
Les entitats del munici-
pi disposen d’un portal 
propi al mateix web de 
l’Ajuntament. PÀG. 12

SANTI ROMERO

La Fira de Caça 
aplega força públic 
a Mas Duran. PÀG.  34
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L’alcalde de Montcada i Reixac, 
el socialista César Arrizabalaga, 
opina que la ciutat ha evolucionat 
positivament en els darrers vuit 
anys, coincidint amb el govern 
de coalició entre el PSC i CiU. En 
conversa amb La Veu, el màxim 
representant del Consistori ex-
plica quines són les prioritats 
del proper mandat que passen, 
principalment, per cohesionar els 
barris i crear identitat de ciutat. 
Arrizabalaga també ha avançat 
alguns dels projectes previstos pel 
govern, com ara la remodelació 
del carrer Major. 

L’alcalde explica 
a ‘La Veu’ els 
objectius del 
nou mandat

Arrizabalaga, durant l’entrevista l S. ROMERO

> Suplement: Els alumnes de P3 de les escoles del municipi es presenten en societat. PÀGS. 20 i 21

Actualitat 

L’Espingari celebra els 
25 anys amb una cantada 
d’havaneres el 6 d’octubre 
a Mas Rampinyo.  PÀG. 26

ARXIU/ L’ESPINGARI

PÀGS. 3 i 4 

Els treballadors han de fer les seves tasques en un espai massa reduit  l  ARXIU/SILVIA DÍAZ

PUBLICITAT

El Consell Escolar Municipal aprova 
modifi car les àrees de proximitat
La proposta de l’Ajuntament haurà de ser ratifi cada pel Departament d’Educació de la Generalitat. PÀG. 13

PÀG. 9

La secció postal de l’UGT ha re-
clamat a la Inspecció de Treball 
el tancament immediat de les 
actuals dependències de Cor-
reus a Montcada (Montiu, 18) i 
la posada en marxa de la nova 
ofi cina, en el número 12 del ma-
teix carrer. Tant el sindicat com 
el personal denuncia que l’actual 
ofi cina no reuneix les condicions 
mínimes perquè hi treballin els 
carters i els administratius.

L’UGT reclama 
el trasllat de 
l’ofi cina de 
Correus 

SANTI ROMERO

>MOBILITAT INTERNA
L’excés de trànsit 
s’accentua en 
hores punta  PÀG. 6 

> Notícies: A l’octubre obrirà a la Ribera una ofi cina per a la rehabilitació dels edifi cis del barri. PÀG. 10
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>Actualitat

ENTREVISTA A L’ALCALDE

“La prioritat d’aquest mandat és cohesionar 
els barris i crear una identitat de ciutat” 
César Arrizabalaga explica quines són les inquietuds del govern i les qüestions que el PSC i CiU volen afrontar en l’actual mandat per als propers 4 anys

César Arrizabalaga (PSC) afron-
ta el tercer mandat al front de 
l’Alcaldia amb l’objectiu d’“incidir 
en el petit detall” i donar resposta 
als problemes qüotidians que afec-
ten la ciutadania. A punt de for-
malitzar amb CiU el programa 
d’actuació previst per als propers 
quatre anys, l’alcalde ha explicat 
a La Veu quines són les seves ex-
pectatives per a aquest nou curs 
polític. 

-Alcalde, quan es presenta-
ran les línies de treball per a 
l’actual mandat?
Serà en breu. Hi ha una comissió 
amb representants del PSC i de 
CiU que està acabant de perfi lar el 
contingut del pla de treball munici-
pal. De fet, està molt avançat i que-
den poques qüestions per lligar.
-Una d’elles és el futur del ter-
reny de l’antiga cerveseria, que 
CiU proposa mantenir com a 
zona verda.
Estem intentant trobar- hi solu-
cions urbanístiques i una d’elles 
passa per traslladar l’edifi cabili-
tat del solar a un altre sector. Si 
és possible ho farem i, si no, ho 
direm. El que és absolutament in-
viable és assumir com a Ajunta-
ment la compra de la parcel·la, ja 
que estaríem parlant d’una xifra 
propera als tres milions d’euros. 

-CiU també va condicionar la 
signatura del pacte al fet de 
replantejar les negociacions so-
bre el projecte d’urbanització 

de la zona 21 de Terra Nostra.
Sobre aquest punt, la voluntat del 
govern és crear una mesa de nego-
ciació on hi hagi membres de tots 
els grups municipals i una àmplia 
representació del veïnat ja que, si 
bé hi ha propietaris que discrepen 
del projecte, d’altres, estan a favor. 
El que farem és explicar com està 
la situació en l’actualitat i intenta-
rem arribar a una solució amb el 
màxim de consens.

-En línies generals, quines se-
ran les prioritats del nou man-
dat?
Incidir en les petites coses, com ara 
la millora dels carrers i l’aplicació 
de la nova ordenança ciutadana. 
Durant els dos primers mandats 
hem hagut de sanejar l’economia 
municipal i resoldre la mancança 
d’equipaments. Ara hem d’anar al 
detall i, sobretot, a cohesionar els 
barris i a crear una identitat de ciu-
tat. En aquests anys de mandat jo 
crec que hi ha clarament un abans i 
un després. I en un futur breu, amb 
el soterrament de la C-17 i de la lí-
nia de tren de Portbou, la transfor-
mació serà encara més gran.
-Quins seran els projectes estre-
lla dels propers quatre anys?
Justament aquests dos que aca-
bo d’esmentar. Però també n’hi 
ha d’altres, encara que de menor 
envergadura, com la remodelació 
del carrer Major. Aviat presenta-
rem el projecte als comerciants i 
als veïns. Manté els usos que té en 
l’actualitat, però garanteix un pa-
viment en condicions i una nova 

xarxa de clavegueram. També 
m’obsessiona el fet de connectar la 
riera del Ripoll amb la del Besòs, 
per poder anar-hi d’un cantó a 
l’altre caminant o en bicicleta. Te-
nim 14 quilòmetres quadrats de 
terrenys naturals i forestals i vivim 
d’esquena a aquests espais. És molt 
important recuperar-los i posar-los 
a l’abast de la ciutadania.
-Parlant de connectivitat i 
mobilitat, les obres de la C-17 
han incrementat els embus-
sos pel centre del nucli urbà. 
L’Ajuntament no pot fer res 
per pal·liar aquest problema?
Realment és complicat, encara que 
estudiarem de quina manera es 
pot evitar que tot el trànsit que es 
desvia pel polígon de Pla del Coll 
vagi a parar justament al centre. 
Comprenc que la situació és difícil 
però no hem d’oblidar que en poc 
més d’un any, amb la C-17 soterra-
da, el guany per al municipi serà 
important. No obstant això, la 
clau per acabar amb els col·lapses 
també passa per la connexió entre 

la B-30 i la carretera de la Roca i 
justament ara la Generalitat farà 
l’estudi informatiu per fer realitat 
aquest projecte.
-Quan començaran les obres 
de la Línia d’Alta Velocitat?
Encara no hi ha data, però el que 
està clar és no acceptarem que 
comencin fi ns que no estigui sig-
nat el conveni entre el Ministeri i 
l’Ajuntament que garanteixi el so-
terrament de la línia de Portbou. 
Les negociacions van per bon camí 
i creiem que aviat el signarem. El 
que sabem sobre les obres de la 
LAV és que s’iniciaran a la banda 
de l’antic camp de futbol i avança-
ran en direcció al carrer Carril.
-Li preocupa que un possible 
canvi de govern afecti els inte-
ressos de Montcada?
A priori no, perquè tots els grups 
tant aquí com a Madrid han recone-
gut que amb aquesta ciutat hi ha un 
deute històric. Estic tranquil des que 
Víctor Morlán es va comprometre 
per escrit al soterrament total.

(Continua a la pàgina 4)

César Arrizabalaga (PSC) té previst presentar en breu públicament el projecte de remodelació del carrer Major |  FOTOS: SANTI ROMERO

Estem estudiant  la 
possibilitat de traslladar 
l’edifi cabilitat del solar 
de l’antiga cerveseria a 
un altre sector

Pilar Abián | Redacció

“En aquests anys de 
mandat crec que hi ha 
clarament un abans i un 
després de com era i és 
Montcada i Reixac”

“Tenim 14 quilòmetres 
quadrats de terrenys 
forestals i vivim 
d’esquena a aquests 
espais naturals”

03



1a quinzena | Octubre 2007

(Ve de la pàgina 3)
-Respecte el projecte extractiu 
presentat per Lafarge Cemen-
tos, quin és el seu posiciona-
ment com a alcalde?
El mateix que ja ha expressat el pre-
sident de l’Àrea de Política Territo-
rial, Jordi Climent. L’Ajuntament 
no el pot acceptar. Hem demanat 
la intermediació de la Generalitat 
perquè prevaleixi el projecte de 
restaurar el Turó i volem que un 
expert independent digui com s’ha 
de fer i actuï com a àrbitre.

-Com li agradaria que fos?
La voluntat del Consistori és eli-
minar el cràter i omplir el forat 
amb sorra o material inert, en fun-
ció de la proposta que els tècnics 
considerin més adients. Després 
s’hauria de repoblar l’espai amb 

arbrat i crear zones de picnic. El 
que vol fer ara Lafarge suposa un 
nou impacte visual en la base del 
Turó que es veuria des de Can 
Cuiàs i Can Sant Joan i això no ho 
podem permetre. 
-Parlem del Pla de barris i la 
transformació de la Ribera. 
Està satisfet de com s’està desen-
volupant el projecte?
Sí, perquè l’Ajuntament està fent 
un esforç molt important i s’han 
dut a terme millores signifi catives. 
No obstant això, sé que hi ha veïns 
que estan descontents perquè, mal-
grat les inversions, hi ha proble-
mes derivats de la convivència. El 
percentatge de nouvinguts al barri 
és molt elevat i s’ha d’evitar que es 
facin guetos. Jo crec sincerament 
que el Pla de barris contribuirà a 
que la situació millori.
-Presentarà la muntanyeta de 
Can Sant Joan a una propera 
edició d’aquest Pla, com va dir 
fa uns mesos?
Ja estem treballant aquest tema des 
d’abans de l’estiu i el presentarem 
tan aviat com sigui possible.
-A l’inici de l’entrevista par-

làvem del pacte amb CiU. 
Confi a plenament en la seva 
solidesa?
No hi tinc cap mena de dubte. Du-
rant els dos mandats anteriors no 
hi hagut cap problema amb CiU, 
sempre ha estat un soci fi del.

-Com s’entenen aquests pactes 
des de l’aparell del partit tenint 
en compte que a la Generalitat 
hi ha el tripartit entre forces 
d’esquerra?
Hi ha més municipis a la comarca 
que han seguit el nostre exemple. 
A l’àmbit local el que compta són 
les persones, més que les ideolo-
gies. Amb l’altre soci històric que 
hem tingut, ICV-EUiA, no hi ha 
hagut la mateixa sintonia. El dis-
tanciament sobretot va estar pro-
vocat perquè en el Ple van aprovar 

punts que després van utilitzar 
contra el mateix govern, tot i que 
també en formaven part. 
-I quina relació vol tenir amb 
l’oposició?
Vull recuperar el to conciliador. 
Tinc la porta oberta a tots els 
grups municipals i em comprome-
to a informar-los personalment de 
tots els temes que són de ciutat.
-Li preocupa tenir vuit regidors 

a l’oposició quan a l’anterior 
mandat només n’hi havia tres?
No, contràriament penso que és 
necessari que hi sigui, perquè així 
el debat es fa en el Ple i no en 
el carrer. Si una cosa vaig apren-
dre de l’anterior mandat és que 
els macropactes no són bons. 
És bo i saludable, des d’un punt 
de vista democràtic, que hi hagi 
oposició.

Arrizabalaga confi a plenament en el pacte que manté amb CiU des del 1999 |  SANTI ROMERO

“En el govern he après que 
els macropactes no són bons” 

ENTREVISTA A L’ALCALDE

“Vull recuperar el 
to conciliador amb 
l’oposició i tinc la porta 
oberta a tots els grups 
municipals”

“El que vol fer Lafarge 
Cementos suposa un 
nou impacte visual en la 
base del Turó i això no ho 
podem permetre”
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Circular pel centre del municipi 
en hores punta requereix pacièn-
cia per part dels conductors a cau-
sa de les llargues cues que es fan 
a la rambla dels Països Catalans, 
l’avinguda de la Ribera i Mossén 
Joaquim Castellví. Si bé les obres 
de soterrament de la C-17 són un 
problema afegit a la mobilitat in-
terna, el cert és que els embussos 
col·lapsen històricament la ciutat 
en ser zona de pas per a molts 
vehicles que volen anar des de 
l’esmentada carretera fi ns a San-
ta Coloma. “Aquest problema 
no és d’ara i no es resoldrà fi ns 
que no es faci la connexió en-
tre la B-30 i la carretera de la 
Roca a l’alçada de Santa Per-
pètua de Mogoda”, ha explicat 
la presidenta de l’Àrea Interna, 
M. Carme Porro (PSC).
El cert és que les retencions 
s’han accentuat arran la posada 
en marxa de les obres de soter-
rament de la C-17. Als laterals 
s’han habilitat carrils –dos per a 
cada sentit– però, tot i tenir els 
mateixos que abans, els revolts 
i l’estretor d’aquests passos fan 
que la circulació sigui més lenta. 
Per evitar aquestes situacions, 
alguns conductors, especialment 
els que travessen Montcada en 
sentit Vic, estan començant a fer 
servir carrers de Pla d’en Coll 
per connectar amb la nacional. 
De moment el Consistori ha col-
locat un cartell al Camí de la Font 
Freda per desviar el trànsit per 
aquesta via i pel carrer Castelló 
i “perquè no travessin el barri 
per altres vies com Tarragona, 
València o Barcelona”, ha indi-
cat Porro. 

Obra necessària.  Conscient de 
la problemàtica, l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), ha demanat 

paciència als veïns perquè “les 
retencions són l’efecte colateral 
d’unes obres que suposaran 
una transformació molt po-
sitiva per al municipi”. L’edil 
també ha agraït especialment la 
comprensió dels veïns de Mas 
Rampinyo i ha valorat positiva-
ment el funcionament del semà-
for que s’ha instal·lat a l’avingu-
da Catalunya, “que ha pal·liat 
l’excés de trànsit”. 
Arrizabalaga també ha anunciat 
que la Generalitat elaborarà en 
breu l’estudi informatiu per con-
nectar la B-30 amb la carretera de 
la Roca. “Amb aquesta infraes-
tructura eliminarem molt tràn-
sit de pas i farem que la rambla 
dels Països Catalans sigui una 
via urbana”, ha dit l’edil.

MOBILITAT INTERNA

L’Ajuntament veu difícil reduir ara per ara 
el trànsit de pas que travessa el nucli urbà
Els embussos que es fan als carrils habilitats a la C-17 provoquen que alguns conductors accedeixin a la carretera travessant els carrers del barri de Pla d’en Coll

A l’avinguda de la Ribera hi ha cues cada dia i, segons l’Ajuntament, les obres de la C-17 no són la causa directa dels embussos |  SANTI ROMERO

L’UGT denuncia la direcció 
de Correus a la Inspecció 
de Treball. PÀG. 9

La Ribera engega una 
ofi cina de rehabilitació 
d’edifi cis. PÀG. 10

>Notícies

Silvia Díaz | Redacció

El Partit Popular diu que presentarà una 
esmena als pressupostos de l’Estat

SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE PORTBOU

El diputat del PP al Congrés Jor-
ge Fernández Díaz es va compro-
metre el 20 de setembre amb els 
militants locals i la Plataforma 
Tracte Just a presentar, si cal, una 
esmena a la llei dels pressupostos 
generals de l’Estat per tal que el 
govern garanteixi el fi nançament 
adequat per fer possible el soter-
rament de la línia de Portbou. 
El diputat popular va visitar 
Montcada per valorar conjun-
tament el preacord que el Mi-
nisteri de Foment ha enviat a 
l’Ajuntament sobre el pas de la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV) pel 
municipi, un projecte vinculat al 

soterrament de la línia convenci-
onal. Fernández lliurarà l’esme-
na si el projecte del govern no fa 
cap menció del soterrament o “si 
ho fa però no en els terminis i 
amb el fi nançament oportuns”, 
va dir. El 28 d’octubre és la data 
límit per presentar les esmenes.  

