarà el grup
montcadenc d’havaneres L’Es-
pingari (17h).
La responsable de Casal, Car-
me Torras, ha explicat que l’ob-
jectiu del programa és “donar
a conèixer l’equipament i el
ventall d’activitats que hi
realitzem per a que tot Mont-
cada comprovi que la Gent
Gran és molt activa”. El Ca-
sal ha programat altres activitats
per desembre. El dia 15 els
usuaris faran una sortida a l’ex-
posició Catalunya en miniatura i
el dia 18, els alumnes de cinquè
i sisè de primària del CEIP Font
Freda, a les 11.30h, oferiran una
cantata de Nadal al centre.

>> La festa es farà al pavelló

ARXIU
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Comerciant si et

vols anunciar a

La Veu truca’ns

i t’informarem

625 60 11 07

Comerciant si et

vols anunciar a

La Veu truca’ns

i t’informarem

625 60 11 07
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>> 20 ANYS DE MONTCADA RÀDIO

ARXIU

La Unión, Los Rebeldes i la Guardia
actuaran el 13 d’abril al Miquel Poblet
pilar abián
redacció

>> La Unión actuarà al municipi en el marc dels actes de celebració del vintè aniversari de Montcada Ràdio

El projecte
Espai Vital
té nou web

El programa radiofònic Espai
Vital, coproduït per les emis-
sores municipals de Montcada,
Cerdanyola, Barberà i Ripo-
llet, té un nou web a Internet,
www.espaivital.tk, a través del qual
es dóna informació sobre els
programes que s’emeten de
forma setmanal i sobre notícies
i articles relacionats amb les acti-
vitats que desenvolupen persones
amb discapacitats físiques o
psíquiques i també associacions
que treballen per millorar les con-
dicions de vida d’aquests col-
·lectius.

Continguts. El web no
només informa dels projectes i
activitats que es fan a Catalunya
sinó també d’iniciatives que es
fan arreu del món. Espai Vital,
conduït per Xavier Cases, pre-
tén ser un marc de reflexió i
divulgació sobre les barreres físi-
ques i socials que pateixen els
malalts crònics i els discapacitats,
en general.
A l’emissora Montcada Ràdio
(104.6fm i www.montcadaradio.com),
el programa s’emet els dimecres,
de 20 a 21h.

silvia díaz
redacció

Amb motiu del 20è aniversari
de Montcada Ràdio, al llarg del
2007 es durà a terme un ampli
programa commemoratiu que
inclourà exposicions, conferèn-
cies i trobades de les persones
que han estat vinculades al mitjà
durant tota aquests anys.
Un dels plats forts serà també
el concert que es farà el 13
d’abril al pavelló Miquel Poblet
amb els grups La Unión, Los
Rebeldes i la Guardia que van
ser autèntics referents musicals
durant la dècada dels 90. L’en-
trada a l’esdeveniment serà gra-
tuïta, només caldrà que els in-
teressats a assistir-hi recollin la
seva invitació a Montcada Ràdio.
“Creiem que és una bona ma-
nera d’agrair als nostres
oïdors la seva fidelitat i el seu
suport”, ha indicat el director
de l’emissora municipal, Lluís
Maldonado.
El concert serà possible gràcies
a la col·laboració de la produc-
tora local Boom Menagment,
dirigida per Manel Ortiz, preci-
sament un dels primers locutors

que va tenir en els seus orígens
Montcada Ràdio.

Imatges pel record. Una
altra de les activitats programa-
des per commemorar l’efemè-
ride és una exposició fotogràfica

sobre el mitjà per a la qual es
demana la col·laboració de les
persones que han passat per la
ràdio al llarg de la seva història.
Tothom que disposi de foto-
grafies les pot fer arribar a l’av.
de la Unitat, 6 o via email a

montcadacomunicació@montcada.org.
“Volem fer un recull prou
ampli per homenatjar les per-
sones que, amb les seves veus,
han donat vida a Montcada
Ràdio al llarg de tots aquests
anys”, ha dit Maldonado.



20 1a quinzena
desembre 2006 societat

en 2 minuts...
�

� Contes d’altres cultures al CEIP El Turó

El programa d’iniciació a la informàtica i Internet Montcada
Connecta’t ha rebut una subvenció de 8.598 euros de l’Agència
de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca de la Generalitat.
Aquest curs l’imparteix l’Oficina de la Dona de Montcada i
aquest any se n’ha fet la segona edició. L’objectiu del taller és
formar les dones del municipi en  el coneixement dels progra-
mes informàtics bàsics, com els processadors de text, el correu
electrònic i Internet. L’ajut de l’executiu català s’emmarca en
els programes de formació que desenvolupa en el marc de
noves tecnologies i accés a la societat de la informació. SD

Subvenció a les noves tecnologies�

Activitats per a la Marató de TV3
El Casal de Gent Gran de Montcada i Reixac organitzarà el
12 de desembre una activitat per col·laborar amb la Marató
de TV3, dedicada al dolor crònic, que tindrà lloc el 17 de
desembre. El Casal montcadenc oferirà una xerrada a les
16.30h a l’equipament del Parc Salvador Allende, centrada en
el dolor crònic i, a continuació, es farà una xocolatada solidària.
Els diners que es recaptin de la venda de tiquets, que tindran
un preu de 2 euros, es destinaran íntegrament a la campanya
solidària de la televisió catalana. D’altra banda, La Unió orga-
nitza el 16 de desembre un concert de Gospel a la seu de
l’entitat, a l’avinguda Catalunya, 16-18. La recaptació de la
venda d’entrades també es donarà a la Marató. SD

Representants de les entitats Taarof Bi Salam i ASERM,
formades per persones d’origen marroquí i equatorià
respectivament, explicaran durant aquest desembre contes als
infants del CEIP El Turó que estan dins el projecte d’orientació
i assessorament d’alumnats nouvinguts que la Regidoria
d’Integració Social i Drets Civils desenvolupa en aquest cen-
tre. L’explicació de narracions és una de les activitats d’aquest
projecte de suport que pretén integrar els nens i nenes
immigrants en el seu nou entorn social i escolar. SD

Punt de trobada per a dones
silvia díaz

montcada

L’associació compleix aquest any 2006 dues dècades de trajectòria

Esplai per a la Dona

gent que es mou

més informació
Esplai per a la Dona
 Carrer Sant Antoni, 17

Telèfon: 935 642 333

ARXIU

 >> Sòcies de l’Esplai en una de les festes anuals que organitza l’entitat

Fa 20 anys, un grup de dones
de Montcada que assistia a reu-
nions d’una entitat de Barcelona
va decidir traslladar aquest
treball al municipi, per tal que
les dones montcadenques
sortissin de casa i possessin en
comú les seves inquietuds.
Amb aquesta funció social es va
fundar l’Esplai per a la Dona,
que aquest 2006 arriba a les dues
dècades d’existència amb la
satisfacció d’haver pogut tirar
endavant una associació sorgida
en una època en la que “les
dones encara no prenien part
de forma activa en la vida
social”, segons ha explicat la
secretària de l’entitat, Enriqueta
Gómez, qui recorda que “en
aquells anys els homes no
entenien perquè volíem sortir
de casa i reunir-nos”.

Activitats. L’Esplai per a la
Dona compta amb 240 sòcies i
de forma setmanal, el local del
carrer Sant Antoni acull més de
160 persones que participen a

un dels 14 tallers que ofereix
l’entitat, de ceràmica, pintura,
relaxació, ioga o puntes de
coixí, entre d’altres matèries.
L’entitat té dues representants al
Consell Municipal de Dones.
Pel que fa a activitats puntuals,
l’Esplai té tres cites marcades al
calendari: el Dia Internacional
de les Dones (8 de març) i les
festes de fi de curs abans de
l’estiu i del Nadal. Els objectius
de l’Esplai, segons Gómez, són

actualment, “que les dones con-
tinuïn tenint un espai on tro-
bar-se i incorporar noves sò-
cies”. Per celebrar el 20è aniver-
sari, l’entitat oferirà una festa per
a les sòcies el 21 de desembre, a
la seu de l’entitat i presentarà un
llibre commemoratiu.
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Divendres 1
concert. Amb l’Espingari. Hora: 17h. Lloc:

Casal de Gent Gran de Montcada i Reixac.

hora del conte. Infants, quissos i mixetes.

Tria de contes de Xavier Fàbregas.  Hora: 18h.

Lloc: Biblioteca Montcada Centre.

cinema. Todo sobre mi madre. Hora:

19h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

ball. Country per la Sida. Hora: 20h. Lloc:

Centre Cívic l’Alzina.

Dissabte  2
dia sobre rodes. Circuits fets per a

bicicleta, cars i patinets.Hora: 9 h. Lloc: pista

esportiva de la Ribera.

festa. Mercat d’Intercanvi. Hora: 11h.

Lloc: Deixalleria Municipal. Organitza:

Andròmines i Ajuntament de Montcada.

sortida. Visita als edificis gòtics de l’Ei-

xample. Hora: 11h. Lloc: Cruïlla Muntaner-

Rosselló. Organitza: Fundació Cultural

torneig. De futbol sala en solidaritat amb el

Dia Mundial de la Sida. Hora: 12h. Lloc: Pista

Turó Blau. Org: Col·lectiu jove C4

teatre. Al diablo con la música. Hora: 17h.

Lloc: Casal de Gent Gran de Montcada.

teatre. Homenatge a Xavier Fàbregas.  Lloc:

Auditori. Hora: 19h. També el dia 3, a les 18h.

Diumenge 3
sortida. Amb BTT. Lloc: Plaça de

l’Església. Hora: 8h. Organitza: El Cim.

Dilluns  4
visita. A l’exposició Barcelona i la proclamació

de la  II República. Lloc: Plaça Nova BCN.

Hora: 18h. Organitza: Fundació Cultural.

Dimecres  6
acte polític. Botifarrada de les JERC

contra la Constitució. Lloc: plaça Lluís

Companys. Hora: 13h. Organitza: JERC

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

Divendres   8
sardanes. Amb la cobla  Nova Vallès.

Hora: 12.30h. Lloc: Plaça del Poble.  Org:

Agrupació Sardanística de Terra Nostra.

Diumenge  10
cinema. Ciudad de Dios. Hora: 19h. Lloc:

Centre Cívic La Ribera.

Dilluns 11
curs. Cuina de Nadal.Lloc: Centre Cívic

Can Cuiàs.Hora: 16h. Org: Grup de Dones.

taller. De relaxació, fins al 17 de desembre.

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

Dimarts 12
xerrada. Sobre el dolor crònic. Acte

emmarcat en la Marató de TV3. Xocolatada

solidària. Hora: 16.30h.Lloc: Casal de Gent

Gran de Montcada i Reixac.

xerrada. Sobre l’estat de la Conca del

Besòs. Hora: 19h.Lloc: Casa de les Aigües.

Dimecres  13
pessebre. Encesa del pessebre. Nadales

de la Coral de la Mina. Hora: 17h.Lloc: Cen-

tre Cívic Can Cuiàs. Org. Grup de Dones.

Dijous 14
hora del conte. Contes congelats de

Nadal. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Can S. Joan

mercat d’art. Hora: 18.30h. Lloc:

Casa de la Vila.

Divendres 15
hora del conte. Contes xisc. Hora: 18h.

Lloc: Biblioteca  Montcada Centre.

Dissabte  16
sortida. Al barri gòtic. Hora:11h. Lloc: Pg.

de Gràcia, 1. Organitza: Fundació Cultural.

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

METÀFORES
TERAPÈUTIQUES
amb Jordi Amenós
Preu: 5,60 euros

concert. Clausura 25è aniversari coral

El Turó. Hora:18h.Lloc: Església de Santa

Engràcia. Org: Coral Mare de Déu del Turó

concert. Gospel. Acte emmarcat en la

Marató de TV3. Hora:18h.Lloc: La Unió.

teatre. Metàfores terapèutiques, amb

Jordi Amenós.Hora: 22h.  Lloc: Auditori.

Diumenge 17
montcada camina. Sant Jeroni

de Murtra Hora: 8.30h. Lloc de sortida:

col·legi La Salle. Organitza: El Cim.

esquí. Al Puigmal. Hora: 10.30h. Ins-

cripcions: Fins al dia 13 a la botiga Vilarrassa.

concert. Cantada de nadales. Hora: 12h.

Lloc: Auditori. Entrada gratuita. Org: Giravolt.

festa. Berenar i ball per a la gent gran.

Hora: 16h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Dilluns 18
taller.  D’articles de Nadal. Hora:18h.

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

cinema. Quiero ser como Beckham.

Hora:19h.Lloc: Centre Cívic La Ribera.

Dimecres 20
cantada. Nadales pels carrers. Ho-

ra:17.30h. Sortida: Associació Giravolt.

presentació. Dels nous Quaderns.

Hora: 20.30h. Lloc: Fundació Cultural

Organitza: Fundació Cultural.