Assemblea de la Plataforma. El 
col·lectiu ha convocat una as-
semblea el 4 d’octubre, a les 20h 
a l’Abi, per exposar els passos  
que ha efectuat des de la darrera 
reunió. “Ens estem mentalit-
zant que el nostre objectiu no 
va al ritme que desitgem”, ha 
manifestat el portaveu de la Pla-

taforma, Jaume Relat, referint-se 
a l’ajornament del pas de la LAV 
per Montcada del 2009 al 2012. 
Relat també ha avançat que la Pla-

taforma ha sol·licitat  una reunió 
amb el secretari general d’Infraes-
tructures, Víctor Morlán, aprofi -
tant la seva estada a Barcelona. 

La reunió entre Fernández Díaz i la Plataforma es va fer a la seu del PP local |  SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Montcada
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transport sostenible

Quatre bicicletes elèctriques per contaminar menys

L’Ajuntament ha avançat que 
començarà en breu a fer realitat 
projectes “per fer més fàcil la 
circulació a peu i en bicicleta 
pel municipi”. Així ho va anun-
ciar el president de l’Àrea de Po-
lítica Territorial, Jordi Climent 
(PSC), el 20 de setembre en l’acte 
de presentació –a la Casa de les 
Aigües– de la nova guia de mobi-
litat, emmarcada en el programa 
que Montcada ha celebrat amb 
motiu de la Setmana Sostenible i 
Segura. Climent va destacar que 
un dels projectes que es posarà 
en marxa a més curt termini és 
l’arranjament del carrer Vapor 
–al polígon de la Ferreria– per als 
ciclistes, una actuació que forma 
part del pla Bici-xarxa, del Con-
sell Comarcal. 
Un altre dels objectius és crear 
noves rutes senyalitzades per a 
bicicletes i aconseguir la conne-
xió del riu Ripoll fi ns al mar, am-
pliant el passeig de ribera paral-
lel al Besòs.

Prioritat mediambiental. La pro-
tecció de l’entorn i l’ús racional 
del transport privat són els eixos 
de les actuacions plantejades pel 
Consistori en matèria de mobili-
tat. Segons ha explicat la regidora 
de Medi Ambient, Eva Gonzalo 
(PSC), “hem de donar alterna-

tives per reduir l’ús del cotxe a 
favor del transport públic, la 
bicicleta o anar a peu”. La guia 
de mobilitat 2007, de la qual se 
n’han editat 5.000 exemplars,  
detalla quins serveis públics es 
poden fer servir a cada barri. 
D’altra banda, desenes de perso-
nes, la majoria infants, van partici-
par el 22 de setembre a les activi-
tats organitzades per l’Equip Verd 
amb motiu de la Setmana de la 
Mobilitat a la plaça de l’Església.  
La pluja va provocar que el circuit 
de karts sense motor i el taller de 
bicicletes de la botiga Action tan-
quessin portes dues hores abans 
del previst per l’organització.

El Consistori es proposa condicionar més 
vials per poder circular a peu i en bicicleta
La nova guia de la mobilitat, que es pot obtenir als equipaments municipals, incorpora un mapa que mostra el transport públic i els carrils bici de cada barri

El circuit de karts sense motors el van fer servir desenes d’infants, durant l’hora i mitja que va estar en marxa | SILVIA DÍAZ

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

Silvia Díaz | Montcada / la Ribera

El personal de l’Àrea de Políti-
ca Territorial disposa de quatre 
noves bicicletes elèctriques que 
podrà fer servir en desplaça-
ments curts, que es van presen-
tar el 20 de setembre –a la imat-
ge. “Hem de donar exemple i 
reduir l’ús del cotxe i, com a 
conseqüència, el nivell de so-
rolls i gasos contaminants”, ha 
assenyalat la regidora de Medi 
Ambient, Eva Gonzalo (PSC). 
Després dels primers mesos de 
funcionament, el Departament 
farà una avaluació per saber la 

quantitat d’emissions contami-
nants que s’estalvien amb les 
bicis | SD

SILVIA DÍAZ

L’opinió dels 
ciutadans 

Joan Reboreda,
montcadaenbici.org
“Montcada no està 
preparada per als 
ciclistes perquè 
els enllaços entre 
els barris són molt 
dolents i alguns 
trams són, fi ns i 
tot, perillosos”

Javier Díaz-Gzlez,
va a treballar en bici
“Passo per Montcada 
cada dia per anar 
a Santa Coloma, 
des de Polinyà, i 
a l’avinguda de la 
Ribera has d’anar 
sempre sortejant 
els vehicles”

Pilar Sánchez,
va a treballar en bici
“Trigo menys en 
bici que venint en 
cotxe. El passeig 
de ribera des 
de Badalona és 
fantàstic. Amb els 
vianants s’ha de 
tenir paciència”

Aleix Morral,
entitat AUSABE
“La bici elèctrica 
és un mitjà ideal 
per moure’s per 
Montcada, perquè 
en cotxe cada ve-
gada és més difícil. 
Fan falta, però, 
més carrils bici”
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El programa de natura d’octubre 
comença el dia 6 amb un taller 
de caixes niu per acollir aus, que 
es farà a la Casa de les Aigües. 
L’objectiu és que els participants 
aprenguin a fabricar nius amb 
fusta per a determinats ocells. 
D’altra banda, el dia 20 es farà un 

itinerari per conèixer instal·lacions 
de tractament d’aigües. El recor-
regut començarà a la Casa de les 
Aigües de la Trinitat (Barcelona), 
continuarà pel Rec Comtal –des de 
Vallbona a Montcada– i acabarà a 
la Casa de les Aigües de Montcada. 
La darrera activitat serà una sortida 
per conèixer la diversitat biològica 

dels bolets de la Serralada de Ma-
rina que apareixen amb l’arribada 
de la tardor. 
Per participar en les activitats, 
que són gratuïtes, cal trucar a 
la Casa de les Aigües (935 726 
017) o enviar un correu elec-
trònic a l’adreça electrònica 
cmarcos@montcada.org. 

Silvia Díaz | Redacció

Aigua, bolets i ocells centren el 
programa de natura a l’octubre
Les sortides i els tallers són gratuïts i les inscripcions s’han de fer a la Casa de les Aigües

ACTIVITATS DE MEDI AMBIENT

El Parc de Collserola organitzarà des d’aquest octubre i fi ns al 2008 diferents actes per celebrar els seus 20 
anys d’història. Per confeccionar el programa, els responsables del Parc compten amb la participació d’altres 
organismes, entitats i empreses que faran possible muntar exposicions itinerants, editar publicacions i elaborar 
diversos productes audiovisuals. De les 8.465 hectàrees del Parc, 239 pertanyen al municipi, i estan ubicades 
als barris de Can Cuiàs –a la imatge– i Terra Nostra | SD

> El Parc de Collserola celebra el 20è aniversari
ARXIU / SÍLVIA ALQUÉZAR
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La secció postal de l’UGT ha re-
clamat a la Inspecció de Treball 
el tancament immediat de les 
actuals dependències de Cor-
reus a Montcada (Montiu, 18), 
per tal que es posi en marxa la 
nova ofi cina (Montiu, 12). Amb 
aquest nou tràmit, el sindicat 
dóna un pas més en la seva lluita 
perquè obri el nou local, un espai 
que fa un any que està habilitat. 
La delegació territorial de Cor-
reus argumenta que un error 
en el nivell del subministrament 
d’aigua, llum i gas impossibilita 
l’obertura del nou local, per no 
afectar l’immoble on està situat. 
Mentrestant, l’UGT i el personal 
de Correus a Montcada conti-
nuen denunciant que l’actual 
ofi cina no reuneix les condicions 
mínimes perquè hi treballin els 
carters i els administratius. El 
secretari general del sector postal 
de l’UGT a la comarca, Antonio 
Jurado, ha explicat que portar el 
cas a la Inspecció de Treball “és 
ja una mesura extrema però és 

que considerem que algú ens 
està prenent el pèl, perquè no 
és normal que els treballadors 
encara no hagin marxat al nou 
local”.

Antecedents. La Inspecció de Tre-
ball ja va alertar l’any 2004 a la 
delegació territorial de Correus 
que l’actual local del carrer Mon-
tiu no reunia les condicions ne-
cessàries i, en aquell moment, la 
direcció va trobar un altre espai, 

també al carrer Montiu. Des de fa 
més d’un any, l’UGT i els treba-
lladors de Correus de Montcada 
estan protagonitzant mobilitza-
cions per exigir unes condicions 
de treball dignes, la darrera de 
les quals va tenir lloc al juliol pas-
sat. El personal i el sindicat estan 
ara a l’espera d’una resposta de 
la Inspecció de Treball. Jurado 
ha avançat que, si no es decreta 
el tancament de l’actual ofi cina, 
“tornaran els actes de protesta”.

Silvia Díaz | Redacció

L’UGT sol·licita a la Inspecció de 
Treball que tanqui l’ofi cina local 
La denúncia pretén que la direcció obri de manera immediata el nou espai del carrer Montiu

SERVEI DE CORREUS 

El personal de Correus treballa a hores d’ara en espais molt reduïts | SILVIA DÍAZ

en 2 minuts...

> Relleu al capdavant de la JSC local
Daniel Palomino –a la imat-
ge– és el nou primer secre-
tari de la secció local de 
les Joventuts Socialistes de 
Catalunya (JSC), en substi-
tució de l’anterior responsa-
ble, Lupe Lorenzana. Palo-
mino, de 23 anys, fi ns ara 
formava part de l’executiva 
de la secció juvenil del PSC. 
Un dels objectius que s’ha 
fi xat el nou responsable de la JSC és convertir-se en l’organitza-
ció política juvenil de referència al municipi, fer crítica constructiva 
i augmentar la militància. “Hi ha molts joves que tenen inquie-
tuds polítiques i que podrien formar part de la JSC”, ha indicat 
Palomino. Una altra intenció de la nova executiva és donar a co-
nèixer l’oferta cultural, laboral, d’oci i d’habitatge de què disposa 
Montcada i Reixac per als joves. “Per a molts és desconeguda”, ha 
dit el responsable de la JSC | SD

> El PPC denuncia l’Ajuntament
La secció local del Partit Popular de Catalunya (PPC) va denunciar 
el 12 de setembre l’Ajuntament davant de la Delegació del Govern 
a Catalunya en considerar que el Consistori incompleix la llei per 
no mostrar la bandera espanyola davant de l’edifi ci de l’Ajuntament 
durant la celebració de la Diada. La portaveu del grup municipal del 
PPC, Eva García, ha manifestat que l’Ajuntament “incompleix fl a-
grantment la llei que diu expressament que la bandera d’Espanya 
ha d’onejar a l’exterior de tots els ajuntaments. Les lleis estan 
per complir-se per part de tots els ciutadans i també pels poders 
públics”. García considera que el PSC “ha cedit a les pressions na-
cionalistes dels seus socis de govern”. Sobre CiU, el PPC creu que 
“pateix deliris excloents que arrosseguen el PSC al nacionalisme 
català”. Des del govern municipal s’ha declinat contestar les decla-
racions del PPC | SD

GABRIEL BRAU

taulell d’anuncis gratuïts
Oferta laboral. Empresa de Ripollet 
necesita aprendiz de serigrafía. Tel. 935 
884 693.
Oferta laboral. Empresa de Ripollet 
necesita transportista de B-1. Tel. 935 
884 693.
Busco trabajo. Señora española se 
ofrece para limpieza doméstica y de 
escaleras. Buenas referencias. Tel. 935 
726 704 i 658 393 240.
Lloguer. Local comercial de 110 m2 al 
carrer Ripoll, 19. Tel. 639 810 440, 935 
647 689 i 935 646 189
Traspaso. Panaderia-degustación en 
Montcada i Reixac. Buena ubicación. 
Clientela fija. Información: 93 572 63 91 
–637 49 81 44.
Lloguer de pis. Per  610 euros mensuals, 
3 habitacions.Tlfs 938 460 000 – 670 321 
867 –691 674 475.
En venta. Mueble de cama de 90 cm 
con armario y altillos de 2,40 m. de alto. 
Colchón incluido. Tel. 687 027 664.
Es lloga o ven. Plaça de pàrking a 
l’avinguda Catalunya, de Mas Rampinyo. 
Bé de preu. Per contactar truqueu al 
número de telèfon 93 575 04 29 a partir 
de les 21h. Preguntar per Maria Teresa. 
Se alquilan o se venden. Tres plazas 

de aparcamiento, delante de la estación 
de tren de Terra Nostra. Los interesados 
puden llamar al teléfono 93 565 08 30 
(Juan Martín Fernández)
Traspàs tintoreria. Vallès Oriental. Única 
a la població. 647 51 49 26.
Se alquila. Almacén de 130 m2 en Terra 
Nostra. Precio a convenir. Teléfono: 649 
339 073.
Lloguer o venda.  Plaça de pàrquing 
a l’avinguda de Catalunya de Mas 
Rampinyo. Bon preu. Tel. 935 750 429/ 
664 123 571.
Se traspasa. Panadería degustación por 
12.000 euros. Bien situada i con clientela 
fija. Traspaso urgente. Tel. 625 186 321.
Oferta laboral. Dinero extra desde casa, 
tiempo libre. No importa la edad ni la 
distancia. Tel. 935 646 634.
En venda. Màquina de cosir antiga de 
la marca Alfa. En perfecte estat, bon 
funcionament i bon preu. Preguntar per 
Helena. Tels. 935 641 405 i 647 690 597.
En venda. Honda Scoopy SH50 de color 
negre. 18.350 quilòmetres. Guardada 
sempre en aparcament. És de l’any 2000, 
amb revisió acabada de fer i amb els 
guants de regal. Preu: 900 euros. Tel. 639 
56 90 88.
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A principi d’octubre està previst 
que es posi en marxa una ofi ci-
na d’informació al Centre Cívic 
La Ribera sobre el projecte de 
rehabilitació d’edifi cis al barri, 
inclòs al Pla Integral. Dues de les 
actuacions més destacades són la 
instal·lació d’ascensors i el condi-
cionament de façanes. Per donar 
suport als tècnics del Pla Integral, 
la Cambra de la Propietat Urbana 
de Sabadell posarà personal a 
disposició del servei. Al Ple de 
juliol, l’Ajuntament va aprovar 
la signatura d’un conveni amb 
la Direcció General de Qualitat 
de l’Edifi cació i Rehabilitació de 
l’Habitatge –que depèn del De-
partament de Medi Ambient i 
Habitatge–, per tal d’agilitar les 
sol·licituds d’ajuts de les obres 
de rehabilitació dels edifi cis, aug-
mentar en un 10% l’import de 
les subvencions que es puguin 
concedir i tramitar un ajut com-
plementari per cobrir el cost dels 
projectes i la direcció d’obres.

Motius. El projecte de remodela-
ció d’immobles està pressupostat 
en 6 milions d’euros, fi nançats 
pel Consistori i la Generalitat –a 
través de la Llei de barris. Do-
nada la situació especial en què 
estan els edifi cis de la Ribera, 
l’Ajuntament ha sol·licitat ajuts 
complementaris per tal que el 

cost que hagin d’assumir els pro-
pietaris dels habitatges sigui el 
menor possible. D’altra banda, el 
10 d’octubre –12.30h, al Centre 
Cívic– es reunirà la comissió de 
seguiment i avaluació del Pla In-
tegral, formada per representants 
de la Generalitat, l’Ajuntament, 
la Taula Cívica i l’AV del barri.

L’ofi cina de rehabilitació d’edifi cis 
del barri obrirà a principi d’octubre

Silvia Díaz | Redacció

La rehabilitació de façanes és un dels objectius del Pla Integral | SILVIA DÍAZ

PLA INTEGRAL DE LA RIBERA

La comissió de seguiment i avaluació del Pla Integral es reunirà el pròxim dia 10
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El portal a Internet de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac, 
www.montcada.cat, destaca ara 
en portada els serveis i tràmits 
més comuns que fan servir els 
usuaris, amb l’objectiu de “fer 
més accessible el web i facili-
tar la recerca d’informació i 
els tràmits als ciutadans a tra-
vés d’Internet”, ha explicat la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC). El portal 
ha estrenat tres noves seccions 
a la portada: tràmits més dema-
nats, seccions més consultades i 
preguntes més freqüents –com 
l’oferta laboral o el plànol del 
municipi– el contingut de les 
quals anirà variant en funció de 
les demandes dels ciutadans. El 
web també ha modifi cat el for-
mat de la informació de portada, 
donant un major protagonisme a 
la imatge i als actes de l’agenda. 

Futurs tràmits. L’Ajuntament ha 
anunciat que, en els pròxims 

mesos, www.montcada.cat conti-
nuarà incorporant altres novetats, 
com la instància electrònica, un 
servei que, signat de forma digi-
tal, estalviarà als usuaris haver de 
desplaçar-se a l’Ajuntament per 
fer tràmits. A hores d’ara, el web 
ofereix la possibilitat de descarre-
gar el model d’instància, però no 

de signar-lo. Per poder tramitar 
documents amb l’Ajuntament a 
través de la xarxa de forma com-
pletament segura és indispensa-
ble disposar del certifi cat digital 
idCAT, que es pot sol·licitar a 
l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana, 
que fi ns al moment n’ha lliurat 
uns 150. 

El portal destaca en portada els 
tràmits més utilitzats pels usuaris

Silvia Díaz | Montcada

La portada del web municipal incorpora els tràmits més comuns | MONTCADA.CAT

WWW.MONTCADA.CAT

Les seccions que els ciutadans consulten més fan referència als tràmits i als serveis municipals
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Representants d’una quinze-
na d’entitats van assistir el 25 
de setembre a la presentació 
del portal d’entitats municipal 
a Internet, un espai virtual de 
trobada i comunicació entre les 
associacions, grups, persones i 
iniciatives so cials del municipi. 
El portal, al qual s’accedeix des 
del web municipal www.montcada.
cat, compta amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i té 
com a objectiu donar suport al 
moviment associatiu local. 
Al portal es pot trobar un direc-
tori de totes les associacions de 
Montcada organitzades segons 
el tipus d’activitats que duen a 
terme. En el cas de les associa-
cions que tenen web pròpia, hi 

ha un enllaç amb la seva pàgina. 
També hi ha diversos apartats 
com serveis, agenda, notícies 
relacionades amb el món asso-
ciatiu, recursos –on s’informa, 
per exemple, que el 29 d’octubre 
fi nalitza el termini per sol·licitar 
subvencions al Consistori– i un 
espai d’opinió sobre el portal 
i els seus continguts. Una cin-

quantena d’entitats ha allotjat 
el seu web al portal. El director 
de l’Àrea de Presidència, Román 
Castro, va destacar que el Con-
sistori organitza periòdicament 
cursos de formació gratuïts “per-
què les entitats que no tenen 
web aprenguin a dissenyar el 
seu i mantenir-lo actualitzat”. 
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va agrair l’assistència 
dels representants de les entitats 
a la reunió i va destacar que el 
nou portal permetrà  “dinamit-
zar, donar prestigi i millorar 
la tasca de les associacions de 
Montcada”.

>Societat

PORTAL D’ENTITATS

Una cinquantena d’associacions 
allotgen el seu web a l’espai virtual
El Consistori organitzarà cursos de creació de webs per animar la resta d’entitats a formar part del nou portal 

El tercer Tast Gastronòmic,  
el dia  7 d’octubre al 
carrer Major. PÀG. 14

El CEIP El Viver  engega 
els actes del seu  25è 
aniversari. PÀG. 16

Es tracta d’un espai 
virtual de trobada i 
comunicació entre 
associacions, grups i 
iniciatives socials

Laura Grau | Montcada

La presentació del portal d’entitats es va fer el 25 de setembre a la Casa de la Vila | LAURA GRAU

Pla de Formació

Les entitats debatran les seves necessitats

L’Ajuntament ha anunciat la re-
dacció d’un Pla de Formació per 
a les entitats de Montcada. Per 
elaborar aquest pla, obrirà un 
procés de refl exió i debat amb 
l’objectiu que siguin elles les que 
posin sobre la taula les princi-
pals necessitats formatives que 
tenen. Segons l’assessor Manel 
Ruiz, “l’objectiu és detectar les 
difi cultats que han d’afrontar les 
associacions en el funcionament 
del dia a dia”. La primera trobada 

amb les associacions tindrà lloc el  
20 d’octubre a la Casa de la Vila. 
Prèviament cada entitat ha de po-
sar per escrit els problemes més 
habituals amb què es troba, om-
plint el qüestionari que els ha fet 
arribat el Consistori. Després de 
fer aquest primer diagnòstic i la 
posada en comú dels principals 
problemes, s’elaborarà un pla for-
matiu per pal·liar les mancances 
que puguin ser solucionades per 
aquesta via | LG

Tallers per donar 
suport als pares 
en l’educació 
dels infants

La Secretaria de Polítiques fa-
miliars de la Generalitat de 
Catalunya, amb el suport del 
Departament d’Educació de 
l’Ajuntament, organitza el cicle 
de tallers Créixer amb tu, adre-
çat a pares i mares amb infants 
de 0 a 3 anys. La primera confe-
rència va tenir lloc el 24 de se-
tembre i va girar entorn els can-
vis que implica la incorporació 
d’un nou membre a la família. 
Al llarg del mes d’octubre, cada 
dilluns, a les 17.30h, al CEIP El 
Turó (Montiu, 18) es tractaran 
qüestions relacionades amb la 
cura i l’educació dels infants en 
diferents etapes de la seva vida. 
Les tres primeres xerrades són 
per a pares i mares de nens de 
0 a 18 mesos –els dies 24 de 
setembre i 1 i 8 d’octubre– i les 
tres següents –el 15, 22 i 29 d’oc-
tubre– per a famílies amb infants 
de 18 a 36 mesos. 

Tallers gratuït. Les inscripcions al 
cicle de conferències són gratuï-
tes i es poden tramitar al Depar-
tament d’Educació de l’Ajunta-
ment per telèfon (935 726 474), 
o bé adreçant-se directament a la 
planta baixa de l’edifi ci de l’avin-
guda de la Unitat, 6. Les famí-
lies participants obtindran dues 
guies editades per la Generalitat 
de Catalunya, sobre la cura i el 
desenvolupament dels infants. 
L’Ajuntament ofereix servei de 
canguratge, a la mateixa escola, 
mentre les famílies assisteixen al 
taller, que dura dues hores per 
sessió. 

Pilar Abián | Redacció
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La Regidoria d’Infància i Joven-
tut ofereix aquest trimestre nous 
cursos d’expressió corporal i ar-
tística, que es poden consultar a 
la nova agenda jove, que recull 
totes les activitats programades 
per als mesos d’octubre, novem-
bre i desembre a l’Espai Jove Can 
Tauler (Balmes, 16). S’organitza-
ran diversos tallers d’acrobàcia, 
massatges, còmic i break dance, 
entre d’altres. El preu trimestral 
és de 25 euros, amb un descomp-
te de 5 euros per a tots els mem-
bres del Club Jove. “El nostre 
objectiu és oferir una àmplia 
gamma d’activitats per acon-
seguir el màxim de participa-
ció dels joves”, ha indicat la re-
gidora d’Infància i Joventut, Eva 
Gonzalo (PSC).

Sessions obertes. A banda dels 
tallers, Can Tauler ofereix aules 
obertes d’expressió artística. Els 
dilluns hi ha guitarra elèctrica, els  
dimarts, calaix fl amenc i els dime-
cres, percussió. Com a novetat, 
aquest trimestre s’ha organitzat 
l’activitat divendres a la carta, on 
tothom que ho vulgui, a partir de 
les 18h, podrà gaudir de tardes 
temàtiques sobre graffi ti, màgia, 
cinema o escalada. Cada mes hi 
hauran diverses exposicions. Al 
setembre hi ha hagut una mostra 
dels artistes locals Carlota Pagès i 
Pau Romero i a l’octubre Míriam 
Garcia farà una exposició titulada 
“Joves i espais públics”. 

EDUCACIÓ

Els centres concertats de primària 
també tindran àrees d’infl uència
L’Ajuntament presenta la seva proposta de proximitat d’acord amb el requeriment que fa la Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament presentarà davant 
del Departament d’Educació de 
la Generalitat una proposta de 
modifi cació de les àrees de proxi-
mitat dels centres d’infantil i pri-
mària que compta amb el suport 
del Consell Escolar Municipal i 
passa per dividir el nucli urbà en 
tres zones d’infl uència, garantint 
que cada alumne tingui punts per 
optar, com a mínim, a una escola 
pública i a una concertada. L’úni-
ca excepció és Can Cuiàs, un 
barri que té com a centre referent 
el Ciutat Meridiana, que és con-
certat, i dos col·legis públics de 
Barcelona motiu pel qual els re-
sidents tindran punts per a qual-
sevol CEIP del municipi. Pel que 
fa als instituts, el Consistori apos-
ta per mantenir les actuals àrees 
de proximitat als centres públics 
mentre que La Salle, com a centre 
concertat, serà considerat com a 
zona única i el barri de Can Cuiàs 
tindrà adscrita l’escola Ciutat Me-
ridiana per als alumnes d’ESO. 

Obligatorietat. La modifi cació de 
les àrees d’infl uència de les es-
coles i els instituts és un requeri-
ment que fa per llei la Generalitat. 
Cada municipi ha de presentar 
la seva proposta, que haurà de 
ser ratifi cada pel Departament 
d’Educació. “La de l’Ajunta-

ment compta amb el suport 
del Consell Escolar Municipal, 
encara que la decisió fi nal la 
prendrà el govern autonòmic”, 
ha explicat la regidora d’Educa-
ció, Ana Rivas (PSC). L’edil ha 
valorat positivament el consens 
amb què s’ha donat llum verda 
al document, tot i fer constar que 
La Salle ha sol·licitat mantenir-se 
com a zona única. 
Si bé en el cas de les escoles de 
primària hi ha hagut un posicio-
nament comú entre els centres i 
l’Ajuntament, en el cas dels insti-
tuts no ha estat el mateix. En el 
moment de tancar aquesta edició 
els directors dels tres IES pú-
blics tenien previst reunir-se per 
presentar una proposta diferent 

a la que Educació defensa. “Els 
centres han apuntat la possibi-
litat de modifi car l’actual zona 
d’infl uència de l’IES la Ribera 
per pal·liar la baixa matricula-
ció, fruit de l’elevat percentatge 

d’alumnes nouvinguts, però des 
de l’Ajuntament creiem que 
això repercutiria negativament 
en el mateix centre i podria per-
judicar també la resta”, ha dit 
Rivas.

Pilar Abián | La Ribera

Cursos, tallers i 
exposicions per  
aquest trimestre 
a Can Tauler
Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament proposa que els IES públics mantinguin l’actual zona d’infl uència i La Salle continuï també com a zona única | SANTI ROMERO

proposta municipal

Adscripció de centres per barris 

Mas Rampinyo i Mas Duran: CEIP Elvira Cuyàs i La Salle

Montcada Nova i Pla d’en Coll: CEIP Font Freda i La Salle

Font Pudenta i Terra Nostra: CEIP Mitja Costa i La Salle

Centre i la Ribera: CEIP Reixac, CEIP Turó i Sagrat Cor

Can Sant Joan: CEIP El Viver i Sagrat Cor

Can Cuiàs: CEIP Ferrer i Guàrdia, CEIP Mestre Morera i tots els 
CEIPs de Montcada. Com a centres concertats, Ciutat Meriadana 
i Alfonsa Cavín 



14 1a quinzena | Octubre 2007Societat

FIRA DE LIQUIDACIONS

Augmenten els establiments 
participants a la mostra
L’activitat va tenir lloc el 16 de setembre al carrer Major

La roba és un dels productes amb més sortida a la Fira de liquidacions | LAURA GRAU

Centenars de montcadencs es van 
apropar a la 8a Fira de liquidaci-
ons que va organitzar Montcada 
Centre Comerç (MCC) el 16 de 
setembre al carrer Major. Un 
total de 23 botigues del centre 
i d’altres barris com Mas Ram-
pinyo, Pla d’en Coll, Can Sant 
Joan i Can Cuiàs van posar a 
la venda els estocs de l’estiu a 
preus rebaixats. Segons fonts 
de l’MCC, en aquesta edició la 
xifra d’establiments participants 
ha assolit el seu rècord. També 

destaca la col·laboració, per pri-
mera vegada, d’entitats com l’AV 
de Montcada Centre que va fer 
una xocolatada i va repartir in-
formació de les seves activitats. 
Durant tot el matí hi va haver 
infl ables, que van acollir més de 
300 infants, i una exhibició del 
gimnàs Montcada, que va atrau-
re força públic. El president de 
l’MCC, Jesús González, ha fet 
una valoració molt positiva, “tot 
i que les vendes globals han es-
tat més baixes respecte l’edició 
del mes de març”.

en 2 minuts...

> Trigèmins a Can Sant Joan           
Miguel Ángel  Giménez 
i Gemma Martínez, 
pares de trigèmins, 
van rebre el 14 de 
setembre de mans de 
l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), un lot de 
productes –bolquers, 
xumets, biberons, co-
lònies i sabó- per con-
tribuir amb les despe-
ses que suposa tenir 
tres nadons de cop. 
L’Ajuntament també va 
demanar la col·laboració 
d’empreses montcaden-
ques com Caprabo, que 
va aportar 300 euros en 
xecs de compra; Lidl que en va donar 120, i Gros Mercat, que en va aportar 
100. Álex, Eric i Iker Giménez Martínez van néixer el 16 de maig de 2007 i 
viuen al barri de Can Sant Joan | LR

> Concurs per promoure el consum responsable
L’Espai Jove Can Tauler i l’OMIC (l’Ofi cina Municipal d’Informació al 
Consumidor) convoquen el I concurs d’eslògans i logotips sobre el 
consum responsable adreçat a joves de 12 a 30 anys que no siguin 
professionals del disseny o de la comunicació. Hi haurà dos premis 
valorats en 180 euros per als guanyadors de cada categoria: de 12 
a 18 anys i de 19 a 30. Els treballs –com a màxim un per autor– han 
de ser inèdits i s’han de presentar fi ns al 16 de novembre a Can 
Tauler. El concurs es convoca amb l’objectiu de promoure entre 
els joves el consum responsable que implica elegir els productes i 
serveis no només basant-nos en la seva qualitat i el seu preu, sinó 
també tenint en compte el seu impacte ambiental i social, així com 
la conducta de les empreses que els elaboren | PA

PREMSA AJUNTAMENT

INAUGURACIÓ

El Punt estrena ofi cialment 
les seves instal·lacions
Els dies 5 i 6 es faran activitats especialment per als infants

Vista del centre lúdic i de serveis des del carrer Sant Jordi | SANTI ROMERO

El centre lúdic i de serveis El Punt, 
al barri de Mas Rampinyo, s’inanu-
gurarà ofi cialment el primer cap de 
setmana del mes d’octubre gairebé 
tres mesos després d’haver entrat 
en funcionament. El divendres dia 
5, a les 18h, es farà una visita insti-
tucional a càrrec de les autoritats 
municipals i, a continuació, es po-
saran en marxa activitats infantils 
–ludoteca, trenet i infl ables, entre 
d’altres– que es repetiran dissabte al 
llarg de tota la jornada, d’11 a 21h.

L’espai, amb prop de 26.000 m2, 
compta amb locals comercials, un 
cinema amb set sales, un hotel, 
una sala de convencions i ofi cines. 
El complex, a més, esta envoltat 
d’un parc públic que conserva 
bona part de l’arbrat de l’antic club 
Aismalibar. El projecte ha estat 
possible gràcies a la col·laboració 
entre l’Ajuntament, que ha cedit 
els terrenys i l’explotació per un 
període de 50 anys a la promotora 
SECEM, i a Construccions Riera, 
que ha dut a terme l’obra.

La fi ra de Mas 
Rampinyo es 
dóna a conèixer 
a Mas Duran

L’Associació de Botiguers, Co-
merciants i Industrials de Mas 
Rampinyo organitza el 7 d’oc-
tubre la VII Fira del Comerç 
al barri, que aquest any canvia 
d’ubicació i es trasllada de la 
plaça Francesc Macià a la plaça 
de les Calderes i al carrer Pep 
Ventura, a l’altra banda de la via 
del tren. L’objectiu de la mostra 
és donar a conèixer el ventall co-
mercial de Mas Rampinyo, tant  
als veïns de la resta de zones de 
Montcada com als que viuen al 
mateix barri i, especialment, a 
les noves famílies que han anat a 
viure a les noves urbanitzacions 
de Mas Duran, segons han ex-
plicat fonts de l’organització. 