Dijous 21
aniversari. 20 anys de l’Esplai per a la

Dona. Hora: 16.30h. Lloc: Esplai de la Dona

(Sant Antoni, 17).

Divendres 22
exposició. Treballs de l’Escola d’Art l’ Estudi.

Fins al 14 de gener. Lloc: Gran Casino. Org: AV

Terra Nostra i Escola d’Art l’Estudi.

TARDA DE TEATRE
AMB XAVIER FÀBREGAS
Amb Teatrac, TEA 345 i alumnes

del curs de teatre de Cultura

2 i 3 de desembre, 19 i 18h

16 de desembre, 22h

TEATRE

EXPOSICIÓ
DE PESSEBRES

1 de desembre, 19h

Org: Regidoria de Salut Pública i Consum

Organitza: Agrupació de Pessebristes de Montcada i Reixac

X MERCAT D’ART
DE MONTCADA I REIXAC
 Del 14 de desembre fins al 5 de gener

DIA MUNDIAL DE LA
SIDA A MONTCADA
Creació del tapís
solidari a càrrec
de les entitats locals

A la plaça de l’Església

CONCERT

CONCERT DE NADAL
de l’Associació Giravolt

17 de desembre, 12h

Mostra de vuit diorames
d’imatges nadalenques
Del 15 de desembre al 6 de gener
Església de Santa Engràcia
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més informació:

la bústia del lector

Les cartes no han d'excedir de 25 línies. És
imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No
es publicaran les cartes que atemptin contra
persones o institucions. La Veu es reserva
el dret de publicar aquestes col·laboracions
i de resumir-les quan ho consideri oportú.

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
Voldria saber si, un cop remodelat, el carrer Sant Antoni serà d’ús

exclusiu per als vianants o també hi podran circular els vehicles. JM

Montcada

Malgrat que inicialment es va plantejar des del Consistori la possibilitat
de fer el carrer exclusivament per a vianants, entenem que hi hauria
d’haver una fórmula que permeti el trànsit restringit pel sector per
accedir a serveis i zones que hi ha en el nucli antic, com ara la Casa de
la Vila o Vista Rica. Pròximament tindrem una reunió amb l’AV per
tractar aquesta qüestió i determinar de quina manera fem compati-
ble una circulació restringida amb el pas de vianants i l’accés als
habitatges dels veïns residents. César Arrizabalaga, alcalde i re-

gidor d’Urbanisme pel PSC

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

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori Municipal 935 751 289
Casa de la Vila (Cultura i Museu) 935 651 122
Biblioteca de M. Centre 935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan 935 751 901
Deixalleria 935 644 157
Jutjat 935 753 925
Montcada Comunicació 935 726 491
Montcada Aqua 935 650 996
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

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies
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Violència de gènere
Dones comunicadores

Montcada

>>Parlar de violència de gènere
és quedar-se curt. Quan la violèn-
cia amenaça la dona alguna cosa
es trenca al seu voltant, derivant
cap als fills, pares, amics, etc. A
causa d’una estimació mal entesa
i de falta responsabilitat, diàleg,
respecte mutu, aquesta violència
contamina la nostra societat. Tots
som responsables d’aquest d’any
social pel nostre silenci.
S’estaran esquerdant els pilars de
la família? En aquest món egoista
que estem creant, el matrimoni ha
de ser alguna cosa més que una
nit boja. Avui, per sort, pots
conèixer la persona amb la qual
formaràs una unió amb més
profunditat i parlar amb claredat
del projecte comú. Ens agradi o
no, els homes i les dones estem
condemnats a entedre’ns. Perquè
hem de fer les coses malament si
podem fer-ho millor si ens ho
proposem? En aquest dia de la
violència, la nostra major il·lusió
seria no tornar a escoltar que una
dona ha mort a mans del seu
company sentimental. Podem
imaginar alguna cosa més trista
que un fill sol en una llar trencada?

Lluís Tort
Pedro Fernández

Comitè de Empresa d’Aismalibar

>>Todos los que trabajamos en
Aismalibar tenemos una meta,
poder jubilarnos, supongo que
eso lo pensará cualquiera, pero
aquí es diferente. Esta empresa
llegó a dar empleo a más de
1.600 personas por lo que fue
la más importante de Montcada
y, por diferentes causas, ese nú-
mero se ha ido reduciendo y
hoy somos una gran empresa
por su historia pero, al mismo
tiempo, pequeña por el núme-
ro de empleados, de momento
130, pues una vez más el De-
partament de Treball resolvió
este mes autorizar a Aismalibar
la rescisión de 15  contratos con
un plan de prejubilaciones. To-
dos los afectados irían dejando
la empresa al complir los 59
años o más. Lluís compartía esa
gran ilusión: acceder a una me-
recida jubilación y poder dedi-
car el resto de su vida a los su-

Fe d’errates

En el número anterior vam publicar un titular
que no corresponia a la notícia apareguda a
la pàgina 34 referida a l’homenatge al tècnic
de wu-shu Eduardo Méndez.

yos así como a todo aquello que
más le gustaba. Lamentable-
mente, el destino ha querido que
eso no sea así y, después de tra-
bajar en Aismalibar más de 34
años, el 18 de noviembre sufrió
un desgraciado accidente que le
costó la vida. Estaba previsto
que en el mes de junio pasase a
la situación de prejubilado. Eso
ya no podrá ser aunque a su fa-
milia se le respetan todas las con-
diciones pactadas entre Aisma-
libar y el Comité de Empresa.
Desde mi condición de presiden-
te del Comité de Empresa, es mi
deseo hacer llegar a los suyos
nuestro más profundo pesar, así
como trasladar, de parte de su
familia, el agradecimiento hacia
el conjunto de la plantilla, al Co-
mité de Empresa y a la Direc-
ción de Aismalibar. Por último,
no quisiera terminar sin resaltar
el compañerismo, la constancia
y el saber estar en cada momen-
to de nuestro compañero Lluís
Tort Humet. Descanse en paz.

Columpios seguros
Juana M. Martínez

Can Sant Joan

>>Soy la madre de una niña de
8 años que el 18 de noviembre
se rompió el brazo derecho ju-
gando en los toboganes de la
plaza Nicaragua todavía no
inaugurada pero sí estrenada
por ella y unos cuantos más que,
como ella, ya han caído de pie,
de cabeza, de culo y de todas
las posibles formas, unos con
mejor suerte que otros.
Todos sabemos por sentido
común (todos menos los artífi-
ces de esta plaza), que juntar azu-
lejos con agua es resbalón segu-
ro. Pues aquí han hecho unos to-
boganes de cemento embaldo-
sados y acabados en picos y
aristas con una bomba fuente
cerca de la que sale de un caño
casi como el puño y que va muy
bien para derrochar agua.
Yo no pienso renunciar a estar
en la plaza, pero no dejaré que
mi hija acabe desnucada en los
pilares de hormigón que hacen
de parapeto entre el tobogán y
la calle para que no acabe deba-
jo de las ruedas de algún coche.
No pienso aguantar más rotu-
ras ni un solo rasguño. Por dig-
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nidad, sentido común y, como
yo, todo el barrio de Can Sant
Joan, exigimos medidas de se-
guridad y, si es necesario, modi-
ficar la zona. Sé que nadie ha
pedido mi opinión, ni a nues-
tras/os hijas/os tampoco, de
haber sido así, sin dudarlo hu-
bieran respondido “queremos
columpios, pero seguros”.

Reflexión
José Pérez

Can Cuiàs

>>Cada cuatro años se celebran
elecciones para elegir al nuevo
gobierno del municipio (tan solo
faltan cinco meses). Es el mo-
mento en que su incuestionable
democracia luce con mayor es-
plendor. Todos los partidos y to-
dos los políticos sacan punta a
su astucia y exprimen sus estra-
tegias para conseguir votos.
Es curioso ver como una vez
cada cuatro años se acuerdan de
nosotros. Se abanderan como
nuestros salvadores pero ¿debe-
mos confiar en una clase políti-
ca que sólo quiere engordar su
cota de poder? ¿Ellos nos re-
presentaran? Todas esas pregun-
tas las responden ellos mismos
con su comportamiento diario.
Da lo mismo si se está en el go-
bierno o en la oposición, todos
sacan tajada. ¿Algún político o
partido se preocupa de los pro-
blemas de las personas?
En campaña todos son prome-
sas y buenas palabras. Nos pi-
den el voto, nos hablan de par-
ticipación y de diálogo, nosotros
picamos el anzuelo y les vota-
mos. Luego, una vez en el po-
der, la participación se convier-
te en imposición y su diálogo
en incomprensión. Mientras, los
problemas en Can Cuiàs siguen
existiendo y aumentando. Seño-
res políticos ¡Can Cuiàs existe, re-
siste y no nos callaran!
Can Cuiàs ya ha hablado y se ha
manifestado, y nuestra lucha se-
guirá adelante pese a quien pese.
Nosotros, los ciudadanos/as, so-
mos humildes pero tenemos
ideales que casi siempre acaban
defraudados por culpa de políti-
cos que han perdido el rumbo,
las ideas y se conforman con un
despachito y una buena suma de
dinero a fin de mes.

La Ribera compta des del 18 de novembre amb un Centre Cívic
on els veïns i veïnes del barri així com qualsevol ciutadà que ho
desitgi podran assistir a tallers, cursos, xerrades o a qualsevol altre
activitat que es programi. El que havia estat antigament un centre
de primària, l’Acadèmia Lis, acull ara un altre tipus d’escola, no
només per a nens, també per a adults i gent de totes les edats. La
fesomia no ha canviat gaire. Encara hi ha un llarg passadís pel qual
s’accedeix a les diferents aules. El que sí ha canviat és la filosofia de
l’espai, tot i que educar continua sent l’objectiu primordial.
L’obertura del Centre Cívic ha estat una de les prioritats de la
Taula Cívica incloses al programa de la Llei de Barris que s’està
desenvolupant a la Ribera amb l’objectiu de transformar el veïnat
i dotar-lo de millors condicions de vida. Hi ha previstes importants
intervencions urbanístiques com la remodelació de la plaça del
barri, la instal·lació d’ascensors als edificis i la resolució de moltes
de les mancances que té el sector, un nucli que va nèixer als anys
seixanta al costat de la fàbrica de pintures Valentine sense serveis ni
equipaments de cap mena.
Ara, la Ribera, a l’igual que en el seu neixement va acollir molta
població immigrant d’altres punts d’Espanya, també és un dels
barris que compta amb més població nouvinguda. Diferents
cultures s’hi barregen i conviuen en un espai amb carències que,
mica en mica, s’ha d’anar transformant en un veïnat de qualitat. I
per assolir aquest objectiu no només compten les reformes
urbanístiques, també és important que hi hagi cohesió social. Per
això és important que hi hagi un Centre Cívic on la gent s’hi trobi,
es conegui i intercanviï experiències.
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Rosa Maria

Grande

Mestressa

Jose Antonio

Fau

Operari

Teresa Vila

Botiguera

� L’arribada dels Mossos
d’Esquadra em sembla posi-
tiva, ja que serà una forma de
garantir la seguretat ciutadana
a Montcada.

la veu dels veïns

Marc

Carnicero

� Hem tingut poc temps enca-
ra per comprovar l’efectivitat
dels Mossos, però personal-
ment em sembla una bona
iniciativa per acabar amb la
delinqüència.

� La incorporació dels Mos-
sos a Montcada em sembla bé
perquè quanta més seguretat
hi hagi al municipi millor, però
penso que haurien de patrullar
més pel carrer Major, ja que és
un lloc molt transitat.

� Ja he vist algun Mosso
d’Esquadra pels carrers del
poble. Em sembla bé que
estiguin al municipi perquè
ajudaran a combatre els
lladres.

Mercedes

Bienzobas

Cambrera

�  En la meva opinió, els
Mossos d’Esquadra seran un
reforç per a les forces policials
ja existents. Esperem que la
seguretat ciutadana esdevin-
gui més eficaç.

          Estudiant

:: Ha estat positiu el desplegament dels

Mossos d’Esquadra a Montcada?

:: Quina és la percepció de la

ciutadania?

:: Guanyarà Montcada en seguretat?

:: Canviarà la coordinació entre cossos?

Des de l’1 de novembre,

més de 40 agents vetllen

per la seguretat de Montcada

i Reixac en estreta

coordinació amb les policies

local i nacional

El desplegament dels Mossos
El fòrum. Seguretat

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...
�  www.gencat.net/mossos. Web dels Mossos d’Esquadra

�  www.gencat.net/interior/epc. Web de l’Escola de Policia de Catalunya

� Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra. Departament de Justícia i
Interior de la Generalitat de Catalunya. Juny de 2003

La comissaria de Montcada depèn de l’Àrea Bàsica
Policial de Cerdanyola que inclou, a més d’aquesta
ciutat i la mateixa Montcada i Reixac, els municipis
de Ripollet, Barberà i Badia del Vallès. Existeix un
número únic d’emergències: el 112.

�

Per un nou model policial de col·laboració
D’aquest primer mes de desplegament a
Montcada i Reixac en faig un balanç positiu i
esperançador. Positiu, perquè hem tingut
l’oportunitat de tenir molts contactes amb els
organismes i entitats de la ciutat que ens permeten
conèixer les necessitats de la zona i enfocar la nostra
feina a cobrir-les. Esperançador perquè ens anem
guanyant la confiança, el respecte i la col·laboració
dels ciutadans i això és conseqüència de la feina

ben feta. No és fàcil començar de nou en una
ciutat que té una problemàtica que requereix de
solucions immediates. Nosaltres, però, intentem
ajudar dins el nostre vessant policial i volem
aprofitar per agrair l’ajut de les persones i les
institucions locals per facilitar-nos la feina.
Per al futur volem establir un nou model policial
per aconseguir una estreta relació entre mossos i
ciutadans mitjançant la confiança i la col·laboració.

Antoni Gómez Murillo
Cap de la Comissaria de
Montcada i Reixac

La Policia de Catalunya, un nou model de seguretat
La valoració que fa l’Ajuntament del canvi de cos de
seguretat a Montcada i Reixac és positiva, sempre
valorant la tasca realitzada pel Cos Nacional de Policia
durant la seva permanència al municipi. El tarannà
del cos dels Mossos d’Esquadra té característiques
diferents i encara és aviat per valorar-ne acuradament
la professionalitat. Com a millores que de ben segur
aportaran, i que seran apreciades per la ciutadania,
podem destacar la unitat de relacions amb la

comunitat i el servei d’atenció a les víctimes de
violència de gènere. Els mecanismes de coordinació
dels cossos varien poc i són els establerts per la Junta
Local de Seguretat. Un d’aquests és la possibilitat
d’incorporar altres comandaments a la Mesa de
Coordinació Operativa, a més dels corresponents
caps de Policia Local i Mossos, fet que comportarà
una visió més enriquidora i completa de la situació
en els temes de les competències policials al municipi.

M. Carmen Porro
Presidenta de l’Àrea Interna
de l’Ajuntament (PSC)

Benvinguts Mossos!
El passat dia 30 d’octubre de 2006, el cap dels
Mossos d’Esquadra va tenir la gentilesa de fer un
acte de presentació a les associacions de veïns i a
la Federació d’Associació de Veïns de Montcada i
Reixac (Favmir) a l’Ajuntament.
Des de la Federació volem felicitar la Generalitat
de Catalunya i, per afegit, l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac, per aquest desplegament tan im-
portant a la nostra ciutat. Ara, coordinats els

Mossos amb la Policia Local amb les indicacions
de la Policia Nacional, creiem que guanyarem tots
amb seguretat, que és un tema capdal per a la vida
ciutadana.
Des del respecte i l’admiració a la Policia Nacional,
que fins ara s’ha havia fet càrrec de la nostra segu-
retat i a la que des d’aquestes línies volem mani-
festar el nostre agraïment. Benvinguts Mossos!

Fina Riera
Presidenta de la FAVMIR
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L’erudit montcadenc és considerat el
millor historiador teatral de Catalunya

HOMENATGE A XAVIER FÀBREGAS

Dues conferències i una exposició acosten la seva figura al gran públic quan es compleixen 75 anys de la seva mort

laura grau
natàlia muñoz
montcada

NATÀLIA MUÑOZ

 >> D’esquerra a dreta, Amèlia Morral i Ana Rivas, el conferenciant Jordi Coca  i Jaume Ribera, de la Fundació

 >> L’exposició de la Fundació sobre Fàbregas va atraure força públic

 >> Núria Cervera, Jordi Pablo i Antoni Orihuela, al local de la Fundació

“Xavier Fàbregas és un
intel·lectual de primer nivell
que dissortadament no ha
rebut el reconeixement que
es mereixia al nostre país, tot
i ser l’estudiós més important
de les artes escèniques que
ha donat el segle XX a Cata-
lunya i a Espanya”, així de
rotund va ser l’escriptor Jordi
Coca en valorar la figura de
l’erudit montcadenc vint-i-un
anys després de la seva desapa-
rició. La conferència de Coca –
amic i deixeble de l’autor– el
passat 28 de novembre a l’Audi-
tori, va ser un dels actes centrals
del programa commemoratiu
del 75è aniversari del naixement
de Fàbregas que ha impulsat la
Fundació amb la col·laboració

de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament. Durant l’acte, al
qual va assistir una representació
de la família de l’intel·lectual,
també es va presentar el llibre
Xavier Fàbregas 1931-1985 que
ha editat el Consistori i ha coor-
dinat la Fundació. La regidora
de Cultura, Amèlia Morral
(CiU), i la presidenta de l’Àrea
de Presidència, Anna Rivas
(PSC) van remarcar l’obligació
moral de les institucions de
difondre el llegat d’autors de la
talla de Fàbregas “com una ma-
nera de fer ciutat i fer país”.
Jaume Ribera, de la Fundació,
confia que la iniciativa serveixi
per “divulgar i apropar la seva
figura a les noves genera-
cions”.

Home universal. Els actes
van arrencar el 22 de novembre

amb una exposició al local de la
Fundació -que es podrà visitar
fins al 15 de desembre– i una
xerrada a càrrec de Jordi Pablo,
president de la Fundació Arxiu
Festiu de Catalunya i amic íntim
de l’homenatjat.
Pablo va descriure Fàbregas
com “un home amb una in-
quietud universal que aprenia
de tot i de tothom” i va desta-
car una de les seves premises
com investigador de les festes
populars: “el teatre no s’aca-
ba a l’escenari, continua als
jocs i a les tradicions”, d’aquí
el seu gran interès per aquest
àmbit. La presidenta de la
Fundació, Núria Cervera, va
agrair la col·laboració de la
Regidoria de Cultura i va incidir
en el fet que Fàbregas “era una
persona integrada a la vida
cultural del municipi”.

LAURA GRAU

NATÀLIA MUÑOZ
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UN RECORREGUT PER LA VIDA I L’OBRA DE L’INTEL·LECTUAL AMB REFLEXIONS D’AMICS

 >> Fàbregas en un sopar de la Peña Ajedrez Montcada (PAM)

l’apunt

 >> Amb la seva germana i els seus pares  >> Encaixada de mans amb el president Tarradelles

Instàntanies de
tota una vida,
a la Fundació

Fins al 15 de desembre la Fun-
dació Cultura acull una exposició
titulada L’obra literària d’en Xavier
Fàbregas que inclou un valuós
material fotogràfic sobre la vida
professional de l’autor i sobre
els aspectes més significatius de
la seva trajectòria vital. Podem
veure en Xavier saludant el pre-
sident Tarradelles, parlant amb
personalitats del món de l’es-
pectacle com Josep Maria Flo-
tats i Núria Espert o al seu des-
patx treballant. En el pla perso-
nal, l’exposició presenta foto-
grafies d’en Xavier a l’escola,
amb la seva família, com a juga-
dor d’escacs i el dia del seu en-
llaç matrimonial, entre d’altres.
La Fundació, que disposa d’un
ampli fons documental sobre
l’erudit cedit per la família, tam-
bé exposa una mostra de la seva
obra literària i d’investigació.
Destaquen els volums sobre les
tradicions i les festes populars
catalanes com Cavallers, dracs i
dimonis, El viatge a la Catalunya
fantàstica i Les arrels llegendàries de
Catalunya entre d’altres. També
es pot consultar el web
www.lafundaciocultural.cat. NM

Xavier Fàbregas va treballar
com a crític teatral a la revista
Serra d’Or, amb Albert Ma-
nent, Maur M.Boix i Jordi Sar-
sadanes (a la foto). Aquesta
és una de les imatges que es
pot trobar al llibre Xavier Fà-
bregas 1931-1985, editat per

l’Ajuntament i coordinat per la
Fundació Cultural. La Regidoria
de Cultura el farà arribar als ins-
tituts de Montcada amb l’objec-
tiu que els professors de litera-
tura donin a conèixer l’autor en-
tre l’alumnat. El volum, de petit
format, inclou un apunt biogràfic

a càrrec d’Antoni Orihuela i di-
versos articles de l’escriptor
Paco Candel, del president de
l’Arxiu Festiu de Catalunya, Jor-
di Pablo i de l’actor Joan Dal-
mau, tots ells amics íntims de
Fàbregas.
L’última part del llibre és un petit

recull de textos representatius
dels diferents camps literaris
que va cultivar: poesia, teatre,
crítica, narrativa i assaig. Al fi-
nal s’annexa un resum de la seva
àmplia bibliografia. També cal re-
marcar l’existència del web
www.xavierfabregas.net. LG

FOTOS: FUNDACIÓ CULTURAL
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SANTI ROMERO

>> Cicle de Poesia a la Frescaen 2 minuts...
�Exposició de pessebres

>> TEATRE

Tres grups locals representen
obres de Xavier Fàbregas

VICENTE HOLGADO

laura grau
montcada

 >> Alumnes del curs de teatre de la Regidoria de Cultura en un assaig de l’obra ‘Simfonia americana’

Jordi Amenós actuarà a l’Auditori

Nou número de ‘Quaderns’

Inscripcions per fer de patges

Premi de narrativa curta de l’Abi

�

�

�

El 13 de desembre acaba el termini per apuntar-se com a
voluntari del sèquit dels Reis d’Orient. La Regidoria de Cultura
busca 38 voluntaris que tinguin més de 14 anys, 8 per ajudar al
Carter Reial els dies 2 i 3 de gener –a la plaça de l’Església– i la
resta per desfilar durant la Cavalcada. Les inscripcions s’han de
formalitzar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.
Els inscrits que no superin els 18 anys han de portar una
autorització signada pels pares que poden recollir al
Departament de Cultura, (Domingo Fins, 15) o bé imprimir-
la des de la pàgina www.montcada.cat. Els patges seran designats
el 15 de desembre (19h) en un acte que es farà a la Sala
Institucional de la Casa de la Vila. NM

L’11 de desembre acaba el termini per presentar obres a l’11è
Premi de Narrativa Curta i al 2n Premi de Narrativa Curta
Juvenil Ateneu Domingo Fins. Els treballs s’han de presentar a
la seu de l’Abi (Colon, 5) o bé al correu electrònic
abimontcada@abimontcada.org. La dotació del premi és de 1.000
euros per als adults, quantitat que el jurat podrà oferir íntegrament
o bé dividir-la en un primer premi de 650 euros i un accèssit de
350. El premi per al concurs juvenil consisteix en un xec de 100
euros intercanviable en diferents establiments de papereria. La
temàtica de les obres es lliure i l’extensió màxima és de 5 pàgines
en el cas de la narrativa juvenil i de 12 a 22 pàgines en el cas dels
adults. Per obtenir més informació es pot consultar la pàgina
www.abimontcada.org. NM

JAUME AREGALL

La Fundació Cultural Montcada prepara el número 13 de la
revista Quaderns que veurà la llum el proper 20 de desembre en
un acte que coincidirà amb la inauguració del pessebre i una
xerrada sobre les tradicions nadalenques al local de l’entitat (20h).
La publicació inclou un reportatge fotogràfic sobre la nevada
de 1962 i diversos articles divulgatius entre els quals destaca un
sobre els contes de Xavier Fàbregas, coincidint amb el 75è
aniversari del seu naixement, un sobre la Guerra del Francès a
Montcada i Reixac i un altre sobre la tradició del Pi de Centelles
i la fiafaia. LG

L’artista Jordi Amenós presenta el seu primer espectacle per
adults, titulat Metàfores terapèutiques, el proper 16 de novembre a
l’Auditori. Acompanyat dels músics Sam Atencia, Marc Maes-
tro i Xesc Vila, Amenós interpreta un monòleg intel·ligent i irònic
sobre la vida humana i les seves eternes contradiccions. L’obra
es va estrenar al darrer Mercat de Música Viva de Vic.  LG

L’Agrupació de Pessebristes de Montcada inaugura el 15
de desembre l’exposició de diorames que fa cada any a la
parròquia de Santa Engràcia
(plaça de l’Església, 9) amb
motiu de les festes
nadalenques. La mostra, que
es podrà visitar fins al 6 de
gener, està formada per 6
pessebres clàssics –amb el
naixement i l’arribada dels
Reis d’Orient– i dues escenes
nadalenques d’un to menys
litúrgic i més actual relacio-
nades amb la nit de Reis. L’horari de visita és els dies feiners
de 19.30 a 20.30h, els dissabtes, de 18 a 20.30h i els festius
d’11 a 13.30h i de 18 a 20h.  LG

En el marc dels actes d’home-
natge a l’intel·lectual montca-
denc, l’Auditori ha programat el
2 i el 3 de desembre (a les 19h i
a les 18h respectivament)  una
Tarda de teatre amb Xavier Fà-
bregas amb la participació de
tres grups locals que represen-
taran obres breus escrites per
l’autor, dues d’elles inèdites i
procedents de l’Arxiu Fàbregas
de la Fundació Cultural Mont-
cada.  El Grup Escènic Teatrac,
de l’Abi, ha triat El ladrón, una
obra de 1952. Es tracta d’un vo-
devil en castellà antic amb
només tres personatges Segons
el director de Teatrac, Josep
Lluís Jiménez, “és una peça di-
vertida que enganxarà ense-
guida els espectadors”.