Programa. La Fira tindrà lloc de 
10 a 14h i durant tot el matí hi 
haurà infl ables i llits elàstics per 
a la mainada. Cap al migdia ac-
tuarà el grup de ball de saló In-
victo, hi haurà una exhibició de 
les seccions de cultura tradicional 
de l’entitat la Unió i també es 
podrà veure teatre, a càrrec del 
grup TEA-345.

Silvia Díaz | Redacció

Pilar Abián | Redacció

Laura Grau | Montcada

La Regidoria de Comerç i Tu-
risme i professionals locals orga-
nitzaran de l’1 al 7 d’octubre la 
primera Setmana Gastronòmica, 
adreçada a “promocionar la cuina 
que es fa a Montcada i obrir 
boca de cara a la mostra del 
carrer Major”, ha explicat el re-
gidor de Comerç i Turisme, Joan 
Carles Paredes (CiU). De l’1 al 5 
d’octubre, diferents cuiners que 
treballen a Montcada faran una 
demostració a l’Abi d’algun dels 
seus plats més suculents, de 19 a 
20h. A més, també hi participarà 
un professional especialitzat en 
postres. Amb el suport del Ser-
vei Local de Català, els dies 2 i 3 
–a les 17 i 11h respectivament–, 
la Regidoria organitza a la Casa 
de la Vila l’activitat Plats a la carta, 
adreçada als professionals, perquè 
puguin elaborar la carta del seu 
establiment en català.

Mostra. La Setmana Gastronòmi-
ca fi nalitzarà el 7 d’octubre, amb 
el tercer Tast, que se celebrarà al 
carrer Major, de 12 a 16h, i està 

previst que una quinzena de pro-
fessionals mostrin les seves espe-
cialitats. Una de les novetats és la 
presència d’un expositor de cer-
veses d’importació i la incorporació 
d’un estand de venda de begudes.
Les persones que vulguin provar 
aels plats hauran de comprar un 
tiquet, al preu de 3 euros per de-
gustació. A la plaça de l’Església 
s’instal·laran carpes amb taules per 
poder menjar-se els plats. 
La data de la mostra ha canviat 

en cada edició. La primera es 
va fer el 2005 coincidint amb 
la Festa Major i la de l’any pas-
sat va ser al novembre. “El tast 
va funcionar bé, però al no-
vembre ja fa fred per estar al 
carrer. Al setembre coincideix 
amb la Fira de liquidacions i 
altres activitats que ens poden 
treure públic”, ha explicat Jesús 
González, un dels restauradors 
que participen en l’organització 
de la mostra. 

Comerç organitza la primera setmana 
dedicada a la cuina de Montcada
L’activitat culminarà el 7 d’octubre amb la celebració del tercer Tast gastronòmic al carrer Major

Silvia Díaz | Redacció

Parada d’uns dels restaurants que l’any passat va participar al Tast grastronòmic | SILVIA DÍAZ

GASTRONOMIA
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COOPERACIÓ

Dues voluntàries locals 
engeguen projectes 
solidaris a Nahulingo
Les joves, veïnes de la Ribera, han passat un mes a El Salvador

Les cooperants de Montcada que 
van participar al curs de Coope-
ració organitzat per Tazumal han 
desenvolupat dos projectes socials 
a Nahulingo (El Salvador) i van 
tornar el 25 d’agost amb un ob-
jectiu clar, que l’experiència no 
quedi només en un bonic record 
sinó poder continuar col·laborant 
amb el país. Elisabeth Andújar i 
Lídia Gimeno, veïnes de la Ribe-
ra, van posar en marxa dues inici-
atives, una destinada als infants i 
una altra a les dones. 
Prop de 300 nens i nenes de Na-
hulingo van participar en un ta-
ller sobre reciclatge. “Allà no hi 
ha cultura mediambiental, fan 
servir una enorme quantitat 
d’envasos, cremen els residus 
i no coneixen el concepte de 
la reutilització”, ha indicat An-
dújar. 

Proposta. Una nova llei al país 
obliga ara als municipis a establir 
mecanismes de gestió dels residus 
i, per començar a conscienciar la 
població, les dues montcadenques 
van proposar a l’Ajuntament i a 
les escoles de Nahulingo que facin 
un taller per als infants, consistent 
a recollir les llaunes i ampolles de 
plàstic que trobin al carrer i que, 
una vegada compilades, el Con-
sistori busqui mecanismes per po-

sar a la venda aquests envasos, a 
canvi de diners per a les escoles. 
“Tenen una cultura relaxada 
però amb una mà que els guiï 
podran fer moltes coses”, ha ex-
plicat Gimeno.
D’altra banda, les cooperants 
van organitzar un cicle de xerra-
des per a un centenar de dones. 
“Allà no estan valorades, te-
nen l’autoestima molt baixa i 
l’home pot fer el que vol”, han 
explicat les voluntàries, afegint, 
però, que “volen educar els seus 
fi lls perquè no es repeteixi la 
seva història”. Però, encara que 
tinguin aquest objectiu, a Andújar 
i a Gimeno se’ls ha fet difícil par-
lar de temes com la sexualitat o 
la família. La proposta que han 
fet les montcadenques és que les 
dones facin cursos d’informàtica, 
secretariat o artesania, per accedir 
al mercat laboral. 
La visita de Gimeno i Andújar 
a Nahulingo ha servit per com-
provar l’estat dels projectes que 
s’hi han fet amb les aportacions 
de Montcada. Les cooperants 
han explicat que la sala d’infor-
màtica a una escola està funcio-
nant i que la Casa de la Cultura 
la fan servir com a biblioteca. 
El museu, que es vol orientar a 
l’arqueologia, encara no està en 
marxa ni tampoc l’espai de lleure 
i restauració.

Les dones que van participar a les xerrades treballen en activitats agrícoles | ROBERTO CAPACHO

festival solidari

Espectacle a Can Sant Joan a favor dels afectats pels huracans

Centenars de persones van 
assistir el 15 de setembre al 
festival solidari organitzat per 
Tazumal a Can Sant Joan a fa-
vor dels damnifi cats de l’huracà 
Fèlix. L’entitat va comptar amb 
el suport de l’Ajuntament i del 
gimnàs Jym’s, que va oferir una 
exhibició de ball. Si bé l’assis-
tència de públic a l’espectacle 
va ser elevada, les donacions a 
les guardioles que va instal·lar 
Tazumal van ser molt discretes, 
poc més de 100 euros | PA

Els infants van fer manualitats per treballar el concepte del reciclatge | ROBERTO CAPACHO

El Centre Cívic La Ribera aco-
llirà el 29 de setembre el primer 
Torneig Cívic de Dominó, que 
organitza la Taula Cívica del 
barri amb la col·laboració del 
Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina. Es tracta d’una més de 
les iniciatives que es desenvolu-
pen a la Ribera, amb l’objectiu 
de promoure el civisme i la bona 
convivència. El torneig es dispu-
tarà per parelles i està obert a tot-
hom. Les partides començaran a 
partir de les 9h. 
Encara es poden fer les inscrip-
cions al Centre Cívic La Ribera 
(Llevant, 10), de 17 a 20h, i al 
Casal de la Mina. Les tres pare-
lles guanyadores rebran premis 
(lots de productes d’alimentació) 
i hi haurà un refrigeri per a tot-
hom.

Primer torneig 
cívic de dòmino 
al Centre Cívic 
La Ribera
Silvia Díaz | Redacció

SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Redacció
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> 6.500 euros per a projectes i activitats           
La Secretaria General de Joventut de la Generalitat ha atorgat a l’Ajunta-
ment una subvenció de 6.500 euros per projectes de joventut. De total, 
4.000 euros es destinaran a la dinamització de l’Espai Jove Can Tauler, 
un equipament que va ser inaugurat l’octubre del 2002 i que ha esde-
vingut un punt de trobada per als joves i un espai de canalització de  
demandes, inquietuds i propostes educatives i d’oci a través de serveis 
com la viatgeteca o el servei d’informació Juvenil A Prop. La resta de 
la subvenció atorgada per la Generalitat, 2.500 euros, es destinaran al 
Consell Municipal de Joventut | LR

> Nova temporada del cau El Turó
L’Agrupament Escorta El Turó inicia el seu segon any d’activitats el 
29 de setembre amb una pujada al Turó de Montcada per a infants 
i famílies. La temporada regular començarà el 6 d’octubre, amb 
activitats els dissabtes a la tarda a l’Abi, lloc on l’entitat es reuneix 
cada dijous. Núria Jané, membre de l’entitat, ha explicat que “te-
nim molts projectes per a aquest curs, com ara sortides i també 
colònies”. El 20 de setembre va tenir lloc una reunió informativa 
per als pares i mares | SD

> Programa de salut als centres educatius
Un curs més, la Regidoria de 
Salut Pública i Consum posa 
a l’abast de les escoles i ins-
tituts de Montcada una ofer-
ta pedagògica on es treba-
llen continguts transversals 
i específi cs sobre la promo-
ció de la salut. Les activitats 
giren entorn la sexualitat, 
l’alimentació, les drogues, 
la cura d’animals i la seguretat viària, entre d’altres. Els tallers es 
basen en una metodologia participativa. Durant el curs 2006-2007 
s’han ofert un total de 17 sessions formatives, 4 per a alumnes de 
primària i 13 per a secundària (a la imatge, xerrada a La Salle) | SD

EDUCACIÓ

El CEIP El Viver celebra aquest nou 
curs els seus 25 anys d’història 
Els actes van començar el 14 de setembre amb una festa infantil al mateix centre escolar

Laura Grau | Can Sant Joan

L’animador Rah-mon Roma va oferir un espectacle per als infants | LAURA GRAU

El CEIP El Viver celebrarà al llarg 
d’aquest curs el seu 25è aniversari. 
Tots els actes del calendari escolar, 
inclosa la Setmana Cultural, esta-
ran relacionats amb la història del 
centre i la seva posada en marxa 
l’11 de setembre de 1982, després 
d’una llarga lluita protagonitzada 
pels veïns de Can Sant Joan. 
La inauguració del curs, feta el 14 
de setembre, va consistir en la pen-
jada d’una gran pancarta del 25è 
aniversari a la façana del col·legi i 
un espectacle infantil. Un dels mo-
ments més emocionants de l’acte 
va consistir en l’aparició de 25 glo-
bus de colors per les fi nestres de 
l’edifi ci a càrrec d’exalumnes del 
centre mentre els nens cantaven la 
cançó d’aniversari feliç. 
El gruix de les activitats comme-
moratives es farà durant l’últim 
trimestre del curs, amb un sopar 
d’exalumnes i un acte més insti-
tucional. La directora, Conxita 
Roca, ha destacat “l’arrelament 
del centre al barri i el seu taran-
nà integrador”. 

PILAR ABIÁN
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El Centre de Dia del Casal de 
la Gent Gran de Montcada i 
Reixac –al parc Salvador Allen-
de, Montcada Nova– ha obtin-
gut el quart premi del concurs 
de cartells que ha organitzat el 
Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya amb motiu del Dia 
Mundial de l’Alzhèimer, que va 
tenir lloc el 21 de setembre. Se-
gons ha explicat la responsable 
del servei, Sagrario Durántez, el 
disseny ha estat fruit del treball 
col·lectiu de diverses persones, 
des de familiars de malalts que 
són atesos al centre fi ns a perso-
nal extern passant també pels as-
sistents i terapeutes del afectats. 

Inspiració. El cartell ha estat ins-
pirat en el cas d’una usuària del 
Centre de Dia que, en els primers 
mesos de la malaltia, va trencar 
l’àlbum de fotografi es familiar. 
El marit va explicar l’anècdota 
que ha quedat refl ectida en el 
cartell –elaborat amb el suport 

de personal voluntari vinculat al 
centre– juntament amb una frase 
que diu: “L’Alzhèimer destrueix, 
però no desuneix”.
Actualment, el Centre de Dia de 
Montcada i Reixac atèn 16 usu-
aris, 5 dels quals estan afectats 
d’Alzhèimer. “Atendre aquests 
malalts implica un important 
esforç per als professionals i 
la família, ja que no saben ex-
pressar què senten, ni tan sols 

si es troben malament”, ha ex-
plicat Durántez. 
L’Alzhèimer és una malaltia neu-
ro-degenerativa que es caracterit-
za per una pèrdua progressiva de 
la memòria i afecta especialment 
la gent gran. La responsable del 
Centre de Dia recomana als fa-
miliars afectats assessorar-se i 
rebre suport terapèutic dels pro-
fessionals per afrontar l’atenció 
al malalt.

DIA MUNDIAL DE L’ALZHÈIMER

Premi per al Centre de Dia del Casal 
de gent gran de Montcada i Reixac
El servei va participar a un concurs de cartells sobre la malaltia organitzat per la Generalitat

Pilar Abián | Montcada Nova

Els promotors de la iniciativa davant del cartell guardonat amb el quart premi | SILVIA DÍAZ

Les dones de Montcada i Reixac i 
els moviments socials és el títol del 
llibre que es presenta el 9 d’octu-
bre, a les 19h, a l’Auditori. El vo-
lum l’ha editat l’Ajuntament amb 
el suport del Programa Memorial 
Democràtic del Departament de 
Relacions Ciutadanes i Participa-
ció, que ha atorgat una subvenció 
de 10.000 euros. El llibre recull 
bona part del material que es va 
exposar a la mostra Dones i mo-
viments socials la primavera del 
2006 i pretén homenatjar pública-
ment la tasca i el lideratge social de 
les dones a Montcada en el desen-
volupament del municipi.

Divulgar i normalitzar. Tant el llibre 
–gratuït– com l’exposició tenen un 
doble objectiu: divulgar el compro-
mís que van assumir moltes dones 
amb l’avenç social i la democrà-
cia i analitzar les demandes que 
les dones van exposar en matèria 
d’igualtat des de fi nals dels 60 fi ns 
a principi dels 80. La presentació 
del volum la farà Zebina Lacalle, 
qui va ser regidora des del 1983 al 
1995 pel PCC, IC i la PEC. 

Llibre sobre el 
paper social 
de les dones 
de Montcada 
Pilar Abián | Redacció

El conegut metge-pediatra mont-
cadenc Josep M. Benedé Clusa 
va morir el passat  22 de setem-
bre després d’una llarga malaltia 
a l’edat de 75 anys. Els funerals 
van tenir lloc el 24 de setembre a 
l’Església de Santa Engràcia, ple-
na de gom a gom per dir l’últim 
adéu al pediatra. Benedé, amb 
consulta al carrer Julio García 
des de feia més de 40 anys, ha 
estat un referent en la medicina 
local. Dues generacions de mont-
cadencs han passat per la seva 
consulta, que va compartir amb 
el seu únic fi ll, qui va seguir les 
seves passes en el món de la pe-
diatria. Benedé va exercir la seva 
professió fi ns que va començar a 
patir problemes de salut en so-
brepassar la setantena. 

Mor el conegut 
metge-pediatra
Josep Maria 
Benedé

Laura Grau | Redacció

Benedé en una imatge del 2003 | LAURA GRAU
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Loyal Dance/Naima

> Gent que es mou

El ball com una forma de vida

Són vuit joves d’entre 18 i 22 anys, 
viuen a Can Cuiàs i els encanta ba-
llar. Tenen dos noms artístics. Quan 
fan ball modern, s’anomenen Loyal 
Dance, i quan ballen fl amenc, Nai-
ma. Són alumnes del curs de ball 
fl amenc que imparteix la professo-
ra Maria Antonia Expósito al Centre 
Cívic Can Cuiàs, organitzat pel Grup 
de Dones. La seva primera actuació 
va ser al Centre Cívic de Ciutat Me-
ridiana fa cinc anys. Quatre d’ells 
tenen el títol de monitor de funk i 
hip-hop i tres fan de professor de 
ball.“A Can Cuiàs tothom els co-
neix, no només perquè actuen a 
la festa major sinó perquè són jo-
ves que s’involucren en la vida del 
barri, fet bastant insòlit avui dia”, 
explica Expósito. 