Caputxeta diferent. El
grup TEA 345 representarà una
adaptació del conte de la Capu-
txeta vermella que Fàbregas va
fer als anys cinquanta. El direc-
tor, David Velasco, ha explicat
que “s’ha respectat el text ori-
ginal però els personatges

s’han adaptat als temps
actuals”. La Tarda de teatre es
completarà amb Simfonia ameri-
cana, escrita als seixanta, amb el
rerefons de la guerra del Viet-
nam. La representació anirà a

càrrec dels alumnes del curs de
teatre de la Regidoria de Cultu-
ra dirigits pel professor Climent
Sensada, que ha destacat “la
vigència de les crítiques que
fa al model de vida americà”.

Cultura clou els actes d’homenatge a l’autor amb una tarda de teatre
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Sarsuela, nadales i gospel
per ambientar les festes

La Coral Mare de Déu del Turó, la Unió i Giravolt organitzen concerts

 >> Concerts de la Coral Mare de Déu del Turó i l’Escolania de l’any passat

>>MÚSICA

laura grau
montcada

SANTI ROMERO

Adéu als ‘Tovets’ en companyia
La biblioteca del centre va acollir el passat 25 de novembre
l’última sessió de l’activitat Tovets en companyia, en què grans i
petits participen en la narració d’un conte a partir d’animals de
peluix. La proposta ha tingut bona acollida i possiblement es
reprendrà quan la biblioteca es traslladi a les noves instal·lacions
del Montcada Aqua. LG

Tres entitats de Montcada han
programat concerts els dies pre-
vis al Nadal. El 16 de desembre,
a les 18h, coincideixen dues pro-
postes musicals. La Coral Mare
de Déu del Turó farà el tradicio-
nal concert de Nadal a l’Esglé-
sia de Santa Engràcia amb la
participació de la coral infantil
de l’Escolania de Montcada i les
corals de Lliçà de Vall, La Gi-
nesta de Badia del Vallès i Nou
Món del Guinardó, a més d’un
grup instrumental. El reperto-
ri constarà d’una primera part
amb cançons infantils i popu-
lars catalanes; una segona part
amb fragments de sarsueles molt
conegudes pel gran públic i una
tercera part de nadales. Aquest
concert servirà per cloure ofi-
cialment els actes del 25è ani-
versari de l’entitat. El president,
Josep Capella, ha destacat la San-
ta Nit a vuit veus que clourà la
vetllada.

Nadales de gospel. El local
de la Unió acollirà un concert
amb el Cor de gospel de Gràcia

i el Cor La mirona, de Girona.
El concert se centrarà en cants
espirituals negres i algunes na-
dales de gospel. Cada cor actua-
rà en solitari i després faran una
actuació conjunta que permetrà
reunir un centenar de persones
dalt de l’escenari. El concert
s’emmarca en la comme-
moració del Dia Mundial dels
Drets Humans. El president de
la Unió, Pere Arévalo, ha anun-
ciat que una part de la recapta-
ció de les entrades es destinarà a

la Marató de TV3. El 17 de de-
sembre l’Associació Giravolt
farà un concert de nadales a
l’Auditori Municipal (12h). Ac-
tuaran al voltant d’una cinquan-
tena de persones, entre la coral
infantil, la jove i la d’adults,
acompanyats de flautes dolces i
travesseres. El 20 de desembre
l’entitat convida la gent a parti-
cipar en una cantada de nadales
pel carrer Major. Els interessats
han d’estar a les 17h al local
(Julio García, 6).

ARXIU

laura grau
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El Mercat d’Art arriba a
la seva desena edició

El 14 de desembre s’inaugurarà
a la Casa de la Vila el Xè Mer-
cat d’Art que organitza la Re-
gidoria de Cultura de l’Ajun-
tament amb l’objectiu de crear
un punt de venda d’obres d’au-
tors locals a preus assequibles –
el preu màxim per una obra és
de 400 euros– i motivar la gent
a regalar art amb motiu de les
festes nadalenques.
Els artistes interessats poden

participar en les modalitats d’es-
cultura, ceràmica, pintura i fo-
tografia. En el moment de tan-
car aquesta edició i a manca de
tres dies perquè finalitzin les ins-
cripcions –el 2 de desembre–s’hi
han apuntat una dotzena de per-
sones. A l’anterior edició la par-
ticipació va superar la vintena
d’artistes, tot i que les vendes
no acostumen a ser molt nom-
broses. El Mercat d’Art funcio-
narà fins al 5 de gener per fa-
cilitar les compres.
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L’IES Montserrat Miró reflexiona
sobre la teoria del determinisme

 >>  D’esquerra a dreta, els professors Ramón Bacardit i Carles Sarrate

silvia díaz

montcada

SILVIA DÍAZ

Els ibers de Montcada
conreaven blat i ordi

silvia díaz

montcada

>> SETMANA DE LA CIÈNCIA

SILVIA DÍAZ

 >> Mercedes Duran, directora del Museu, i Daniel López

Vuit professors van exposar
diferents punt de vista sobre el
determinisme en un congrés so-
bre aquest corrent que va orga-
nitzar l’IES Montserrat Miró el
16 de novembre a l’Auditori,
amb la col·laboració de la Regi-
doria d’Educació. Els ponents,
tots mestres del centre, van pre-
sentar la situació actual i les
visions que han donat al llarg del
temps àmbits com la física, la
biologia, la llengua, la filosofia i
la religió, entre d’altres, sobre el
determinisme.
Al segle XVIII es va definir el
determinisme amb la teoria de la
causa i l’efecte, argumentant que
el comportament futur del món
físic està predeterminat pel seu
estat actual i que una intel·ligència
excel·lent podria anticipar-lo.

Visió multidisciplinar. Al
llarg dels anys aquesta senzilla
fórmula, que ha estat present en
moltes civilitzacions, l’han qües-
tionada diversos plantejaments
físics i filosòfics, que no només
s’han desenvolupat en el camp
de la ciència sinó també en

àmbits com la literatura i el ci-
nema. El congrés que es va ce-
lebrar a Montcada recollia
aquestes propostes alternatives
al determinisme clàssic.
Com a exemples, el professor
Alejandro Martínez va parlar
sobre física quàntica i va expli-
car que aquesta disciplina va
trencar amb les directrius clàs-
siques, amb el principi que diu
que “el futur no es pot pre-
determinar perquè ni tan sols
coneixem a fons la realitat
present”. Des del punt de vista

L’arqueòleg Daniel López va
oferir una conferència el 16 de
novembre a la Casa de la Vila,
en la que va explicar que els
ibers que van habitar al jaciment
Les Maleses, a la Serralada de
Marina, van conrear cereals,
sobretot blat nu i ordi vestit, a
més de lleguminoses, com faves
i guixes. Aquestes evidències
s’han obtingut a partir de les res-
tes fòssils que s’han trobat a les
diferents campanyes d’excava-

cions. Segons López, “aquest
cultiu era per autoabastir-se
i també per cobrir la deman-
da comercial externa de
grecs i cartaginesos”. També
s’han detectat restes de raïm i
“de forma indirecta –va dir
l’arqueòleg– ens hem adonat
que feien vi per la presència
d’àmfores”.
D’altra banda, la directora del
Museu, Mercedes Durán, parti-
ciparà al desembre al Congrés
d’Arqueologia Romana a l’Àfri-
ca que tindrà lloc a Sevilla.

biològic, la professora Antònia
Fontanet va presentar les
darreres aportacions sobre ge-
nètica que ha aportat el crea-
cionisme, contrastant-la amb el
concepte d’evolució de Darwin.
Per la seva part, Virginia Aroca
va demostrar com reconeguts
autors de cinema van presentar
el determinisme en les seves
pel·lícules, com Fritz Lang o
Douglas Sirk. La resta de po-
nents van ser Carles Sarrate,
Francisco de Pablos, José Ma-
nuel Diego i Antonio Fuentes.

>> CONGRÉS
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antoni trias
Salah Jamal

critica l’actitud
dels EUA al

Pròxim Orient

 >> Salah Jamal, durant la xerrada

BELÉN RODRÍGUEZ

La barretina, un regal dels gregs
Durant els segles XVIII i XIX aquest barret va ser d’ús generalitzat a tots els pobles de Catalunya

ARXIU MATLLO AGUILAR

 >>  Joves de Montcada amb barretina, integrants del cor de caramelles de Vallençana,  l’any 1935 a Can Piqué

L’origen de la barretina catala-
na és bastant incert, tot i que la
majoria d’historiadors el situen
en el barret de forma cònica que
utilitzaven els antics pobles de
l’Àsia Menor i que els gregs van
estendre per tot el Mediterrani.
A Montcada, igual que a totes
les viles de Catalunya, la barre-
tina va ser d’ús generalitzat du-
rant els segles XVIII i XIX, tot i
que ja s’utilitzava molt abans.
Arran de la victòria del general
Prim a la guerra d’Àfrica (1860),
on els voluntaris catalans duien
uniforme blau i barretina ver-
mella, aquesta part de la indu-
mentària militar va esdevenir un
símbol del catalanisme polític.
Segons com estigui doblegada,
té diferents noms: barretina pla-
na si mira endavant; barretina de
garbí si mira al costat; barretina
llarga si mira enrera i barretina
de niu si es duu aixafada de la
punta.

Barret folclòric. L’ús de la
barretina de forma generalit-
zada va començar a desaparèi-
xer del paisatge rural durant la
primera meitat del segle passat.

El peculiar barret va quedar rele-
gat a un paper testimonial i fol-
clòric. Avui dia només és utilit-

zada per galejadors i trabucai-
res, a la festa dels Tres Tombs,
als Pastorets i pessebres vivents,
a les colles de geganters i
sardanistes i a les caramelles.
A la fotografia que il·lustra
aquest article podem apreciar les
diferents posicions en què es
podia doblegar la barretina. La

imatge va ser presa l’any 1935 a
l’avui restaurant Can Piqué. Els
joves que hi surten són mem-
bres del cor de caramelles de
Vallençana que es dedicaven a
cantar cançons populars els dies
de Festa M ajor o de qualsevol
altra festa local a canvi d’algunes
monedes i obsequis.

A la primera meitat del
segle XX la barretina
va quedar relegada
a un paper folclòric

Una trentena de persones va
assistir a la conferència sobre els
conflictes d’Orient Pròxim que
Salah Jamal va fer el passat 21
de novembre a la Biblioteca de
Can Sant Joan. L’escriptor i his-
toriador, d’origen palestí, va fer
un recorregut per la història del
conflicte arabo-israelià i va dir
que la causa principal de la ines-
tabilitat al Pròxim Orient no és
la religió ni  els conflictes ètnics
o polítics sinó l’economia i, més
concretament, el control dels re-
cursos energètics. “Els conflic-
tes interreligiosos són pro-
vocats sovint des de l’exte-
rior per aconseguir debilitar
els poders locals i controlar
el país”, va remarcar, en clara
al·lusió al paper d’Estats Units
a l’Iraq. LR
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FUTBOL SALA. GRUP CINQUÈ DE PRIMERA ESTATAL A

L’STE acumula set victòries seguides
a l’espera d’una errada del líder

L’equip ha aconseguit dos triomfs molt treballats a les dues últimes jornades contra el Monistrol i el Pinseque

 >> Rafa Bufill intenta controlar una pilota davant dos rivals del Pinseque B

FOTOS: SANTI ROMERO

rafa jiménez
redacció

>> ENTREVISTA

Javi: ‘Volia
demostrar que

podia jugar aquí’
-Content amb
el seu rendi-
ment?
Després d’estar
dos anys lluny de
M o n t c a d a ,
necessitava de-
mostrar que puc
jugar aquí. Vaig començar
dubitatiu perquè em pressionava
molt. He millorat gràcies a la
confiança del cos tècnic.
-Creu que tornaran les ro-
tacions a la porteria quan
es recuperi Ivan Font?
No ho sé. Els jugadors som
egoistes, ens agrada jugar els
40 minuts, i el que no ho és
que no serveix per a l’esport.
Mai he tingut problemes
d’aquest tipus.
-Ara l’equip funciona.
-Hem anat creixent i hem
millorat en tots els nivells. RJ

Montcada Cultura
cau en quarts a

la Copa MoviStar
L’equip Montcada Cultura va
quedar eliminat a quarts a la fase
final de la Copa MoviStar de les
Cultures, disputada a Madrid els
dies 18 i 19 de novembre. Els
montcadencs eren els represen-
tants de Catalunya després de
quedar campions de la fase
prèvia, que va tenir lloc al pavelló
Miquel Poblet. SA

Cada vegada està més clar que
la lluita pel primer lloc del Grup
Cinquè de la Primera Nacional
A, el que dóna l’ascens a la Di-
visió de Plata, ha quedat reduïda
al duel entre l’Hospitalet i l’STE
Group. Després de la disputa
d’11 jornades, l’Hospitalet es
manté com a líder imbatut. A
un sol punt està el conjunt de
Carlos Leandro, que acumula
set victòries consecutives. El
marge amb la resta d’equips és
bastant important, ja que el ter-
cer, La Muela, està a sis punts.
La Penya Blaugrana Montserrat-
Monistrol ocupava aquest ter-
cer lloc fins que va rebre la visi-
ta de l’STE en l’onzena jornada.
El conjunt local,  invicte des del
primer partit,  va vendre cara la
derrota (4-7) en un matx amb
massa tensió. Els montcadencs
sempre van dur la iniciativa en
el marcador davant un rival que
suplia la seva menor qualitat
tècnica amb un gran punt d’ho-
nor. Al descans, es va arribar
amb el mínim avantatge de 2 a
3 gràcies als gols d’Emilio, de

penal, Rafa Bufill i Marc Sala.
La segona part, que va estar
suspesa durant 20 minuts per
incidents del públic, va tenir de
tot. L’STE va controlar el partit
i encara podria haver-se dut una
victòria més àmplia si no hagués
fallat quatre dels sis llançaments
de doble penal que va disposar.
Leandro li va restar importància:
“Per sort, el resultat era clar.
Fa ràbia, però sempre trec con-
clusions positives: per fallar-
los, abans cal provocar-los”.
El partit a Monistrol no va ser
gens fàcil i tampoc ho va ser el
disputat una setmana abans a
casa contra el Pinseque B. Els
aragonesos es van mostrar com
un rival molt complicat que es
va anar al descans guanyant per
un preocupant 1 a 3. La reacció
a la segona part va ser especta-
cular. En quatre minuts, l’STE li
va donar la volta al marcador
gràcies als gols de Rafa Bufill i
Jhony, en dues ocasions. Javi va
evitar l’empat en aturar un do-
ble penal a tres minuts de la
conclusió. Gairebé en la següent
jugada, Emilio, de falta directa,
va col·locar el definitiu 5 a 3.

incidents a monistrol
El partit a casa de la Penya Blau-
grana Montserrat-Monistrol ens
va mostrar la cara més trista de
l’esport: la violència. Els inci-
dents van començar en el minut
25 quan va ser expulsat el dele-
gat de l’equip local. Gairebé a
la jugada següent, diversos
aficionats del Monistrol van in-
tentar accedir a la pista per in-
sultar els àrbitres i la banqueta
de l’STE. En aquest instant, els
col·legiats –els barcelonins
García Infante i Tirado Barrera–
van interrompre el matx i van
demanar la presència de la poli-

cia per mantenir l’ordre. Des-
prés de 20 minuts de suspensió,
es va reprendre el partit entre
contínues protestes dels juga-
dors i la banqueta del Monistrol.
El final del partit també va ser
caòtic. La taula va fer sonar la
botzina quatre segons abans
del final. Els jugadors dels dos
bàndols ja s’estaven saludant
quan els àrbitres van ordenar
que es disputessin els quatre
segons que restaven, el que
encara va fer augmentar més el
nerviosisme del públic. Per sort,
no hi va haver cap agressió. RJ

MONTCADA CULTURA
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El Valentine suma a Saragossa
la primera victòria fora de casa

>> BÀSQUET. Grup C de la Lliga EBA

lluís maldonado
saragossa

SANTI ROMERO

>> BÀSQUET FEMENÍ

El Valentine és
líder tot i tenir

un partit menys

El Valentine femení és el líder
imbatut del Grup Quart de Se-
gona Catalana amb 18 punts, tot
i tenir un partit ajornat a An-
dorra, que es jugarà el dia 17. A
la darrera jornada, les noies de
Beni López es van imposar a la
pista del CN Sabadell B per 45-
68. Per la seva banda, el CB
Elvira Cuyàs ocupa la desena
posició amb 7 derrotes i 3 vic-
tòries. Al darrer matx, va caure
derrotat contra el Mollet a casa
per un ajustat 51-54.

 >> L’aler Lisard Ruiz intenta fer un bàsquet davant l’oposició d’un rival

El Valentine masculí va sumar
la seva primera victòria fora de
casa davant de l’Universitat de
Saragossa, el cuer del Grup C
sense cap triomf en deu jor-
nades. Els montcadencs van
vèncer per un contundent 64-
93. El triomf és una pilota d’oxi-
gen per al conjunt local que li ha
permès millorar lleugerament la
classificació: ara ocupa el desè
lloc amb 4 triomfs i 6 derrotes
empatat amb l’Igualada.

Les claus. El Valentine va
oferir a Saragossa una imatge
seriosa. Segons el tècnic, César
Saura, la concentració en defen-
sa va ser determinant per endur-
se el triomf, a diferència del que
va succeir al darrer matx a casa
contra el Tarragona que es va
perdre per 90-99 precisament
pel desgavell en defensa als dar-
rers minuts. El tècnic, César Sau-
ra, reconeix que “l’equip està
millorant en tots els aspec-
tes”. En el capítol ofensiu, el
Valentine ha estat força encertat

sílvia alquézar
redaccióa les dues últimes jornades. Con-

cretament al matx a la capital
aragonesa, sis jugadors van mar-
car més de 10 punts cadascú. Un
altre dels aspecte positius és la
recuperació de Dani Pérez, que
arrossega una lesió al genoll des
de l’estiu passat. El jugador
montcadenc està seguint un
tractament experimental a tra-
vés de làser per regenerar el
teixit danyat. De fet, les seves
últimes actuacions han estat
força destacades, sent el màxim
encistellador del matx contra el
Tarragona amb 24 punts.
El Valentine acomiadarà l’any
amb dos partits al pavelló
Miquel Poblet. El 5 de desem-
bre rebrà la visita de l’Aranzauto
Fiat Olivar de Saragossa, amb
una victòria més que el conjunt
montcadenc. El dia 17 –el 9 i
10 no hi ha jornada– jugarà con-
tra el River Andorra, a la terce-
ra posició. Per a l’entrenador lo-
cal, és molt important acabar el
2006 guanyant a casa  “per con-
solidar la reacció i  situar-nos
a la classificació en un lloc
més còmode”.  >> El Valentine lluita per l’ascens

SANTI ROMERO
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada manté el tipus a
domicili tot i tenir molts lesionats
sílvia alquézar
redacció

El CD Montcada manté la im-
batibilitat al Grup Primer de
Preferent, tot i haver jugat a les
dues últimes jornades a domicili
i tenir la infermeria plena. El
conjunt dirigit per Toni Carrillo
ha empatat els dos partits que
ha jugat a Guíxols (0-0) i Giro-
nella (1-1), uns bons resultats
tenint en compte que hi havia
nombroses baixes per lesió i els
rivals eren complicats. El cos
tècnic ha fet una lectura positiva
perquè no s’ha perdut, però ha
mostrat la seva preocupació
perquè la plantilla ha quedat
molt castigada.

Les baixes. L’entrenador no
pot comptar amb Belda, que es
va fer un cop a l’esquena al
darrer matx; Prades, pendent en
el moment de tancar aquesta
edició d’unes proves al menisc

>> FUTBOL. Segona Regional

El Sant Joan es manté quart i
el Santa Maria puja posicions

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan Atlètic manté la
quarta posició al Grup Novè de
Segona Regional, tot i haver
perdut a l’onzena jornada con-
tra la Torreta –el segon– per 0-
2. El conjunt local va dominar
el partit amb nombroses oca-
sions de gol, però va tenir molta
mala sort ja que va estavellar tres
pilotes al travesser. Per la seva
banda, la Torreta es va avançar
en el marcador a causa d’una
errada defensiva del Sant Joan.
A la represa, el domini local va
continuar, però es va repetir la

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

 >>  El capità Sergio ja porta 11 gols 11 jornades

 >> El davanter Josep Comabella controla la pilota davant un rival de la Torreta

>> ENTREVISTA

Xavi Alonso:
‘Tenim moltes

ganes de pujar’
-Com es tro-
ba de la le-
sió al ge-
noll?
M’estic recu-
perant. Per
sort, no tinc
res trencat al
genoll, però
tinc molèsties i se m’imflama.
-Mala sort tornar a lesionar-
se del genoll operat.
Sí, perquè em trobava tan bé i
en un mal gest...
-Com veu l’equip?
Està bé, portem 11 partits sen-
se perdre. Ara, amb les lesions,
estem passant un moment més
complicat perquè tenim una
plantilla curta, però la gent té
enguany moltes il·lusions
posades en l’ascens.
-Amb ganes d’estrenar el
camp de gespa?
Uf, moltíssimes! Des que estic
a Montcada, ja fa 3 anys, que
em diuen que aquest any, però
sembla que ara és la bona. SA

història i, en una jugada aïllada,
el rival va marcar en transfor-
mar un penal. Pel que fa a la jor-
nada anterior, el Sant Joan es va
imposar al Vilamajor per 3-2 en
un matx força igualat que es va
adjudicar el club montcadenc
gràcies a una jugada d’estratègia
culminada per Raúl. El Sant
Joan té 21 punts, empatat amb
la Torreta i el Cardedeu. El club
ha recuperat en les últimes set-
manes el defensa Marcos Her-
moso, que enguany havia fitxat
pel CD Montcada.
Pel que fa a l’equip de Terra
Nostra, ha millorat el balanç

dels resultats a les dues últimes
jornades, amb un triomf i un
empat. Els homes de Miguel
Argüelles es van imposar al
camp de la Llagosta per 1-2,
amb gols de Carlos i Edu. El
matx va ser molt igualat, amb
oportunitats per ambdós clubs.
Al darrer partit, disputat al
camp municipal de la Ferreria
el 25 de novembre, el Santa
Maria va empatar a zero contra
el Sentmenat. El conjunt local va
crear bastants ocasions de gol
que no va materialitzar. L’equip
es troba a la tretzena posició
amb 11 punts en deu jornades.

operat l’any passat; Báez i Xavi
Alonso, que tindran com a
mínim per a un mes. Al llistat
de lesionats, cal afegir el san-
cionat Javi Ventas, que va veure
la targeta vermella directa per
donar un cop de colze a un de-
fensa del Gironella. “Estem
pendents de fitxar un parell
de jugadors per reforçar el
migcamp”, ha dit Carrillo.
Malgrat els contratemps, el
Montcada va donar la cara als
dos últims desplaçaments. El
matx contra el Guíxols va ser
força igualat tot i que final, el
marcador no es va moure. Pel
que fa a l’enfrontament de
Gironella, el Montcada va do-
minar el primer temps però no
va materialitzar cap jugada
d’atac. A la represa, el capità
Sergio –que ja porta 11 gols–
va inaugurar el marcador  al mi-
nut 75, però 5 minuts més tard
va empatar el rival.
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>> CICLISME. Mort del corredor Isaac Gálvez, format al CC Montcada

El club local i l’Ajuntament se
sumen a les mostres de condol

 >> Gàlvez va guanyar l’etapa de la Setmana Catalana amb final a Montcada

>> ESCACS. Torneig femení

Oliva i Zamarreño
guanyen a Cubelles

>> ATLETISME. Cros Vila de Castellar

Carles Cera acaba segon

El món del ciclisme va viure el
26 de novembre una jornada
tràgica. El corredor Isaac Gál-
vez, format al Club Ciclista
Montcada, va morir a causa d’un
accident quan corria una de les
proves dels Sis Dies de Gant, a
Bèlgica. El ciclista, de 31 anys,
va pertànyer a l’entitat montca-
denca durant la seva etapa de ju-
venil per després fer el salt a
l’equip Kelme com a professio-
nal. El president del CC Mont-
cada, Joan Navarra, el recorda
com “una bona persona que
ja des de ben jove despuntava
com esprínter”. El club local i
l’Ajuntament s’han sumat a les
nombroses mostres de condol

sílvia alquézar
redacció

a la família. Gálvez, dues ve-
gades campió del món, va gua-
nyar l’etapa de la 41 edició de la
Setmana de Catalana, el 2004,
que va acabar davant del pave-

lló Miquel Poblet. El ciclista es
va mostrar molt il·lusionat d’ha-
ver aconseguit el seu primer
triomf a Catalunya al poble de
Miquel Poblet.

>> HANDBOL. Lliga Catalana

La Salle masculí acaba la
primera volta a la tercera posició

FOTOS: SANTI ROMERO

La Salle masculí ha acabat la pri-
mera volta amb un balanç força
positiu. El conjunt dirigit per
Jaume Puig es troba a la tercera
posició amb 9 punts a la Lliga
Catalana i manté intactes les op-
cions de classificació per la fase
d’ascens. A l’últim matx fora de
casa, l’equip montcadenc va
obtenir una important victòria
davant del Pare Manyanet per
26-29 en el partit corresponent
a la vuitena jornada.