Joves compromesos. Són els ar-
tífexs de l’exitós Túnel del terror 
que cada any es fa per Tots Sants 
al Centre Cívic Can Cuiàs. També 
participen en la Comissió de festes 

i en l’organització d’actes com el 
Cagatió i la Cavalcada de Reis, en-
tre d’altres.  La motivació principal 
que tenen aquests joves per ballar 
és passar una bona estona plegats. 
“Som amics des de petits, hem 
crescut junts i ens estimem el ba-

rri”, explica una de les components 
del grup, Anna Plaza.

Els vuit joves que integren el grup de Can Cuiàs posen amb el seu vestuari | CRISTINA RAMÍREZ

  més informació
   Centre Cívic Can Cuiàs 
    anuscky_pil@hotmail

 Laura Grau | Can Cuiàs

El grup està format per vuit joves de Can Cuiàs molt implicats en la vida del barri
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P3. NOU CURS 

Els més petits fan les primeres passes a l’escola

CEIP El Viver. Tortugues CEIP El Viver. Elefants

CEIP Mitja Costa. Hàmsters Col·legi Ciutat Meridiana

CEIP Elvira Cuyàs. Conillets CEIP Elvira Cuyàs. Gatets

CEIP Reixac. Llunes CEIP Reixac. Sols

FOTOS: SANTI ROMERO
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P3. NOU CURS

CEIP Font Freda. Ossets blaus CEIP Font Freda. Ossets vermells

CEIP El Turó. Marietes Col·legi La Salle. Dofi ns

Col·legi Sagrat Cor. Llunes Col·legi Sagrat Cor. Sols
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>Agenda Tercer Tast 
Gastronòmic
7 d’octubre, 
de 12 a 16h, 
al carrer Major
veure pàg. 14

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 15 i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

Exposició de pintures 
de Ricard Liarte

Del 4 al 28 d’octubre

TEATRE

 UNA CÒPIA
Amb David Selvas

7 d’octubre, a les 19h

28-S l divendres
Hora del conte. Escudella de contes, 
amb Neus Juvillà. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca de Can Sant Joan (Turó, 45). 

Tarda de cinema. Hora: 18h. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler.

29-S l dissabte
Sortida. Cap de setmana a Can Putxet 
(Sant Celoni). Preu: 35 euros i 30 euros 
per als socis del Club Jove. Inscripcions 
a Can Tauler (Balmes, 16). 

Primer torneig cívic de dòmino. Hora: 
9h. Lloc: Centre Cívic La Ribera. Gratuït. 
Inscripcions al Centre Cívic La Ribera 
(c/Llevant, 10). Organitza: Xarxa de Di-
namització.

Medi Ambient. Anellament científi c 
d’ocells a la llera del riu Besòs. Gratuït 
Inscripció prèvia al telèfon 935 726 017 
(Casa de les Aigües) o al correu electrò-
nic cmarcos@montcada.org. 

Visita. La segona part de la Via Laietana. 
Hora: 11h. Lloc de sortida: Via Laietana 
(Fontanella). Organitza: Fundació Cultu-
ral Montcada.

Infantil. Els matins de jocs tradicionals.
Hora: 11h. Lloc: Plaça Salvador Espriu.Or-
ganitza: Associació de Botigueres, Comer-
ciants i Industrials de Mas Rampinyo. 

Concert. Treinta monedas, Emilio Rosales i 
Garoa. Hora: 19h. Lloc: Pub Bulevard. Preu: 
4 euros. Organitza: Pub Bulevard. 

30-S l diumenge
Teatre. El diari d’Anna Frank. A càrrec 
del grup Tea 345. Hora: 19h. Lloc:Au-
ditori. Gratuït.  

1 l dilluns
Reunió. De la CNEE. Hora: 15.15h. Lloc: 
Ajuntament. Organitza: CNEE.

Inauguració. “Joves i espais públics”, de Mí-
riam García. Hora: 17h. Lloc: Espai Jove Can 
Tauler (Balmes, 16). Fins al 31 d’octubre.

Conferència. La cura, el desenvolupa-
ment i l’educació de les criatures. Hora: 
17.30h. Lloc: CEIP El Turó. 

3 l dimecres
Presentació. Del llibre Deseduca’t, de 
Pere Darer i Eva Bach. Hora: 19.15h. 
Lloc: Cafè de Montcada. Organitza: Cer-
cle Cultural.  

4 l dijous
Inauguració. De l’exposició de pintures 
de Ricard Liarte. Hora: 19.30h. Fins al  
28 d’octubre. Lloc: Casa de la Vila.  

Assemblea. De la Plataforma Tracte Just-
Soterrament Total. Hora: 20h. Lloc: Abi. 

5 l divendres
Inauguració. Del centre comercial El Punt. 
També el dia 6. Hora: 17h. Lloc: passeig Sant 
Jordi (Mas Rampinyo).  

Tarda de grafi tti. Hora: 18h. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler.

Hora del conte. Contes de tots els temps. 
Amb Núria Farrús. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Montcada Centre (Montiu, 12). 

Documental. Uno por ciento esquizofre-
nia. Hora: 19h. Lloc: Ateneu de Cerdanyo-
la (Indústria, 38-40). Organitza: associació 
de malalts mentals CEMORIBA. 

6 l dissabte
Taller. De caixes niu. Lloc: Casa de les 
Aigües. Gratuït. L’hora es coneixerà en 
el moment de fer la inscripció, al te-
lèfon 935 726 017 ó al correu electrònic 
cmarcos@montcada.org.

Visita. Al barri d’Hostafrancs (Barcelo-
na). Hora: 11h. Lloc de sortida: PLaça 
Espanya-Creu Coberta. Organitza: Fun-
dació Cultural Montcada.

Concert. Cantada d’havaneres amb 
motiu del 25è aniversari de L’Espingari. 
Hora: 18h. Lloc: Av. Catalunya (Mas 
Rampinyo). 

7 l diumenge
Fira. VII Fira del Comerç a Mas Ram-
pinyo. Parades comercials, infl ables i 
exhibició dels grups de la Unió, balls 
de saló amb Invicto i grup de teatre Tea 
345. Hora: De 10 a 14h. Lloc: Plaça de 
les Calderes i carrer Pep Ventura. Orga-
nitza: Associació de Botiguers, comer-
ciants i industrials de Mas Rampinyo.

Marxa popular. Hora: De 11h. Lloc de 
sortida: parc Salvador Allende. Organit-
za: AV de Montcada Nova.

III Tast gastronòmic. Hora: De 12 a 16h. 
Lloc: carrer Major. Organitza: Restaura-
dors de Montcada i Ajuntament.

Teatre. Una còpia, de la companyia Caer-
Teatre Lliure-A. Number. Amb David Selvas. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori. Preu: 6 euros. 

8 l dilluns
Conferència. La cura, el desenvolupa-
ment i l’educació de les criatures. Hora: 
17.30h. Lloc: CEIP El Turó. 

9 l dimarts
Presentació. Del llibre “Les dones de 
Montcada i Reixac i el moviment social”, 
editat per l’Ajuntament. Hora: 19h. Lloc: 
Auditori.

10 l dimecres
Conferència. “Tradició de Tots Sants”, 
amb Joan Bertran. Hora: 20h. Lloc: 
Fundació Cultural Montcada (Major, 47). 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

11 l dijous
Xerrada. Què podem fer per prevenir el 
càncer?  Amb el doctor Bonfi ll, de la Fede-
ració d’Entitats contra el Càncer de Cata-
lunya. Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila. 

15 l dilluns
Conferència. Benestar i salut de la cria-
tura. Hora: 17.30h. Lloc: CEIP El Turó. 

Ajuntament-omic (consumidors) ........  935 726 474
Ambulàncies  ......................................................061
Andròmines  ........................................935 641 574
Auditori Municipal  ..............................935 751 289
CAP Montcada (concertar visites)  .......902 111 444
(Servei d’urgències)  ............................935 750 544
CAP Les Indianes (concertar visites) ....902 111 444
(telèfon directe)  ...................................935 752 601
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
Ofi cina 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
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)  .......................935 641 741
Taxis  ....................................................936 917 600

Telèfons d’interès

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
V. Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 30

28 29 30

5 6 72 3 41

129 10 118

Guix E. Relat E. Relat

Pardo Guix GuixRivas Duran J. VilaJ. Relat

J. VilaJ. Relat Rivas DuranV. Nieto

Farmàciesoctubre

MOSTRA DE TEATRE

 EL DIARI D’ANNA FRANK
A càrrec de Tea 345

30 de setembre, a les 19h
Espectacle gratuït

29 30
Pardo Pardo

13 14

1916 17 1815
DuranV. Nieto J. Relat RivasE. Relat

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

LES DONES DE MONTCADA 
I ELS MOVIMENTS SOCIALS  
9 d’octubre, a les 19h
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>La bústia del lector >Editorial
Massa cotxes
Justament ara que s’acaba 
de celebrar la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Se-
gura és un bon moment per 
refl exionar sobre com ens 
desplacem en el si del nucli 
urbà i també sobre l’excés de 
trànsit que suporta el muni-
cipi. És obvi que Montcada i 
Reixac, per la seva orografi a i 
pel pas d’infraestructures, és 
una ciutat molt fragmentada i 
els desplaçaments impliquen 
recórrer en alguns casos dis-
tàncies llargues. Si apostem 
pel transport públic o per la 
bicicleta, s’escau oferir uns 
bons mitjans als usuaris. En 
el cas del servei d’autobús, el 
cert és que progressivament 
hi ha hagut una important 
millora en aquest àmbit amb 
la incorporació de noves lí-
nies que permeten unir els 
barris i arribar a equipaments 
de primera necessitat, com 
ara el nou ambulatori. Con-
tràriament, en el cas de les 
bicicletes, circular-hi continua 
sent una pràctica minoritària. 
No hi ha carrils específi cs en 
el nucli de la ciutat ni segu-
retat per als ciclistes. Encara 
s’ha de fer molta feina des de 
l’Ajuntament per potenciar  
l’ús d’aquest mitjà.
Una de les altres proble-
màtiques endèmiques que 
afecten la localitat és l’excés 
de trànsit extern. I no només 
parlem del pas d’autopistes 
i carreteres pel terme muni-
cipal, sinó dels centenars de 
vehicles que han de passar 
necessàriament pel centre 
per anar des de la C-17 a la 
carretera de la Roca. Ja fa 
anys que suportem aquesta 
pressió a diari i és urgent que 
les administracions preguin 
mesures al respecte.

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 491. Direcció: Pilar Abián. Redacció: Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Silvia Díaz, Laura Grau, Rafa Jiménez, César Sánchez i Núria Sánchez. Fotografi a: Santi Romero. Assessorament lingüístic: Servei Local de 
Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Disseny: Martí Riba. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: C. GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan 
José Perona. Consell d’Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. Webs: www.montcada.cat i www.montcadaradio.com 

el click

Pont deteriorat

El pont que passa sobre el 
Besòs a l’alçada de Can 
Sant Joan està en un estat 
molt lamentable. M’agrada 
fer esport i el cap de set-
mana aprofi to per passar-hi 
fent footing. Crec que no és 
tan antic com perquè tingui 
aquest aspecte deplorable.  

JA  |  Montcada

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
Ha sortit a La Veu això de la nova ordenança cívica i voldria saber quan 
es començarà a sancionar la gent que deixa les escombraries dins les 
papereres. És una autèntica vergonya veure com hi ha gent que hi deixa 
la bossa i es queda tan ample. 
Joan Martínez | Montcada

Abans de posar en marxa l’ordenança i començar a fer efectives les 
possibles sancions, des de l’Ajuntament volem engegar una campa-
nya informativa i conscienciadora perquè tota la població conegui la 
nova normativa sobre convivència i civisme. Aquesta campanya es 
posarà en marxa a l’octubre o, com a molt tard, durant la primera 
quinzena de novembre | M. Carmen Porro, presidenta de l’Àrea 
Interna, pel PSC.

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 perso-
nes o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica laveu@montcada.org 

L’Ajuntament ‘es mulla’
Jeny té 4 anys i és la meva única 
fi lla. Va néixer amb una hemiparè-
sia o, el que és el mateix, una dis-
funció de la força muscular que li 
afecta al costat dret. El 27 de juny 
vaig assistir a una reunió convocada 
per Adimir (Associació de discapa-
citats físics, psíquics i sensorials de 
Montcada i Reixac) a la qual perta-
nyo. Es presentava un preciós pro-
jecte, la “Fisioteràpia en l’aigua”, 
que va dirigit als nens afectats per 
problemes motrius, com la Jeny, i 
pel qual estic molt il·lusionada. 
Amb aquesta carta vull agrair de for-
ma molt sincera a la regidora de Ser-
veis Socials, Mª Carmen González, i a 
la directora de Montcada Aqua, Ana 
Rodríguez, l’assistència a aquesta 
reunió i l’interès que ambdues van  
demostrar en la possible i futura re-
alització d’aquest projecte, que ja 
funciona a d’altres municipis.
Amb gran interès van seguir les expli-
cacions de Marta Prats, Coordinadora 
de la Fundació Puigverd, a la qual 
també vull agrair la seva professional 
i humana exposició en relatar-nos 
l’experiència en el municipi de Cas-
tellar del Vallès, on un grup de moni-
tors imparteixen a més de 70 usuaris 
aquesta activitat des de fa 18 anys. 
Amb aquesta teràpia, els avantatges no 
només son físics, en treballar els mús-
culs afectats sinó que, a través d’ella 
s’afavoreix també la inclusió social i la 
independència d’aquests nens. 
A Mª Carmen González, de Serveis 
Socials, i a Ana Rodríguez, directora 
de Montcada Aqua, gràcies. Gràcies 
per dedicar el seu temps i els seus 
esforços perquè aquest projecte, en 
el qual confl ueixen la millora en la 
qualitat de vida dels pacients i el seu 
desenvolupament personal i humà 
vegi la llum a Montcada. Gràcies 
també a Adimir per lluitar per aquest 
i altres projectes necessaris. Amb 

aquesta actitud és com es demostra 
que la nostra localitat és propera i 
pròxima als ciutadans.

M. Fernanda Sánchez
 Montcada

Queja
El pasado 14 de septiembre mi padre, 
de 81 años, se despertó con mucho 
dolor en la columna y no pudo levan-
tarse. A partir de las 9h, mi madre 
empezó a llamar a urgencias y al ver 
que nadie le contestaba, me llamó al 
trabajo para decirme lo que pasaba y 
que yo también lo intentara. Después 
de una hora (sobre 50 llamadas) sin 
conseguirlo, mi madre, de 80 años, 
decidió ir personalmente y dejar a mi 
padre solo en casa. Desde su casa hay 
una distancia de 800/900 m. Cuando 
llegó, le dijeron que sólo hay una per-
sona para atender el teléfono y que si 
tiene más de una llamada, las demás 
no las puede atender. Le tomaron nota 
para que el médico fuera a su casa y 
al cabo de una hora éste llamó a casa 
para que mi madre le indicara donde 
estaba la calle San Jaume, ya que no 
es vecino de Montcada. Cuando llegó, 
le atendió, le puso una inyección para 
el dolor y se fue. 
Nuestra familia, como todos, pagamos 
los impuestos y este servicio es para las 
personas y lo pagamos todos, creo que 
deberían atender mejor a la gente ma-
yor y, a todos en general, ya que esta-
mos indefensos ante su indiferencia.