Darrer matx. El conjunt lo-
cal va perdre al pavelló Miquel
Poblet contra el GEIEG de Gi-
rona per un clar 24-31. L’equip
va poder mantenir el resultat fins
la primera part, però a la segona
els desencerts en atac i una fluixa
defensa van provocar l’àmplia
derrota davant del segon classi-
ficat. Amb aquest partit La Salle
suma 3 derrotes, 1 empat i 4
victòries. L’equip començarà la
segona volta el 2 de desembre
amb la visita del Terrassa, cinquè
classificat a un punt del bloc
dirigit per Puig.

núria sánchez
redacció

Partit decisiu del femení a Tarragona
La Salle femení té un matx decisiu per aconseguir el passi a la
fase d’ascens de la Lliga Catalana al partit que disputarà a
Tarragona el dia 2. Si perd, el conjunt montcadenc encara tindrà
una segona oportunitat a l’última jornada de la fase prèvia, que
tindrà lloc el dia 10 contra l’Ascó, el líder. El Montcada és segon
amb 8 punts. Al darrer partit, jugat el 18 de novembre, el bloc local
va guanyar el Cardedeu per 23-22. A la foto, la jugadora Núria
Sánchez llença davant una rival del Cardedeu. LR >> Jaume Soto (4) i Chus Jiménez en una jugada d’atac contra el GEIEG

>> ESQUÍ

El Cim presenta
la temporada

 >> La Fundació Cultural acull la mostra fotogràfica de l’ascens a 20 cims

El Centre Excursionista de
Montcada va presentar el dia 24
les sortides d’esquí de la tempo-
rada. L’entitat va aprofitar l’acte
per inaugurar la mostra fotogrà-
fica de l’ascens a 20 cims el ma-
teix dia per diferents socis. SA

PILAR ABIÁN

ARXIU/MIQUEL ALBA sílvia alquézar
redacció

 >> Oliva i Zamarreño amb els trofeus

Les jugadores Judith Oliva i Eva
Zamarreño, de la Unió Escacs
Montcada, van copsar les dues
primeres posicions al Torneig de
Cubelles en la modalitat de vuit
partides ràpides a 10 minuts.
Oliva va aconseguir 6/31’5
punts, mentre que la seva com-
panya en va obtenir 6/30’5.
D’altra banda, l’entitat va retre
un homenatge al jugador i mo-
nitor del club Jesús Carrasco
que, per motius personals, deixa
la pràctica dels escacs a la loca-
litat.
I, com cada any, la UE Montca-
da organitzarà el 17 de desem-
bre el tradicional Torneig de Na-
dal, adreçat a categories esco-
lars, adults i gent gran. El cam-

pionat consistirà en partides rà-
pides de cinc minuts, que es dis-
putaran a les instal·lacions del
club, al pavelló Miquel Poblet,
de 10 a 13h.

El corredor montcadenc Carles
Cera, del Ripollet Unió Atlètica,
va acabar en segona posició al
Cros Vila de Castellar, disputat
el 26 de novembre. Per la seva
banda, Ildefonso Teruel, de la
Joventut Atlètica Montcada, va
entrar el 25è a la categoria de

veterans de 45 a 50 anys. D’altra
banda, Cera va participar el dia
19 al Cros de Sòria, on va en-
trar en la posició 58 de la ca-
tegoria sènior d’un total de 108
atletes. L’atleta de Can Cuiàs va
recórrer els nou quilòmetres en
34 minuts i 2 segons.  SA

UE MONTCADA
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més en 2 minuts

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> 1a Divisió

El conjunt ocupa el novè lloc
La Salle B es troba a la novena posició de Segona Ca-
talana amb 6 punts en 6 jornades. Al darrer matx, l’equip
local va perdre a la pista del Valldoreix per 28-24,
mentre que la setmana anterior va vèncer el Sant Quirze
per 29-26. SA

STE GROUP B. FUTBOL SALA> Territorial

Dos triomfs consecutius
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs ha sumat dues
victòries a les dues últimes jornades que l’han situat a la
cinquena posició del Grup Segon del Campionat Terri-
torial de Barcelona. Els montcadencs es van imposar al
Manlleu, segon classificat, per 55-48 i al Llinars a
domicili per 39-62. SA

LA SALLE B. HANDBOL> Segona Catalana

El sènior B goleja el Masnou per 8-2
L’STE Group B va aconseguir una victòria contundent
davant del Masnou per 8-2 en el darrer partit de lliga,
disputat al pavelló Miquel Poblet. Els montcadencs han
millorat el joc i els resultats sota la direcció de Manel
Sol, que fins fa tres jornades era el segon tècnic. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorial

El sènior femení lidera la classificació
El sènior femení del CEB Can Sant Joan està imparable.
Amb vuit victòries i només una derrota lidera la
classificació del Grup Primer del Campionat de
Catalunya B. Per la seva banda, el sènior masculí es troba
a la desena posició amb 4 triomfs en 9 partits. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Ct. B

A dues victòries dels equips de dalt
El CB Montcada B masculí ha perdut gas amb diver-
sos resultats negatius que l’han situat a la novena posició
del Grup Primer de Segona Catalana, amb 18 punts.
Malgrat això, es troba a tan sols dues victòries dels equips
capdavanters. Els montcadencs van perdre a la darrera
jornada contra el Bàsquet Llívia per 68-62 i, a l’anterior,
van perdre per la mínima davant del Parets per 72-73.
El Montcada està format per jugadors molt joves. SA

EF MONTCADA. FUTBOL> 2a Divisió femení

L’equip es manté entre els primers
L’equip femení de l’EF Montcada es troba a la segona
posició del Grup Segon de Segona Divisió amb 15
punts en 7 jornades, empatat amb el Gurb. El conjunt
local, dirigit per Antonio Moya, va vèncer el Bellavista
per 3-2 al darrer matx jugat a casa, però va encaixar la
segona derrota de la lliga en la seva visita a Palautordera,
on va perdre per 3-1. SA

Dues setmanes sense jugar
L’AE Can Cuiàs fa dues setmanes que no juga perquè
el dia 18 van tenir jornada de descans i, en el matx
següent, el Santa Coloma el va ajornar per al dia 14.
L’equip ha patit dues baixes definitives, Omar i Santi,
que han abandonat el club per motius personals. SA

les classificacions

FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 10 i 11
STE-Pinseque 5-3
Monistrol-STE 4-7
Equip Pj. Pt.
1 Hospitalet 11 29
2 STE Group 11 28
3 La Muela 11 22
4 Monistrol 11 21

Territorial. Grup 2
Jornades 8 i 9
La Unió-STE B -
STE B-Masnou 8-2
Equip Pj. Pt.
1 Gironella 3 9
2 Parets 3 9
3 Vall Tenes 3 9
13 STE Group 3 0

Primera Divisió. Grup 2
Jornades 8 i 9
Descansa: C. Cuiàs
Sta. Coloma-C.Cuiàs-
Equip Pj. Pt.
1 Lluís Millet 3 9
2 Touring 3 7
3 Sentmenat 3 7
6 Can Cuiàs 3 6

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 9 i 10
Valenti.-Tarragona 90-99
U. Zaragoza-Valent.64-93
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 10 19
2 Aragón 10 19
3 Andorra 10 17
10 Valentine 10 14

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 10 i 11
Mont. B-Parets 72-73
Llívia-Montcada B 68-62
Equip Pj. Pt.
1 Santpedor 11 18
2 Manlleu 11 18
3 Balaguer 11 18
9 Montcada B 11 16

Territorial masc. Grup 2
Jornades 9 i 10
Elvira-Manlleu 55-48

Llinars B-Elvira 39-62
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 9 18
2 Manlleu 10 18
3 Canovelles 9 16
5 Elvira 9 15

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 9 i 10
Canet-St. Joan 74-61
St. Joan-Cabrera 59-67
Equip Pj. Pt.
1 Minguella 9 14
2 Cabrera 10 13
3 Mataró 9 13
10 C. St. Joan 9 13

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 9 i 10
St. Celoni-Elvira 46-63
Valentine-Torrassa66-41
Elvira-Mollet 51-54
Sabadell-Valentine45-68
Equip Pj. Pt.
1 Valentine 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 9 i 10
Ronda-St. Joan 72-76
St. Joan-Parets 49-34
Equip Pj. Pt.
1 C. St. Joan 9 17
2 AECS 21 8 16
3 Ribes 8 15
4 Castellar 8 15

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 10 i 11
Guíxols-Montcada 0-0
Gironella-Montcada  1-1
Equip Pj. Pt.
1 Bellavista 11 28
2 S. Cristóbal 11 24
3 Montcada 11 23
4 Vic 11 22

2a Regional. Grup 9
Jornades 10 i 11
St. Joan-Vilamajor 3-2
St. Joan-Torreta 0-2
Llagosta-Sta Maria 1-2
Maria-Sentmenat 0-0

Equip Pj. Pt.
1 Vilanova 11 28
2 La Torreta 11 21
3 Cardedeu 10 21
4 Sant Joan 11 21
13 Sta. Maria 11 11

2a Divisió. Grup 2
Jornades 6 i 7
EF Mont.-Bellavista 3-2
Palautordera-Mont. 3-1
Equip Pj. Pt.
1 Vic 6 18
2 Montcada 7 15
3 Gurb 7 15
4 St. Quirze 5 12

HANDBOL

Lliga Catal. masc. A
Jornades 8 i 9
Manyanet-SalleA 26-28
Salle A-GEIEG 24-31
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 8 16
2 GEIEG 8 14
3 La Salle A 8 9
4 Terrassa 8 8

2a Catalana masculí
Jornades 6 i 7
Salle B-St. Quirze 29-26
Valldoreix-Salle B 28-24
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 7 14
2 Rubí 7 11
3 Bordils 7 10
9 Salle B 6 6

Lliga Catal. fem. B1
Jornades 8 i 9
Salle-Cardedeu 23-22
Descansa: Salle
Equip Pj. Pt.
1 Ascó 5 10
2 St. Esteve 6 8
3 La Salle 6 8
4 Tarragona 7 4

ATLETISME

Cros de Sòria
58 Carles Cera

Cros de Castellar
-Sènior masculí
2 Carles Cera
-Veterà masculí
25 Ildefonso Teruel

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> LLIGA ESCOLAR

núria sánchez
redacció

ARXIU/SILVIA DÍAZ

>> Els equips de les diferents escoles fan la tradicional desfilada al pavelló Miquel Poblet

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

El pavelló Miquel Poblet acollirà la quarta edició d’una jornada ja consolidada

La Lliga Escolar orga-
nitzada per l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i  Lleure
(IME) i el Consell de l’Es-
port Escolar de Mont-
cada (CDEM) celebrarà el
16 de desembre al pavelló
Miquel Poblet la presen-
tació oficial dels equips.
L’acte es fa per quart any
consecutiu i es preveu que
a la festa acudeixin tots els
jugadors, entrenadors i
delegats que participen a
la competició escolar tant
dels centres de primària,
els instituts com dels clubs.

Els actes. La jornada
començarà a les 9h i
acabarà aproximadament
a les  13h. A les 12h hi hau-
rà una xocolatada popu-
lar per a tots els assistents.

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya
Grup 4. Jorndes 13 i 14
Mont A-Terrassa 82-61
Tarragona-Mont.A 67-61
Equip Partits Pt.
1 Tarragona 14 28
2 Sabadell 14 24
3 Andorra 14 23
5 Montcada A 14 21

Júnior. Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornades 10 i 11
Mont.B-JAC Sants 85-72
L’Hosp.-Mont. B 85-65
Equip Partits  Pt.
1 Sants 11  19
2 Juventut       10     18
3 Montcada B 10  17
4 St Gabriel 10  17

Cadet. Preferent.
Grup 2. Jornades 13 i 14
Valls-Montc. A       59-65
Mont. A-St Gabriel 78-76
Equip Partits Pt.
1 CB i UM 14 24
2 St Gabriel 14 23
3 Valls 14 23
6 Montcada A 14 20

Cadet. Cam. Català B.
Grup 2 Jornades 10 i 11
Mont B -Granollers 42-65
St Cugat- Mont.B 55-58
Equip Partits Pt.
1 Juventut 11 22
2 Gironina 11 22
3 Sabadell 11 21
10 Montcada 11 13

Cadet Fem. Promoció B.

les classificacions

Grup 8. Jornades 7 i 8
Mont.-Castellar 28-54
Terrassa-Mont.
Equip       Partits Pt.
1 Castellar 8 16
2 St Quirze 7 11
3 St Nicolau 6 10
6 Montcada      7 7

Infantil. Promoció niv.
C. Grup 15. Jornades 7
i 8
Akasvayu-Mont.B47-45
Mont.B-St Gerv. 55-56
Equip PartitsPt.
1 St. Gervasi   8 16
2 Ametlla 8    12
3 Montcada B  8 12
4 Torelló  8 11

Infantil. Promoció niv.
B. Grup 06. Jornades 7
i 8
Matarò-Mont A 38-45
Mont.A-St Josep56-51
Equip PartitsPt.
1 Juventut C  8 15
2 Montcada  8 15
3 St Josep  8 13
4 Premià           8     11

Pre-Infantil. Promo. A
Grup 1. Jornades 7 i 8
Montc.-Mazda 73-56
Minguella-Mont. 50-47
Equip Partits  Pt.
1 Mont. 8      15
2 Mazda      8      14
3 Minguella  8     14
4 Argentona  8     11

Mini. Promoció. Niv. B.
Grup 10 Jornades 7 i 8
Gramanet-Mont. 81-31
Mont.-Palau 56-6
Equip         Partits  Pt.