Teresa Martí
Montcada

Proposta 
Les rajoles trencades o aixecades als 
nostres carrers semblen reproduir-se 
cada dia que passa i no només aque-
lles que són antigues. També succeeix 
amb les d’obra nova, a causa, no pot 
ser d’altra manera, d’un sistema de 
pavimentació incorrecte. A aquest fet 
cal sumar-hi els desperfectes que oca-

sionen els treballs de canalització, 
els de reparació de fuites, els de so-
terrament de cables... Un cop obert el 
paviment i realitzada l’obra, es torna a 
recompondre tan malament com se sap 
(bonys, rajoles desnivellades, sots...).
En més d’una ocasió he comunicat 
a l’Ajuntament desperfectes a la via 
pública que constitueixen un risc 
elevat de caiguda. La reparació o no 
s’ha fet o, en el millor dels casos, 
ha tardat un parell de mesos a fer-
se (en aquest cas, per substituir una 
única rajola). És responsabilitat de 
l’Ajuntament el manteniment correc-
te de voreres i altres vies de pas. I 
veig que el sistema utilitzat per re-
cordar-li-ho no és del tot efectiu. Per 
això, faig la proposta d’endegar aquí 
el que aquest mes d’agost ha posat 
en pràctica l’ajuntament de Sitges: 
la creació dels inspectors de via pú-
blica, dos responsables que recorren 
el municipi per advertir els departa-
ments municipals corresponents dels 
possibles desperfectes i atendre les 
observacions que, en aquest sentit, 
els hi facin també els vianants.
És així com un ajuntament compleix 
la seva responsabilitat. És així com es 
governen les coses petites al costat 
dels grans equipaments que calgui 
inaugurar. No és així com es fa també 
una “ciutat per a tu”?

Jaume Aregall i Miñarro
 Montcada

Festa de Terra Nostra
Enguany, la Junta de l’AV ha hagut 
d’assumir l’organització de la Festa 
Major (excepte la Nit Boja). A títol 
personal, explicaré que la decisió de 
no programar la guerra de l’aigua fou 
per tal de no malbaratar-la i perquè no 
espatllés el dinar de la majoria d’as-
sistents que cada any han de marxar 
a corre cuita del concurs de paelles. 
Davant l’esbroncada i insults que vaig 
rebre per intentar que no continués la 

guerra vaig dir que el comportament 
era de mal educats, que si se seguia 
així no hi hauria premis de les paelles 
(òbviament per la fugida de l’aigua) i 
que l’any següent no hi hauria Festa 
Major perquè la Comissió actual no 
existiria. Lamento que hi hagués qui 
es cregués al peu de lletra unes parau-
les que sols pretenien fer refl exionar 
a uns quants per tal de continuar el 
dinar en pau. Error meu creure que 
es podria comprendre cívicament la 
decisió d’anul·lar la guerra, malgrat 
que alguns pensin que és una tradi-
ció. Crec que qualsevol tradició s’ha 
de mantenir quan és respectuosa amb 
l’entorn, com el Fanalet, activitat cívi-
ca i identitària. Hem gaudit de noves 
activitats que a més de populars són 
culturals (gegants, espectacles infan-
tils, bicicletada...), perquè una Festa 
Major ha de servir per enaltir els valors 
d’un poble, per gaudir amb bon hu-
mor, per afavorir la convivència, i això 
és així si tots participem de la idea, 
intentem millorar la qualitat del barri i 
hi afegim un compromís cívic. He in-
tentat que la meva modesta aportació 
fos en aquest sentit i incito als que 
critiquen a col·laborar o coordinar les 
festes. Si som constructius i positius 
el barri, se’n benefi ciarà!

Eulàlia Bofi ll
Terra Nostra

Embussos
L’altre dia llegia una carta en un diari 
gratuït sobre els embussos a Montcada 
i la veritat és que circular-hi a les ho-
res punta és un autèntic caos. Per anar 
d’un barri a un altre has de menjar-te 
unes cues increïbles provocades per la 
quantitat de cotxes que passen cada dia 
pel nostre poble. Suposo que les obres 
de la C-17 han contribuït a agreujar 
la situació. Com es pot resoldre aquest 
problema? 

S.R.
Montcada

El proper número, el 20 d’octubre
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L’obra Una còpia, representada al 
Teatre Lliure de Barcelona, és un 
dels plats forts de la nova tem-
porada d’espectacles a l’Auditori 
Municipal. Amb un repartiment 
de luxe –David Selvas i Andreu 
Benito–, el muntatge refl exiona 
sobre les conseqüències de la clo-
nació humana i se situa entre el 
thriller psicològic i la ciència fi c-
ció. D’aquí a fi nal d’any també 
es podran veure les obres Idaho 
y Utah (nanas para nenes malitos), 
de la companyia  Los pelones, i 
El chou, de Pot de Plom Teatre. 
El teatre familiar arrenca el 21 
d’octubre (12h) amb l’obra Pinya 
de contes i cançons, a càrrec de Cesc 
Serrat, que repeteix a l’Auditori. 
Destaca el 28 d’octubre l’especta-
cle de l’actor Manel Barceló Els 
contes del senyor Nil, recomanat per 
als infants a partir dels quatre 
anys.

Cinema de terror. Pel que fa al ci-
nema, la programació s’obre els 
dies 26 i 27 d’octubre amb qua-
tre curtmetratges de terror i la 
pel·lícula Los ojos del mal. L’oferta 
musical engega el 17 de novem-
bre amb un concert d’Horacio 
Fumero Trio d’homenatge a Tete 
Montoliu. La Regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), ha 
indicat que el programa “ofereix 
espectacles de qualitat perquè 
la gent no s’hagi de desplaçar 
a Barcelona”.

>Cultura

AUDITORI MUNICIPAL

El cinema comença el 26 d’octubre amb una mostra del Festival de Curmetratges de Terror de Barcelona

Laura Grau  | Montcada

Montcada centre viurà 
les Festes Populars 
de la Tardor  PÀG.  28

L’Espingari, en la 
recta fi nal del  25è 
aniversari  PÀG.  26

Una de les escenes del muntatge ‘Una còpia’, l’obra sobre clonació que interpreten David Selvas i Andreu Benito | PAS 29

El programa de la nova temporada 
manté l’aposta pel teatre i la música 

Dèria Teatre 
ajorna l’estrena 
de l’espectacle 
‘Maria, on ets?’

El grup Dèria Teatre ha ajornat 
la data de l’estrena del seu nou 
espectacle Maria, on ets? –pre-
vista per al 29 de setembre– 
fi ns al 20 d’octubre. L’escenari 
serà la plaça de l’Església, a les 
22h. Els motius d’aquest ajor-
nament són l’aparició d’un 
seguit de problemes tècnics 
relacionats amb la complexitat 
del muntatge, que incorpora 
elements com l’aigua, el foc, ti-
telles de grans dimensions, ma-
labars i altres recursos propis de 
les cercaviles i els espectacles de 
carrer. L’obra s’emmarca en la I 
Mostra de grups de teatre locals 
que organitza Cultura. 

Programació. El cicle va comen-
çar el 22 de setembre amb el 
vodevil No et vesteixis per sopar a 
càrrec del grup Teatrac  que va 
registrar un ple total. L’altra obra 
és l’adaptació d’El diari d’Anna 
Frank, que el grup Tea345 repre-
sentarà el 30 de setembre (19h) 
també a l’Auditori.Manel Barceló és el senyor Nil | BENECÉ Horacio Fumero torna a l’Auditori de Montcada amb el seu trio de jazz | HR

Dèria, en un assaig de l’obra | M.CAPELLA

Laura Grau | Redacció
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PINTURA

Fins al 14 d’octubre es pot visitar 
a l’Auditori l’exposició de l’artista 
lleonès Àlex Santos, guanyador 
de la darrera edició del Premi de 
Pintura Juan Ramón Masoliver. 
La mostra està formada per set 
obres en fusta i tècnica mixta i una 
escultura de ferro i pedra. Durant 
la inauguració, feta el 20 de setem-
bre, el portaveu del jurat, Ramon 
Casalé, va emmarcar l’obra de 
Santos en el camp de l’abstracció 
geomètrica “amb certa relació 
amb el minimalisme i l’op-art o 
art cinètic”. El crític d’art també 
es va referir a l’ús d’un croma-
tisme esmorteït  “que, a priori, 
pot semblar monòton –va dir–, 
però, a mesura que observes les 
obres dóna una sensació de pla-
cidesa i, fi ns i tot, certa emoció”.

Estil personal. Àlex Santos (Lleó, 
1976) va destacar l’impuls que 
aquest premi i aquesta exposició 
suposen per al moment actual de 

la seva carrera: “Estic investigant 
un llenguatge propi a partir de 
diverses fonts com Tàpies, l’ar-
quitectura, la música i el mini-
malisme”. Santos utilitza la fusta 
com a suport i alhora com a pri-
mera capa de les seves creacions, 
“a les quals vaig afegint capes 
successives amb llapis i pintura 

acríl·lica”, va explicar. El resultat 
és la creació d’“atmosferes de 
misteri on intento representar el 
buit”. L’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), i la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), van felicitar 
el jove artista i el van encoratjar a 
seguir treballant en el difícil món 
de l’art.

El minimalisme d’Àlex Santos omple 
l’Auditori de línies i moviment

Laura Grau | Montcada

El darrer guanyador del Premi de Pintura Masoliver presenta set quadres i una escultura

L’artista Teresa Gràcia 
exposa les seves obres  

El 30 de setembre és l’últim dia 
per visitar la mostra de pintura 
de la montcadenca Teresa Gràcia 
que, amb 61 anys, ha complert 
el somni d’exposar al seu poble. 
“Aquest és el segon esglaó en 
aquest empeny de voler pintar 
que he sentit des de petita”, va 
dir l’artista durant la inaugura-
ció de la mostra el passat 13 de 
setembre. Aquesta és la segona 
vegada que fa una exposició in-

dividual. El seu debut va ser a 
la Sala d’Art de Cardedeu l’any 
passat. També ha participat en 
tres ocasions al Mercat d’Art i a 
les exposicions col·lectives dels 
alumnes dels cursos de pintura 
de l’Ajuntament. L’obra de Grà-
cia és fi gurativa i està infl uencia-
da pel pintor Joan Capella –del 
qual va ser alumna durant 10 
anys– i  per estils com l’impres-
sionisme francès i l’expressionis-
me alemany. 

Laura Grau | Montcada

Teresa Gràcia, la segona per la dreta, amb les companyes del curs de pintura | LAURA GRAU

D’esquerra a dreta, Amèlia Morral, Ramón Casalé, Àlex Santos i César Arrizabalaga | L.GRAU

La Casa de la Vila acull una mostra 
d’homenatge a Ricard Liarte
El pintor montcadenc, veí de Can Sant Joan i nebot de Ramon Balsalobre, va morir al 2004

Del 4 al 28 d’octubre la Casa 
de la Vila acollirà una exposi-
ció d’homenatge al montcadenc 
Ricard Liarte, pintor afi cionat de 
Can Sant Joan que va morir al 
2004 a l’edat de 71 anys. Liarte 
era una persona molt coneguda 
perquè era fi ll d’Alfons Liarte, pri-
mer guàrdia urbà del municipi, i 
d’Edelmira Quilis, que regentava 
l’únic estanc del barri. De molt 
jove, la seva gran afi ció va ser el 
dibuix i la pintura,  arts en què 

també va destacar el seu oncle, 
Ramón Balsalobre. De formació 
bàsicament autodidacta, va es-
tudiar a Foment i Estudi de les 
Belles Arts de Barcelona, sota la 
direcció d’Eudald Boné. La mos-
tra, que s’inaugura el 4 d’octubre 
(20h), està formada per una vin-
tena d’olis i dibuixos a carbó, la 
majoria paisatges i bodegons. Li-
arte ja havia exposat en diverses 
ocasions al Centre de Foment de 
Sant Andreu i a l’antic Casal de 
Cultura Ramon Balsalobre de 

Can Sant Joan. “Ara la resta de 
Montcada tindrà l’oportunitat 
de conèixer la seva obra”, expli-
ca Jordi Liarte, germà de l’autor.

Laura Grau | Montcada

Liarte en una fotografi a del 2004 | J. LIARTE

Comerciant, si et 
vols anunciar a

La Veu truca’ns
i t’informarem

625 601 107
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en 2 minuts...
L’ESPINGARI

Sis grups d’havaneres participaran 
en l’acte central del 25è aniversari
L’acte es farà el 6 d’octubre a l’avinguda Catalunya de Mas Rampinyo a partir de les 18h

El 6 d’octubre tindrà lloc l’acte 
central de la celebració del 25è 
aniversari de L’Espingari, que 
consistirà en una cantada d’ha-
vaneres amb la participació de 
cinc del grups més signifi catius 
de Catalunya.  L’acte es farà a 
l’avinguda Catalunya de Mas 
Rampinyo, davant del local de la 
Unió, a partir de les 18h. 

Grups en cartell. Estan previs-
tes les actuacions dels grups: 
Mestre d’Aixa, de Vilassar de Mar 
(Barcelona); Veus de Bot, de Bot 

(Tarragona); Arrels de Terra Ferma,  
(Lleida); Port bo, de Calella de 
Palafrugell (Girona) i Les Veus de 
l’Estany, de Perpinyà (Catalunya 
Nord). Segons Joan Perarnau, de 
L’Espingari, “es tracta de grups 
de molta qualitat que com-
binen l’havanera i els ritmes 
mariners amb la cançó tra-
dicional i popular catalana”. 
L’acte clourà amb l’actuació del 
grup montcadenc i un sopar de 
germanor al qual s’ha convidat 
les autoritats municipals i totes 
les persones que han col·laborat 
amb L’Espingari al llarg de la seva 

trajectòria. Perarnau ha destacat 
que l’escenari estarà decorat per 
a l’ocasió amb motius mariners. 
Durant la cantada hi haurà rom 
cremat per als assistents i anima-
ció a càrrec de la companyia Gog 
i Magog. “Volem que sigui un 
acte emotiu de reconeixement 
i d’homenatge a la gent que ha 
passat pel grup i alhora una 
festa per a tothom que s’esti-
ma les havaneres”, ha explicat 
Perarnau, qui també ha anunciat 
que properament faran quatre 
sessions de cant de taverna a di-
ferents locals de Montcada.

> Serafín Marín triomfa a La Monumental

El grup Alsina, especialista en encofrats, ha convocat la tercera edi-
ció del Concurs de Fotografi a Alsina. Una vegada més el tema del 
certamen se centra en retratar les estructures de formigó in situ. El 
concurs està dotat amb més de 52 premis per un valor de 24.000 
euros entre les diferents categories. Els organitzadors volen incen-
tivar la participació dels professionals del sector de la construcció 
i, per això, s’ha creat una categoria exclusiva per a ells. Per a més 
informació es pot consultar el web www.alsina.com | LR

> Carretera Vella viu la seva festa

L’AV de Montcada Vella ha fet una valoració positiva de la seva festa 
anual que va tenir lloc els dies 15 i 16 de setembre a Carretera Vella. 
Els infl ables i la xocolatada del primer dia a la tarda van tenir força 
públic infantil així com el ball-espectacle amb el Trio Fama, a la nit. 
El torneig d’escacs i la botifarrada de l’últim dia també van tenir una 
bona resposta entre el veïnat. L’entitat estudiarà la possibilitat de fer la 
festa l’any vinent a la plaça Joanot Martorell | LR

SANTI ROMERO

El torero montcadenc Serafín Marín va sortir per la porta gran de la 
Monumental de Barcelona el 23 de setembre, obtenint dues orelles. 
El destre va fer una notable actuació i no va dubtar a jugar-se-la en 
moments difícils. Marín va compartir cartell amb el destre colombià 
César Rincón, que deia adéu a l’arena a Europa. L’altre torero que va 
participar a Barcelona va ser José Tomás | LR

Mestre d’Aixa és un dels grups convidats | MESTRE D’AIXA Port-Bo, de Girona, també estarà present a la cantada | PORT-BO

Laura Grau | Can Cuiàs

>L’Alsina convoca el III Concurs fotogràfi c

> Les biblioteques reprenen l’Hora del conte
Escudella de contes, a càrrec de Neus Juvillà, obre les sessions de 
L’hora del conte de la nova temporada el 28 de setembre a la Bibli-
oteca de Can Sant Joan (18h). La Biblioteca del centre comença 
l’espai el 5 d’octubre amb Contes de tots els temps, a càrrec de Núria 
Farrus | LR
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El Cercle Cultural obre el pro-
grama d’activitats de la nova 
temporada amb una xerrada so-
bre educació a càrrec dels peda-
gogs Pere Darder i Eva Bach, que 
presentaran el llibre Deseduca’t, 
una proposta per viure i conviure 
millor el 3 d’octubre al Cafè de 
Montcada (19.15h). La publi-
cació planteja que créixer com 

a persones no només consisteix 
a adquirir nous coneixements o 
experiències, sinó també interro-
gar-se sobre un mateix i fer una 
lectura completament nova del 
nostre bagatge cultural. Segons 
Montse Madurell, del Cercle, “la 
xerrada no només abordarà la 
vessant escolar, sinó un concep-
te educatiu més ampli que té a 
veure amb una visió humanis-

ta de la vida i el món”. Darder 
és professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i 
president del Consell Escolar de 
Catalunya. Ha publicat estudis 
sobre la funció de les emocions 
en el desenvolupament personal 
i social. Bach és especialista en 
intel·ligència emocional i es de-
dica a la formació permanent del 
professorat. 