1 Gramanet A      8       16
2 Elvira Cuiàs  8       14
3 Terrassa 8     13
4 Montcada      8 12

Premini.Promoció B.
Grup 7 Jornades 7 i 8
Mont.-St Quirze 50-34
Juventut-Mont. 53-16
Equip       Partits Pt.
1 Montcada 7  13
2 St Quirze        8     13
3 Juventut               7        12
4 Parets 8  11

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 9 i 10
Salut-Elvira C.  62-29
Elvira C.-Matarò 44-46
Equip      Partits Pt.
1 St Just 8 16
2 Teia 9 16
3 Horta              8      14
8 Elv. Cuyas      9      13

Júnior. Territorial B.
Grup 3. Jornades 10 i
11
Elvira C.-Mollet 56-54
Montmeló-Elv.C.62-74
Equip              Partits    Pt.
1 Canet 11 21
2 Elvira Cuyas 11 20
3 Mollet 10 18
4 Cabrera 11 17

Jún. fem.Territorial B.
Grup 3.Jornades 9 i 10
Solsona-Elv.C. 75-28
Elv.-Montmeló   29-74
Equip              Partits     Pt.
1 Maristes        10           18
2 Osona         8        16
3 Martienenc   8          15

13 Elvira C.      10         10

Mini promoció. Niv. B.
Grup 10. Jornades  7 i 8
Palau- Elvira C.   0-50
Terrassa-Elvira C  69-64
(Veure classif icació
CB Montcada)

Premini. Promoció C.
Grup 17.Jornades 7 i 8
Esparr.Elvira C. 60-9
Elvira C.-Gaudí 9-61
Equip            Partits       Pt.
1 Esparr.          8        16
2 Gaudí           8       13
3 Horta             7        11
6 Elvira Cuyàs  8          8

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Promo. B.
Grup 3.Jornades 7 i 8
Martorell.-C.S.J.  51-98
C.S.Joan-Terras.71-26
Equip     Partits   Pt.
1 St. JoanA 7       14
2 Perpetua 6         10
3 Sbd  B 6          9
4 Terrassa 7         8

Cadet. Prom. Nivell C.
Grup 18. Jornades 7 i 8
Mollet- CSJ B. 65-73
Caldes- CSJ B   71-56
Equip      Partits    Pt.
1 CSJ 6         11
2 Terrassa  6         10
3 Caldes  7         10
4 Mollet  6         10

CB SALLE

Cadet. Promoció B.
Grup 23. Jornades 7 i 8
Salle- Sants 44-86

Salle-St.Climent   83-31
Equip      Partits     Pt.
1 Sants    7     14
2 St Adria    8     14
3 Sants    4       8
4 Salle    6       8

Cadet fem.  Prom. A.
Grup 6.Jorna. 7 i 8
Salle-Caldes 34-76
Salle-Granollers 43-60
Equip       Partits   Pt.
1 Mataró      8       16
2 St Celoni   8      13
3 Granollers 8       13
6 Salle   8         8

HANDBOL

CH SALLE

Juvenil. Lliga catal.
Niv. B-1.Jornad. 7 i 8
Mataró-Salle 22-30
Grano.-Salle 37-27
Equip Partits Pt.
1 Granoll.     8      16
2 Salle     8      12
3 St Cugat     8     10
4 Matarò        7        8

Infantil Fem. CEVO.
Grup 2. Jornades 3 i 4
Salle - St Martí 28-36
Ajornat:Salle- Roca
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 5 i 6
Grano.-SalleA 20-24
Horta-SalleA 29-23
Equip      Partits    Pt.

1 La Roca  6          12
2 St Martí 6           8
3 Salle 6           6
4 Jesus M. 6           4

Infantil. Cat. Grup F.
Jornades 5 i 6
Salle -Sabadell 20-37
Salle -OAR 19-20
Equip Partits   Pt.
1 Matarò 6        10
2 St Cugat 6          8
3 Sabadell 5          8
6 Salle 6          0

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades 6  i 7
Mollet-Mont.A 2-2
Mont. A-Polinyà 6-4
Equip Partits Pt.
1 Garriga    6     18
2 Granollers   5    15
3 Mollet     5     13
6 EF Mont.    4     10

Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 6  i 7
Mont.B-Lourdes 3-0
St Fost-Mont. B 1-1
Equip        Partits Pt.
1 Barberà      5      15
2 Canov.      6      15
3 Molletense  4      12
4 EF Mont.     6      12

Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades 8 i 9.
St Andreu-Mont. A     3-1
Montc. A-St Martí     6-1
Equip         Partits  Pt.
1 St Andreu  8        24

2 Damm       8        21
3 Montcada    8       18
4 Catalonia   8        14

Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 8 i 9.
Montc. B- Lourdes 4-1
Lliçà-Montc.B 8-0
Equip Partits   Pt.
1 Granollers    8    22
2 Parets            8    19
3 St Celoni       8    18
11 EF Mont. B  7     7

Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  8 i  9
Sta Pepua-Montc. A 2-1
Montca. A-Cardedeu 0-1
Equip Partits   Pt.
1 Fundació  8    22
2 Bellavistas  8    17
3 Canovelles  7    17
6 Montcada   8    11

Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  6 i 7
Montcada B-Bigues 7-1
Suspés: Setmenat-Mont. B
Equip       Partits  Pt.
1 Granollers 5       15
2 St Celoni    5       15
3 La Roca     6       10
5 Montcada   5        8

Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  6 i 7
Mont. C- La Torreta 7-0
Aiguafreda-Mont. 0-3
Equip     Partits  Pt.
1 Lliçà        5      12
2 Garriga    5      12
3 Seva        5      11
5 Montc.C   5       9

Cadet. 2a div. Grup 18
Jornades  6 i 7

Jocs i diversió a la presentació
dels equips escolars el dia 16

>> MOTOCICLISME

El president del CDEM,
Agustín Fuertes, ha ex-
plicat que “la festa s’ini-
ciarà amb la presen-
tació dels equips i a
continuació es faran
exhibicions de psico-

El montcadenc Yuri Lle-
dó, d’11 anys, participarà
els propers dies 16 i 17 de
desembre al World Festival

de la ciutat valenciana de
Cheste. El motociclista lo-
cal ha quedat entre els vint
primers classificats del
Campionat de Catalunya,
tot i ser el seu primer any
de competició. L’acte serà
el punt i final a la tempo-
rada actual. El festival
comptarà amb l’assistèn-
cia d’un centenar de corre-
dors procedents de tot el
món. NS

Un montcadenc
correrà a Cheste

motricitat, multiesport,
bàsquet i futbol sala
benjamí”. D’altra banda,
els infantils i alevins realit-
zaran activitats a la pista
d’atletisme, amb la col·la-
boració de la Joventut At-

>> NOVES PROPOSTES

L’IME farà un circuit
de bicis a la Ribera

sílvia alquezar
redacció

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) or-
ganitza diverses activitats
a la Ribera relacionades
amb l’esport. La plaça que
porta el nom del barri es
transformarà el 2 de de-
sembre en un circuit per a
bicicletes apte per a tots
els públics. L’activitat es
farà de 15’30 a 18h i l’or-
ganització facilitarà els ve-
hicles de dues rodes.
D’altra banda, l’IME tam-
bé ofereix dos cursos de
dansa al Centre Cívic La
Ribera per a infants i

adults. El taller per als més
petits, amb el títol Mil i una

danses, s’adreça a nens i
nenes de 3 a 9 anys. Les
classes s’impartiran els di-
marts de 17.30 a 18.30h i
el preu per trimestre és de
30 euros. El curs per a
adults, sobre danses d’ar-
reu del món, es farà els di-
jous de 19.30 a 21.30h. El
preu és de 60 euros per
trimestre. L’IME també
va organitzar el dia 18 uns
tornejos de 3x3 de bàsquet
i futbol sala i altres activi-
tats lúdiques a La Ribera
amb motiu de la inaugu-
ració del Centre Cívic.

>> ATLETISME

El cros intercomarcal que
acollirà Mas Duran ha can-
viat de data. En un princi-
pi s’havia de disputar el 16
de desembre però, per
coincidències amb altres
activitats esportives al mu-
nicipi, finalment es farà el
dia 2. Aquesta és la terce-
ra edició del circuit co-
marcal, promogut pel
Consell Comarcal de Sa-
badell. El cros local l’or-
ganitzen la Joventut At-
lètica Montcada (JAM) i
l’Institut Municipal d’Es-

El cros a Mas Duran
s’avança al dia 2

L’Ajuntament ret homenatge als Special Olympics
L’Ajuntament va fer el 14 de novembre a la Casa de la Vila un reconeixement als cinc
esportistes de Montcada que van participar als Special Olympics, disputats a Lloret
l’octubre passat. Els homenatjats són: Dolores Plaza, Manuel Merino, Mònica Sa-
dornil, Jordi Timoneda i Enric Vera. L’acte va ser presidit per una delegació munici-
pal encapçalada per l’alcalde, Cèsar Arrizabalaga (PSC), qui va lloar “l’esforç dels
esportistes”. NS

>> Una de les activitats que fa l’IME, és el 3x3 al carrer.

lètica. A l’exterior del pa-
velló hi haurà altres acti-
vitats lúdiques. “Creiem
que anirà tan bé com a
les edicions anteriors”,
ha dit Juan Parra, regidor
d’Esports (PSC).

Montcada A-Finsobe 9-0
Voltregans-Mont A 0-21
Equip       Partits  Pt.
1 Palautor.   6    18
2 Mont. A     6     18
3 Montornés 5     12
4 Llinars  5      11

Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  6 i 7
Bautista-Montc. B 1-2
Mont. B-Poble Sec 1-4
Equip              Partits Pt.
1 Vila Olimpica     6    16
2 Europa 6    16
3 Cinc Copes. 5    12
7 Montc. B 6      9

Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 8 i 9.
Montc. A-Parets 1-1
St Quirze-Montcada A 2-4
Equip       Partits  Pt.
1 Mollet           8    14
2 Vilassar       8    22
3 Masnou       8    14
15Montcada A  8    5

Juvenil. 2a div. Grup 19
Jornades 6 i 7
Suspés:St Feliu-Mont B
Mont. B- Montornés 1-8
Equip           Partits  Pt.
1 Sta Pepu 5      12
2 Plegamans 5      12
3 Palau 5      10
12 Montc. 4        3

FUTBOL SALA

EF MONTCADA

Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 6 i 7.

Baga.-Mont.A 7-4
Mon.A-Llinars 7-3
Equip   Partits   Pt.
1 Castell. 6   15
2 Vacaris. 5   15
3 Rubí 5   12
6 Mont. A      6   10

Juvenil. 2a div.
Grup 2. Jornades 6 i 7.
Mont.A-Santpedor  3-1
J.Molina-Mont A     5-2
Equip       Partits Pt.
1 Ripollet      5   15
2 E pia   6   13
3 J.Molina    6   13
4 Montcada    5   12

STE GROUP

Benjamí. Grup. 2.
Jornades 6 i 7.
Vilassar-STE A 1-9
STE A-Matarò 13-0
Equip    Partits Pt.
1 STE         5  15
2 Canet       5   13
3 Segarra    4   12
4 Espar.      6   12

Benjamí. Grup. 1.
Jornades 6 i 7.
STE B-Sta Pepua 3-0
Esparra.-STE B 3-3
Equip        Partits   Pt.
1 Coloma       6   18
2 Martorell      6   18
3 Palau          6   15
12 STE B       6     3

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 6 i 7.
STE-Sants 5-2
Esparra.-STE 2-5
Equip      Partits  Pt.
1 Barça  6    18

2 Lloret  6    13
3 Corts  6    12
10 STE   6      6

Infantil. Grup. 3.
Jornades 6 i 7.
STE-Montmeló 13-1
La Llagosta-STE 0-10
Equip      Partits   Pt.
1 STE           6    18
2 V.Tenes   6    15
3 Rubí   5    15
4 Floresta   6    13

Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 6 i 7
STE-Les Corts2-5
CET 10-STE 9-2
Equip     Partits  Pt.
1 Barça  5    15
2 Corts  5    15
3 Manresa     5    12
11 STE         6     3

Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 4 i 5
Millet-STE         3-3
STE-St Gervasi   4-5
Equip     Partits    Pt.
1 E. Pia 6    18
2 Coloma  6     15
3 Corts  6     13
8 STE          6       8

AE CAN CUIÀS

Juvenil. 2a div B. Grup 1.
Jornades 6 i 7.
C.Cuiàs-Llag.     3-3
Premià-C.Cuiàs  6-6
Equip      Partits   Pt.
1 Martorell.    6     16
2 Coloma       6    16
3 Teià            5    15
4 C.Cuiàs       6    11

ports i Lleure (IME).
Pel que fa a resultats, la
JAM va participar el 26 de
novembre al Cros Vila de
Castellar. El benjamí Joan
Riera i la cadet Aida Ariza
van ser els primers de les
seves respectives catego-
ries. D’altra banda, diver-
sos atletes de la JAM van
córrer el Cros de Sòria el
dia 19. Els més destacats
van ser els cadets Aida Ari-
za (14 d’un total de 70
corredores) i Aitor Mar-
tín (22 de 82 arribats). SA

NÚRIA SÁNCHEZ

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

CEIP REIXAC > Multiesport A

Desenvolupar-se còmodament. L’objectiu de l’entrenador, Oriol
Sagrera, és que els nens coneguin les nocions bàsiques dels tres esports practicats.