ASSOCIACIÓ BENÈFICO-INSTRUCTIVA ABI

L’Abi reprén l’activitat cultural
L’entitat vol consolidar l’ús de la seva seu com a local d’assaig i trobada de grups locals

L’Abi serà la seu del taller de 
sardanes per a nens i adults que 
organitza a partir de l’1 d’octu-
bre l’AV de Montcada Centre. 
També continuarà sent el lloc 
d’assaig de tres grups musicals 
del municipi. “Potenciar el lo-
cal com un punt de trobada i 
reunió d’entitats i associacions 
és un dels objectius de la nova 
temporada”, segons ha explicat 
el president Miquel Àngel Grà-
cia.

Estil personal. La programació 
reprén les sortides a les sales de 
teatre de Barcelona. La primera 
es farà el 23 de novembre per 
veure La plaça del Diamant al Te-
atre Nacional. També es torna 
a ofertar un curs de reiki, que 
no es poder fer abans de l’estiu 

per falta d’inscrits. El reiki és un 
sistema de sanació japonès que 
permet restablir l’equilibri del 
cos mitjançant la imposició de 
mans. El curs es farà els dies 17 i 

18 de novembre a l’Abi.  Gràcia 
ha anunciat que ja s’estan prepa-
rant una nova edició del Premi 
Literari Ateneu Domingo Fins i 
les activitats de Nadal.

Un concert del grup Els amants de Lulú a l’Abi el passat 17 de desembre | S.ROMERO/ARXIU

El Cercle refl exiona sobre l’educació
Els pedagogs Pere Darder i Eva Bach presenten al Cafè de Montcada el llibre ‘Deseduca’t’ 

Laura Grau | Montcada

Laura Grau | Montcada
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L’AV de Montcada Centre ha 
organitzat un ambiciós progra-
ma d’activitats entre l’octubre i 
el novembre per promoure les 
tradicions catalanes i recordar el 
passat agrícola i ramader del mu-
nicipi. El 21 d’octubre tindrà lloc 
la I Fira Agrícola i Ramadera a la 
cruïlla entre els carrers Bogatell i 
Sant Antoni. La fi ra tindrà quatre 
apartats: una exposició d’eines i 
estris del camp; una petita granja 
amb el bestiar més habitual de les 
cases de pagès, la representació 
d’una estança de principi del segle 
XX i un taller didàctic sobre els 
diferents conreus de la terra (secà, 
vinya, horta i bosc). 

Dinar de pagès. El 28 d’octubre hi 
haurà un dinar de pagès al carrer 
Major amb productes tradicionals 
de la gastronomia catalana. Els ti-
quets, al preu de 5 euros, es poden 
adquirir a Can Joanet, Ca l’Estre-
lleta, Ca l’Andreuet i la Papereria 
Trimer. Amb el lema Les nostres 
arrels, la plaça de l’Església acolli-

rà l’11 de novembre (12h) un acte 
per divulgar la forma de vida dels 
ibers, que consistirà en el passi 
d’un documental amb les expli-
cacions de la directora del Museu 
Municipal, Mercedes Durán, i 
una representació teatral a càrrec 
del grup Ibercalafell. També s’ha 
organitzat un taller de sardanes 
per nens i adults que comença-

rà el proper 1 d’octubre i es farà 
els dilluns, de 19 a 20h, a l’Abi. 
El president de l’entitat, Antoni 
Trias, ha destacat que l’objectiu 
d’aquest cicle “és donar a conèi-
xer a les noves generacions i a la 
gent que arriba de fora com era 
la vida a Montcada abans que 
comencés el procés d’industria-
lització”.

FESTES POPULARS DE TARDOR

L’AV del centre reviurà el passat 
agrícola i ramader de Montcada

Laura Grau |  Montcada

El programa d’activitats es desenvoluparà entre els mesos d’octubre i novembre

Un pagès de Montcada llaurant la terra a principi del segle XX | ARXIU MATLLO

La festa major assoleix 
una elevada participació

La nova junta de l’AV, constitu-
ïda el passat mes de juny, ha fet 
un balanç crític del programa de 
la festa major del barri que va te-
nir lloc entre els dies 14, 15 i 16 
de setembre. Segons M.Angeles 
Herrera, membre de la junta, les 
activitats que es van contractar a 
través d’una agència van tenir al-
guns problemes tècnics que van 
deslluir alguns actes i, en algun 

cas, com el ball del fanalet, van 
impedir que es fessin. Maria An-
geles Herrera, de la nova junta, 
ha demanat comprensió als veïns 
i ha lamentat alguns errors que 
s’hauran de corregir en la pro-
pera edició. A pesar de tot, “la 
participació ha estat elevada 
–ha destacat Herrera–, especial-
ment al festival de play backs, 
al show de varietats i al parc 
infantil amb escuma”.

Laura Grau |  Can Cuiàs

CAN CUIÀS

Problemes tècnics desllueixen alguns dels actes del programa

La festa de l’escuma es va poder celebrar a pesar dels problemes tècnics | LAURA GRAU
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L’entitat programa noves 
activitats per a la temporada 

La Fundació Cultural ha enge-
gat la nova temporada amb un 
ampli programa d’activitats on 
destaquen les sortides guiades a 
Barcelona i diferents indrets de 
Catalunya i les xerrades sobre 
tradicions catalanes i aspectes 
de la història local. Les visites 
previstes d’aquí a fi nal d’any són 
al barri d’Hostafrancs, al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, als 
convents de la Rambla, al barri 

de Mont-Sió, al Palau del Lloc-
tinent i al Raval. Les xerrades 
comencen el 10 d’octubre amb 
un col·loqui sobre la tradició 
de Tots Sants, a càrrec de Joan 
Bertran. Al desembre està previs-
ta la inauguració d’una exposició 
de l’Associació de Pessebristes de 
Montcada i la presentació del nú-
mero 15 de la revista Quaderns. El 
local de l’entitat (Major, 47) pre-
senta un aspecte més modern ar-
ran de la reforma de les parets. 

Laura Grau |  Montcada

FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA

El 2005 la Fundació va visitar el celler de la Cooperativa del Pinell de Brai (Baix Ebre) | J.MARTÍ

Es mantenen les sortides a Barcelona i les conferències

el retro-visor Laura Grau 
Antoni Trias  

Jugar a amagar-se, a trencar l’olla o al cavallfort era habitual entre la mainada

Durant el segle XX i fi ns que no va 
fer la seva aparició la televisió, era 
costum de la gent del poble sortir 
al carrer per fer-la petar després 
dels àpats. Cadascú treia la seva 
cadira i es formaven rotllanes on 
es parlava de tot i de tots. Era una 
manera sana i divertida de man-
tenir les relacions de convivència 

entre el veïnat. Mentre els grans 
parlaven, la mainada jugava a 
amagar-se, a fer carreres de sacs, 
a saltar la corda, a pujar la cuca-
nya, a les penyores i al cavallfort, 
entre d’altres jocs tradicionals, 
molts dels quals han caigut en 
l’oblit. A la foto, datada de 1912, 
podem veure un grup de nens, 

probablement en un dia festiu, 
jugant a trencar l’olla davant de 
l’antiga ferreteria de Ca l’Arenes 
-on avui es troba el Rebost de 
l’àpat, al carrer Major. Eren altres 
temps on no existien les vídeo-
consoles, ni l’obessitat infantil ni 
l’individualisme que s’ha apode-
rat de la societat.

Quan la canalla jugava al carrer
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El Valentine queda 
eliminat de la Lliga 
Catalana EBA.  PÀG. 31  

El CD Montcada 
obté el primer triomf a 
Primera.  PÀG. 33  

HANDBOL

La Salle masculí no pot trencar el malefi ci i 
inicia la Lliga Catalana amb una derrota

La Salle masculí ha seguit la tra-
dició i ha començat la lliga amb 
una derrota. Els homes de Pablo 
Camarero van perdre el 23 de 
setembre contra La Salle Bona-
nova per 18-19. Els locals, man-
cats de ritme, van mostrar-se poc 
afortunats de cara a porteria. El 
tècnic va fer constants canvis per 
intentar millorar els percentatges 
ofensius, però no van donar el 
seu fruit. Per la seva banda, La 
Salle Bonanova, un conjunt fl uix 
que va demostrar constància, es 
va limitar a aprofi tar els regals 
del Montcada, obrint un forat en 
el marcador de 14-18 al minut 
20 del segon període. El parcial 
de 4-1 dels vallesans no va ser 
sufi cient per remuntar el resultat 
advers.

Presentació. Abans del primer 
partit de lliga de La Salle A, el 
club va presentar tots els equips 
de l’entitat: 3 sèniors, 4 de plan-
ter i 3 de l’escola. Els jugadors 
dels 10 conjunts van desfi lar pel 
parquet del pavelló Miquel Po-
blet davant d’unes 200 persones. 
El president de l’entitat, Josep 
Maresma, va destacar sobretot la 
importància del planter i va desi-
tjar molta sort a tots els jugadors 
en aquesta nova temporada. A 
l’acte també va assistir una re-
presentanció municipal, encapça-
lada pel regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC). 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Alguns dels jugadors del primer equip masculí de La Salle van sortir a la pista amb els seus fi lls | SANTI ROMERO  

>Esports

El club va presentar el dia 23 tots els equips abans del primer matx del conjunt dirigit per Pablo Camarero, que va perdre contra La Salle Bonanova per 18-19

<<

J. Maresma
president  de La 
Salle Montcada

l’entrevista

És una temporada amb molts 
canvis. Per què?
Volem millorar l’estructura 
del club per obtenir millors 
resultats a nivell esportiu i de 
qualitat dels diferents equips. 
L’inici ha estat dur, perquè 
hem hagut de treballar inten-
sament per tenir-ho tot a punt 
al setembre. És una tempora-
da amb moltes expectatives 
noves que esperem es com-
pleixin.

Quins són els objectius del 
primer equip?
L’equip lluitarà per mantenir la 
categoria de la Lliga Catalana, 
que enguany també serà molt 
dífi cil perquè la Federació Ca-
talana vol deixar un grup de 
només 14 equips, per tant, 
aquesta temporada també hi 
haurà molts descensos. 

Al maig hi haurà eleccions. 
Es tornarà a presentar?
Encara és massa d’hora per 
parlar d’això. L’actual junta no-
més pensa ara en què aques-
ta temporada sigui positiva per 
a tothom | SA 

‘És una temporada 
amb moltes noves 
expectatives’

La plantilla de La Salle femení per a la temporada 2007-08  |  SANTI ROMERO
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A diferència de la passada tem-
porada, quan el Valentine Mon-
tcada va arrossegar les dues 
derrotes obtingudes en un inici 
de curs desafortunat durant tota 
la campanya, els blancivermells 
van debutar el 22 de setembre 
amb molt bon peu al Grup C de 
la Lliga EBA. A una pista com-
plicada i contra un equip molt 
intens com el Platges de Mataró, 
els homes de César Saura van 
saber imposar la seva experièn-
cia per sumar el seu primer triomf  
(70-75). 
A Mataró, l’inici del Valentine 
Montcada va ser fulgurant, amb 
un parcial d’11 a 22 quan encara 
quedaven per jugar 2 minuts del 
primer període. Semblava que 
les coses havien de ser fàcils i 
senzilles, sobretot amb un inspi-
radíssim Dani Pérez, però la rea-
litat va ser molt diferent compa-
rada amb els primers compassos 
del partit. El Platges de Mataró 
va començar a apretar en defen-
sa, fent-se l’amo del joc interior 
sota les dues cistelles. Els locals 

mai van posar-se en avantatge 
en el marcador, però la diferèn-
cia favorable al CB Montcada 
no va ser superior als set punts. 
D’aquesta manera es va arribar 
a l’últim quart del partit, quan el 
base montcadenc Unai Abrisque-
ta va dirigir els blancivermells de 
forma magistral per assegurar la 
primera victòria d’una nova tem-
porada plenes d’il·lusions.

Lliga Catalana. De fet, el triomf 
a Mataró va venir a confi rmar 
les bones sensacions viscudes 
durant la pretemporada. Amb 
un grup força similar al de la 
campanya passada –el base 
Marc Maldonado, l’escorta Jonel 
Palau i el pivot Cristian Zapata 
han estat les tres úniques incor-
poracions– el CB Montcada va 
accedir a les semifi nals de la Lli-
ga Catalana EBA, caient en un 
partit igualat contra el CB Olesa 
per un ajustat 76-79 al pavelló 
Miquel Poblet, però demostrant 
que, per joc, l’objectiu ha de ser 
aspirar a lluitar per l’ascens a la 
Lliga LEB Bronze.

BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA 

L’equip de César Saura ha quedat eliminat de la Lliga Catalana després de caure en semifi nals contra l’Olesa per 73-76

César Sánchez  |  Mataró 

Marc Maldonado en una acció al partit contra l’Olesa | SANTI ROMERO

El Valentine debuta a la competició 
amb un triomf davant del Mataró

El CB Montcada 
presentarà els 
equips el dia 30 
al pavelló 

El Club Bàsquet Montcada pre-
sentarà els 15 equips de l’entitat 
el pròxim 30 de setembre al 
pavelló Miquel Poblet. L’acte 
consistirà en la desfi lada dels 
components de tots els conjunts 
i començarà una hora abans de 
l’inici del primer partit de lliga 
del Valentine d’EBA a casa, con-
tra el Viladecans. 

Novetat. La inauguració de la 
nova temporada inclou enguany 
una novetat. El club ha decidit 
fer una festa de presentació dels 
tres equips sèniors en un acte 
a la discoteca Cactus (Major, 
100): el 28 de setembre. El CB 
Montcada donarà a conèixer els 
components de les plantilles del 
Valentine masculí A, dirigit per 
César Saura, el sènior B, que per 
primera vegada s’anomena tam-
bé Valentine i està entrenat pel 
tècnic Miguel Blanco, i el Valen-
tine femení, que segueix sota les 
directrius de l’entrenador Beni 
López. La festa començarà a les 
23h i és oberta a tots els socis i 
afi cionats al bàsquet majors de 
16 anys. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET

BÀSQUET FEMENÍ. Primera Catalana 

El Valentine jugarà a la pista coberta 
contra l’Olot el primer matx de lliga

El Valentine femení jugarà el 29 
de setembre contra l’Olot a la 
pista coberta el primer matx a 
Primera Catalana. L’equip, di-
rigit per Beni López, debutarà 
amb un dels rivals més forts de 

la categoria, ja que la campan-
ya anterior va quedar entre els 
primers classifi cats del seu grup. 
“Seria molt important co-
mençar amb un triomf”, ha dit 
l’entrenador, qui reconeix que la 
pretemporada no ha anat com li 

hauria agradat “perquè la plan-
tilla no ha pogut entrenar al 
complet fi ns pocs dies abans 
de l’inici de la lliga”. L’objectiu 
del Valentine és mantenir la cate-
goria, sense descartar poder ser 
l’equip revelació. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El Valentine femení lluitarà per mantenir la categoria de Primera Catalana | SANTI ROMERO
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Montcada i Reixac tornarà a ser 
seu de la Copa MoviStar de les 
Cultures, que enguany arriba a 
la seva tercera edició. La pista 
municipal coberta acollirà el 13 
i 14 d’octubre la fase prèvia de la 
qual, i a diferència dels anys an-
teriors, ja sortirà el conjunt que 
jugarà la fase fi nal que tindrà 
lloc a Madrid al mes de novem-
bre. La competició, que pretén 
comptar amb la participació de 
4.000 jugadors de 30 nacionali-
tats diferents, es va presentar al 
municipi el 24 de setembre en 
un acte presidit per l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), al qual 
també van assistir el director de 
Telefonia Móviles a Catalunya, 
Carles Busquets, i el regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC).
La Copa MoviStar té el reco-
neixement de campionat ama-

teur per la Lliga Nacional de 
Futbol Sala, que aporta els àrbi-
tres de les diferents federacions 
territorials. A l’última edició, la 
majoria de participants va ser es-
portistes estrangers, amb només 
un 17 % de jugadors estatals.