CEIP REIXAC > Multiesport B

Aprendre divertint-se. El més important per a aquests nens és iniciar-se en
el món de l’esport gaudint amb els companys. L’entrenador és Marc Rodríguez.

presentació equips escolars
IES LA FERRERIA > Futbol Sala Infantil

Segon any de competició. Aquesta és la segona temporada que l’IES La
Ferreria participa a la Lliga Escolar amb un equip de futbol sala.

CEIP REIXAC > Psicomotricitat

Gaudir del joc. La monitora, Silvia Gómez, pretén ensenyar habilitats i
moviments mitjançant el joc i les activitats.

TEXT: NÚRIA SÁNCHEZ. FOTOS: SANTI ROMERO

CEIP REIXAC > Futbol Sala Benjamí

Mantenir el nivell. El tècnic Manuel Guerrero vol quedar el més amunt
possible i ensenyar el respecte vers els companys i els contraris.

CEIP REIXAC > Futbol Sala Aleví Masculí

Barreja d’experiència i joventut. Aquest grup entrenat per José Andrés
vol conjuntar el grup i fer que s’ho passin bé jugant a futbol.

CEIP REIXAC> Futbol Sala Aleví Femení

Fomentar l’esport femení. Aquest equip, format íntegrament per nenes,
seguirà aprenent de la mà de Manuel Guerrero.

CEIP REIXAC > Bàsquet benjamí

Any de consolidació. Després d’un any jugant a bàsquet, aquest equip
continuarà treballant per conjuntar-se, segons l’entrenadora Alicia Vizcaíno.
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viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

CEIP TURÓ > Futbol Sala Benjamí

Primer any de futbol sala. El grup prové de dos anys de multiesport i
està molt motivat per practicar futbol, segons l’entrenadora, Lorena Lema.

CEIP TURÓ > Futbol Sala Aleví

Nou equip. Aquest equip s’incorpora aquesta temporada. L’objectiu és estruc-
turar el conjunt i, de mica en mica, buscar resultats.

CEIP VIVER > Psicomotricitat P4

Aprendre amb activitats. La monitora, Maribel Castillo,  treballarà amb
jocs i activitats lúdiques per ensenyar les nocions de la psicomotricitat.

CEIP TURÓ > Bàsquet Aleví

Combinat de benjamins i alevins. L’equip treballarà per conjuntar
nens de segon any amb altres que comencen de zero. La monitora és Iria Río.

presentació equips escolars

CEIP VIVER> Psicomotricitat P3

Descobrir els moviments. L’objectiu del grup és que els més petits
comencin a fer esport i es relacionin amb més nens. La monitora és Maribel Castillo.

CEIP VIVER > Psicomotricitat P5

Primer contacte amb la pilota. Els monitors, Christian Luján i Albert
Castillo, ensenyaran jocs i activitats amb pilotes.

CEIP TURÓ > Multiesport

Consolidar l’equip. El principal objectiu d’aquest equip de segon any és
consolidar-se en els diferents esports. L’entrenador és Lluís Vila.

CEIP TURÓ> Psicomotricitat

Treballar habilitats i moviments. L’entrenadora, Roser Alcázar, treballarà
per millorar la coordinació, l’equilibri i les habilitats motrius.



38 1a quinzena
desembre 2006 esports

CEIP VIVER > Bàsquet Benjamí B

Adquirir nous conceptes. Els monitors, Núria Sánchez i Dani Domínguez,
ensenyaran a jugar a bàsquet i a respectar el reglament.

CEIP VIVER > Bàsquet Aleví B

Última etapa escolar. El més important, segons els tècnics Sergio Martínez
i Helena Espinosa, és que els nens gaudeixin de l’esport escolar.

CEIP ELVIRA CUYÀS > Psicomotricitat

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

CEIP VIVER > Bàsquet Aleví A

Equip amb experìència. Els monitors, Miquel Bachot i Víctor Pintor,
entrenaran aquest equip que ja ha jugat anteriorment a bàsquet.

presentació equips escolars

CEIP ELVIRA CUYÀS> Multiesport

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

CEIP VIVER > Bàsquet Benjamí A

Conèixer les normes. El grup treballarà perquè els nens aprenguin les
normes i estimin l’esport.

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

CEIP VIVER > Multiesport A

Aprendre les nocions bàsiques. L’objectiu dels monitors, Angel Rey i
Ivan Arrabal, és ensenyar les pautes necessàries de cada esport.

CEIP VIVER > Multiesport B

Divertir-se fent esport. Aquest grup intentarà jugar i passar-ho el millor
possible. Les monitores son Eva Sánchez i Sonia Roca.
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viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

LA RIBERA > Futbol Sala Aleví

Conèixer altres cultures. Miguel Gago treballa per interrelacionar nens de
diferents cultures i transmetre valors com respecte i companyonia.

LA RIBERA > Futbol Sala Benjamí

Fer grup i equip. L’objectiu de l’entrenador, Miguel Gago, és formar un
equip amb nens de procedències diverses i conjuntar-los.

Ocupar el temps lliure. Youssef Daoudi vol que els nens es reuneixen per
fer un esport de manera organitzada.

LA RIBERA > Futbol Sala Infantil

AE CAN CUIÀS > Futbol Sala Benjamí AE CAN CUIÀS > Futbol Sala Aleví

Aprendre de cara l’any vinent. L’entrenador, Javier Sartro, ha de treballar
per conjuntar un equip nou i aconseguir fites de cara la temporada que vinent.

Formar els jugadors. L’objectiu principal d’aquest equip és quedar el millor
possible i aconseguir que els nens hi participin. L’entrenador és Rafael López.

AE CAN CUIÀS > Futbol Sala Prebenjamí AE CAN CUIÀS > Futbol Sala Infantil

Treballar per consolidar-se. Aquest és el primer any per a molts dels
jugadors i hauran de lluitar per quedar amunt, segons l’entrenador Marc Saludes.

Competir a dues lligues. Aquest conjunt, dirigit per Daniel Merino, alternarà
la Lliga Escolar de Barcelona amb la competició de multiesport de Montcada.

AE CAN CUIÀS > Futbol Sala Cadet

presentacióequips escolars

Classificar-se per a la fase següent. L’equip, dirigit per Antonio
Siles, juga a la Lliga de Barcelona i treballarà per jugar la Copa de Barcelona.
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“El pare em va transmetre
el gust per la lectura”

Era una persona

sociable i molt

amiga del seus

amics, que tenien

orígens i gustos

molt diferents

�

�Què li sembla que s’esti-

guin fent actes d’homenatge

al teu pare?

Em fa molta il·lusió, sobretot
perquè és una iniciativa que ha
sorgit de la gent que el va
conèixer, dels seus amics de tota
la vida, a banda del suport ins-
titucional que ha tingut. És emo-
cionant comprovar que, vint
anys després de la seva mort, la
gent el recorda amb tant d’afecte.
�Tenia molts amics?

Sí era una persona molt socia-
ble i molt amiga dels seus amics
que podien tenir ori-
gens i gustos molt
diferents. Tant es feia
amb l’èlit teatral de
Barcelona com amb
el veí del costat de
casa. Deia que de
tothom es poden
aprendre coses.
�Com l’ha marca-

da tenir un pare

com ell?

Ell va despertar en
mi i en els meus dos
germans la passió
per la lectura i per la
literatura. Els contes
a casa eren un cos-
tum quotidià, primer
orals i després escrits.
A casa no hi va haver
tele fins que vaig fer
els 9 anys. El pare la
detestava.
�Xavier Fàbregas no va

estudiar cap carrera, es pot

dir que era autodidacta.

Així és. Quan va arribar el mo-

ment d’entrar a la universitat, es
va negar a fer l’examen d’estat
que les institucions franquistes
exigien perquè anava en contra
dels seus principis. Això va
suposar un disgust per a la seva
àvia que volia que el nét estudiés
Dret. Res més allunyat del que
a ell li interessava. Des de ben
petit va viure el gust per la lec-
tura que li va inculcar el seu avi
matern.
�Ideològicament, com el

definiria?

Era àcrata, en el sentit que no li
agradava sotme-
tre’s a cap autori-
tat, i una persona
d’idees progres-
sistes, molt avan-
çades per l’època.
També era catala-
nista, sense que
això li impedís te-
nir un sentiment
universalista. So-
bretot se sentia
europeu. Si vis-
qués avui dia, li
encantaria la nova
societat multi-
cultural.
 �Suposo que

no tenia res de

pare autoritari

Aquest paper li
tocava fer-lo a la
meva mare. Ell
sempre estava de

broma i disposat a fer-nos viure
aventures fantàstiques. Es va in-
ventar el Dia misteriós que con-
sistia anar un cop a la setmana a

Passió pels llibres. Un dels seus llibres preferits del pare
és la novel·la curta titulada L’encalç (La Magrana, 1982) en què els
protagonistes són tres germans que viuen a la Barcelona de finals del
segle XIX. La nena té una semblança sorprenent amb Rosa Fàbregas
quan era petita i els dos nens són clavadets al seus germans Jordi i
Albert. Així és com Xavier Fàbregas va convertir els seus fills en
personatges de ficció i infants sempiterns en un acte de creació literària
i d’amor patern. Llicenciada en Filologia Catalana i tècnica de l’Àrea
d’Investigació de la UAB, Rosa Fàbregas, de 46 anys, ha seguit les
passes del seu pare en l’àmbit de les lletres. Hereva de la voracitat
lectora de l’autor, llegeix tot el que li cau a les mans i adora els llibres.
De joveneta li va fer de secretària, passant a màquina els textos que
escrivia a mà amb lletra de puça  i corregint les galerades dels seus
llibres. Li agradaria despertar en els seus fills, l’Adrià –de 7 anys– i la
Júlia –de 4– la mateixa curiositat i ganes d’aprendre que li va
transmetre el seu pare.

Barcelona a descobrir racons
nous. Recordo el dia que ens va
dur al carrer més estret de Bar-
celona, el carrer de les Mosques,
i a l’escullera a còrrer intentant
superar les gavines. Ens feia sen-
tir com si fossim els prota-
gonistes d’un conte. També ens
portava sovint al mercat de
Sant Antoni a remenar i com-
prar llibres.
�Alhora Xavier Fàbregas

era un home inquiet i un

gran viatger.

Treballava moltes hores al des-
patx de casa. La mare no ens hi
deixava entrar per no destor-
bar-lo, però ell de vegades feia
una excepció i ens permetia
utilitzar la màquina d’escriure i
llegia el que escrivíem fingint un
gran interès. Però també viatjava
molt, cosa a la que estàvem
acostumats, encara que no ens
agradés.
�A principis del vuitanta el

seu pare se separa i se’n va

a viure a Barcelona amb

una altra dona. Com ho

viuen els tres fills?

En aquella època el divorci no
era un fet tan habitual com ara i
socialment encara estava mal
vist. Però nosaltres ja èrem
grandets i cadascun ho va anar
assumint a la seva manera. Jo
sempre he tingut una bona
relació amb Maryse Badiou, ella
és una investigadora del fet tea-
tral que coneix molt a fons
l’obra del meu pare.
�La mort sobtada i prema-

tura del seu pare, als 54

Era àcrata i una

persona d’idees

progressistes, molt

avançades per la

seva època

Rosa FàbregasRosa Fàbregas
Filla de Xavier Fàbregas

anys, com la va afectar?

Va ser un cop molt dur. El dia
abans jo havia rebut una postal
seva des de Palerm i no em po-
dia creure que fos mort. En aquell

moment ja era una persona
coneguda i respectada en el món
teatral però encara no li havia
arribat el reconeixement públic. Li
quedava molta feina per fer.

LAURA GRAU