Inscripcions. Els equips interes-
sats a jugar la tercera edició tenen 
temps fi ns al dia 10 per omplir els 
formularis, que es poden aconse-
guir al web de MoviStar o a les 
unitats mòbils que es desplaça-
ran a Montcada els dos caps de 
setmana abans de la disputa dels 
partits.
També es pot aconseguir tota la 
informació al telèfon 902 111 
609. Tots els jugadors hauran de 
ser majors de 18 anys i només 
dos components d’un mateix 
bloc podran tenir nacionalitats 
diferents.

Una victòria i una derrota és 
el balanç del Game’s Gallery 
Montcada en l’inici d’una nova 
temporada a la Primera Nacio-
nal A. El conjunt que entrena 
Ramon Ferrés va començar la 
competició amb un clar triomf 
al pavelló Miquel Poblet davant 
el Sineu de Mallorca (7-3). Raúl 
Serrano i Emilio van demostrar 
que aquest any poden protago-
nitzar una bonica lluita pel pi-
txitxi  de l’equip. En el primer 
partit en la seva tercera etapa 
al CFS Montcada, Serrano va 
marcar tres gols mentre que 
el màxim golejador de la tem-
porada passada en va fer dos. 
Carnota i Sergio van completar 
el defi nitiu 7 a 3 en un matx en 
què el Montcada només va pa-
tir una estona a la segona mei-
tat quan el Sineu es va col·locar 
amb un 5 a 3 a falta de sis mi-
nuts per al fi nal.

Derrota. A la segona jornada, el 
Game’s Gallery Montcada va 
haver d’afrontar una complica-
da visita a la pista del Corbera, 
un dels rivals més forts del grup 
Sisè. El conjunt que entrena 

Miki Escalona va deixar palès 
perquè portava 18 partits sense 
perdre (el primer d’aquesta tem-
porada i els 17 de la segona volta 
de l’ultima lliga). Amb un fort 
ritme i una pressió asfi xiant, el 
Corbera va treure de la pista en 
els primers deu minuts al Mont-
cada amb tres gols. Els homes de 
Ferrés van reaccionar amb dos 
gols dels germans Solana, Emi-
lio i Jaime. Abans del descans, 
Emilio va tenir l’empat amb un 
llançament de doble penal que 
va aturar el porter local, Xavi. 
Del 3 a 3, es va passar al 4 a 2 
amb un gol en contra a falta de 
14 segons.
A la segona meitat, el Corbera 
es va tornar a posar amb tres 
gols d’avantatge en dues ocasio-
ns més (5-2 i 6-3). El Montcada 
mai es va veure fora del partit 
i va aconseguir empatar a fal-
ta de cinc minuts amb els gols 
d’Emilio, Raúl Serrano, que 
n’havia fet un altre des del mig 
del camp (5-3), i Marc Sala. Tot i 
entrar en el bonus de cinc faltes, 
el CFS Montcada es va llençar 
a per la victòria. Jaime va tenir 
una ocasió immillorable, però el 
seu xut no va entrar. A la con-

tra, el Corbera va matar el partit 
amb dos gols més. Grimaldos i 
Rubén, que es va alternar a la 

porteria amb Javi, van fer a Cor-
bera el seu debut amb la sama-
rreta del CFS Montcada.  

FUTBOL SALA. Grup Sisè de Primera Nacional A

El conjunt local va vèncer el Sineu de Mallorca per 7-3 a la primera jornada, però a la següent va perdre a Corbera per 8-6

Rafa Jiménez | Corbera

El jugador Marc Sala en una jugada al partit contra el Sineu  |  SANTI ROMERO 

Una victòria i una derrota en l’inici 
de temporada del Game’s Gallery  

FUTBOL SALA. Copa MoviStar de les Cultures

Els partits es disputaran el 13 i 14 d’octubre a la pista coberta

Un dels cartells promocionals de la tercera edició de la Copa MoviStar  |  MOVISTAR

Montcada acollirà la fase 
prèvia per tercer cop

<<

R. Serrano
jugador del 
Game’s Gallery

l’entrevista

‘D’aquí a un mes 
ja estarem al cent 
per cent’

Dos partits i ja ha arribat la 
primera derrota contra el Cor-
bera...
Sí, va ser una llàstima perquè 
ens va costar molt empatar el 
partit a sis gols. Al fi nal, ens 
van marcar un altre una mica 
estrany i ens van sentenciar a 
la contra.

Tampoc s’ha de dramatitzar 
perquè el Corbera és un rival 
molt complicat, no?
La pista del Corbera, a l’igual 
que la del Vilassar, és un lloc 
on es pot perdre. On sí que 
hem d’estar molt segurs són 
als partits que juguem a casa 
contra aquests equips, que 
seran els nostres rivals pel pri-
mer lloc si fem les coses bé.

A nivell personal, està en for-
ma. Ha marcat cinc gols en 
dos partits.
Tot m’està sortint bé. Tot i 
això, encara estem a un 70%. 
D’aquí a un mes, es veurà el 
Montcada a un 100%.

Feliç a Montcada?
Aquesta és la meva segona 
casa. Sempre m’he trobat 
molt a gust. A veure si tot junts 
podem aconseguir l’ascens a 
la Divisió de Plata | RJ 

activitats

La Copa MoviStar de les Cul-
tures és un torneig de futbol 
sala que té com a objectiu 
promoure i difondre valors de 
solidaritat, tolerància i interès 
per altres cultures a través de 
l’esport. No només es premiarà 
l’equip guanyador, sinó també 
el bloc al joc net, al millor juga-
dor i al millor porter.
A banda dels partits dels 
equips inscrits, l’organització 
i l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) han previst al-
tres activitats paral·leles com 
un clínic per a infants el dia 
13 i una jornada gastronòmica 
d’arreu del món i un torneig 
per als més petits la jornada 
següent. L’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), ha felicitat la 
iniciativa i ha desitjat que “la 
tercera edició sigui un èxit”. 
Per la seva banda, el regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC), 
s’ha mostrat molt satisfet “per-
què un any més som la seu 
d’un torneig que promou la 
solidaritat entre cultures”.  
En aquest sentit, el director 
de Telefònica Móviles, Carles 
Busquets, ha dit que el torneig 
“no busca la competitivitat 
extrema”  | SA 

Busquets i l’alcalde en un moment de la presentació ofi cial  |  PREMSA AJUNTAMENT

Sílvia Alquézar | Montcada
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Els tres primers partits a la Pri-
mera Catalana havien deixat el 
CD Montacada amb una set de 
punts extrema. El zero a la taula 
classifi catòria feia créixer cada 
cop més l’ansietat a l’entorn, so-
bretot després de la derrota a casa 
contra el líder de la categoria, el 
Prat. El conjunt de Luis Fernán-
dez va donar la cara en tot mo-
ment, però el guió es va tornar a 
repetir i els montcadencs queien 
per la mínima (0-1). Per sort, una 
setmana més tard, la pel·lícula va 
canviar de gènere, transformant 
el terror en comèdia. Els verds 
van trobar el seu oasi particular 
en forma de victòria a Roda de 
Barà (1-2) i, després de sumar els 
primers punts, veuen la seva tra-
vessia amb una mica més de cal-
ma. Després d’una primera part 
molt monòtona, els montcadencs 
van sortir decidits a emportar-se 
el triomf. Mitjançant Paco Tamu-

do, fi nalitzant una gran jugada 
de Navarro, es van avançar en 
el marcador. L’alegria només va 
durar cinc minuts, el temps que 

va trigar en arribar l’empat local, 
però els verds mai van deixar de 
lluitar, trobant la seva recompen-
sa en el temps afegit. Tamudo 

va resoldre un embolic a l’àrea 
després d’un córner per donar 
al CD Montcada el primer gran 
glop de la temporada.

FUTBOL. Primera Catalana 

L’equip local va sumar els tres punts després de superar el Roda de Barà per 1-2 amb un gol de Tamudo al temps afegit

César Sánchez  |  Roda de Barà

Germán lluita per una pilota davant un rival d’el Prat a l’estadi de la Ferreria |  SANTI ROMERO

El CD Montcada aconsegueix  el 
primer triomf a la nova categoria

Els dos equips locals que mi-
liten al Grup Novè de Segona 
Regional han començat la lliga 
amb bon peu. El Santa Maria 
ha guanyat els dos primers par-
tits de la competició: al camp del 
Santa Eulàlia de Ronçana per 1-2 
i a l’estadi de la Ferreria contra 
la Llagosta per 2-0. El conjunt 
de Terra Nostra, dirigit per Mi-
guel Argüelles, s’ha col·locat a la 

part alta de la classifi cació amb 
6 punts. La plantilla s’ha mos-
trat il·lusionada amb el bon co-
mençament de temporada.
Per la seva banda, el Sant Joan 
tampoc coneix la derrota: va 
empatar a zero en la seva visita 
a Barberà i va vèncer La Romà-
nica per 2-1. El tècnic, Fernando 
Gómez ‘Cuqui’, està content de 
l’equip perquè creu que pot fer 
un bon paper. “Hem tret dos 

resultats positius davant de 
dos rivals que aspiren a estar a 
dalt”, ha manifestat l’entrenador. 
El Sant Joan ha tornat a jugar al 
barri i, en el primer matx a casa 
disputat el passat 23 de setem-
bre, el camp de Can Sant Joan 
va registrar una excel·lent entra-
da. L’equip es troba ara per ara a 
la part alta de la classifi cació del 
Grup Novè amb 4 punts en dos 
partits.

Sílvia Alquézar | Redacció

El davanter Javi Bermejo perseguit per dos jugadors de la Llagosta  |  SANTI ROMERO

FUTBOL. Segona Regional

Bons resultats del Santa Maria i el 
Sant Joan a les primeres jornades

lesions

És evident que, per a un 
nouvingut a la categoria, els 
debuts no són mai senzills. 
L’equip ha de passar per un 
període de transició abans 
no s’habituï al nou nivell, di-
fi cultat que el CD Montcada 
ha patit en primera persona. 
Però més enllà d’això, les le-
sions han estat un company 
de viatje desagradable que ha 
complicat encara més aquest 
procés. A l’última jornada, a 
Roda de Barà, ni Miguel Ángel 
–dubte per al pròxim matx a 
casa–, ni Cristian –es recupe-
ra de l’operació d’apendicitis i 
encara té per tres setmanes–, 
ni Jacobo  –arribarà just per al 
pròxim partit– van poder ves-
tir-se de curt i, durant el partit, 
Xavi Roman –tres setmanes de 
baixa–, Requena –només va 
ser un cop– i el capità Rangel 
–amb problemes als abductors 
que el deixen fora tres setma-
nes– van patir també proble-
mes físics. El CD Montcada 
ha incorporat recentment el 
davanter Gerard Colomo, que 
procedeix del Manlleu | CS  

<<

G. Colomo
jugador del 
CD Montcada
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> La JAM fa la Matagalls  
Quatre components de la Joventut Atlètica Montcada –Emilio 
Rodríguez, Toni Ortiz, Enric Maya i Jordi Flores– van com-
pletar els 83 quilòmetres de la marxa Matagalls-Montserrat 
2007, que va tenir lloc entre el 15 i 16 de setembre. Els 
atletes van fer un terç del recorregut corrent | SA

HEIDI GABARRÓN

El canvi de data al setembre i la 
reducció a un únic dia “no ha 
afectat perquè la fi ra sigui un 
èxit”, ha explicat Juan Pozas, pre-
sident de la Societat de Caçadors 
El Tordo, que el 23 de setembre 
va organitzar la VII Fira del 
Caçador a Mas Duran. Cente-
nars d’afi cionats i curiosos van 
visitar l’exposició d’una vintena 
de gossos de raça, d’armes i roba 
de caçador i van poder assistir a 
competicions de gossos i ocells, 
al I Torneig de Tir per equips i 
a una exhibició de falconeria a 
càrrec de l’Asociación Cetrera del 
Baix Llobregat. 

Homenatge. L’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), i el president de 
la Federació Catalana de Caça, 
Ramon Mayench, van inaugurar 
ofi cialment la fi ra i van assistir a 
la missa de Sant Hubert –patró 
dels caçadors– que enguany ho-
menatjava dues persones desapa-
regudes recentment: Domènec 
Vargas, president de la Federació; 
i el montcadenc Pere Balart, soci 
fundador d’El Tordo. Mayench 
ha explicat que iniciatives com la 
de Montcada “donen a conèixer 
als actuals caçadors, que contri-
bueixen a gestionar la natura i 
a mantenir l’equilibri d’espècies 
animals”.

FIRA DEL CAÇADOR

Una de les novetats d’aquesta edició ha estat la incorporació d’una exhibició de falconeria

Silvia Díaz  |  Mas Duran

Alguns visitants van perdre la por i es van atrevir a posar-se un falcó a la mà |  SILVIA DÍAZ

La mostra reivindica la fi gura del 
caçador com a defensor de la natura

TAEKWONDO

Els taekwondistes locals acaparen 
les medalles d’or a l’Open Pamplona
Els taekwondistes del Club Lee 
Young Montcada han copsat 
les primeres posicions a l’Open 
Internacional Ciutat de Pamplo-
na, que es va disputar el 15 i 16 
de setembre. Els trios masculí 
–format per Bernardo Fidalgo, 
Diego Carrillo i Juan Antonio 
Santiago– i femení –composat 
per Montse Sánchez, Yolanda Fi-
dalgo i Vanesa León– i la júnior 
Vanesa León van guanyar la me-
dalla d’or en les seves respectives 
categories. Els sis taekwondistes 
montcadencs han competit amb 
la selecció espanyola –dirigida 
pel tècnic del Lee Young, José 
Santiago– per preparar la seva 
participació al Mundial de tèc-
nica i pumse, que tindrà lloc 
els dies 4, 5 i 6 de novembre a 
Incheon (Corea). La delegació 
local està entrenant al màxim 

per intentar fer un bon paper a 
la segona edició del Campionat 
del Món. El primer torneig va 
tenir lloc l’any passat al mes de 
setembre, destacant la medalla 

de bronze que va aconseguir la 
júnior Vanesa León, mentre que 
els dos equips de trios masculins 
es van quedar a centèssimes del 
podi. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El corredor basc Ibon Zugasti, a 
les fi les del club Saunier Duval-
Alcaraz de Montcada i Reixac, 
s’ha proclamat campió del circuit 
de les proves grans clàssiques 
Gran Premi de la Generalitat. 
Zugasti, de 34 anys, també po-
dria sumar en els propers dies el 
triomf al circuit de Critèriums, 
ja que ara es troba a la segona 
posició. “Si fa un bon paper a 
l’escalada de Montjuïc podria 
aconseguit el doblet”, ha dit el 
director d’equip del Saunier Du-

val-Alcaraz, Josep Maria Tapias.   
Recentment, Zugasti ha guanyat 
la prova de Lezo i ha quedat se-
gon a Tarragona i a Manlleu. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

CICLISME

Ibon Zugasti, campió de 
les grans clàssiques
El ciclista del Saunier Duval-Alcaraz podria vèncer als Critèriums

Els medallistes del Lee Young amb el seu entrenador |  LEE YOUNG

Un equip de la UE Montcada 
–format per Jesús Carrasco, Joa-
quín Martín, Eva Zamarreño i 
Teresa Muñoz– va quedar en se-
gona posició al torneig del barri 
de Cirera de Mataró. En indivi-

dual, Jesús Carrasco va guanyar 
la medalla de bronze i Joaquín 
Martín va acabar al quart lloc.
D’altra banda, la UE Montcada 
començarà en breu la disputa 
d’un torneig social per preparar 
la nova temporada.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

ESCACS

Segona posició a Mataró

La Societat de Caçadors el Tor-
do de Montcada i Reixac ha 
signat un conveni amb l’Ajun-
tament per disposar d’una sala 
a la planta superior de l’equipa-
ment municipal ubicat al nú-
mero 2 del carrer Sant Ramon 
de Mas Rampinyo. L’acord es 
va fi rmar el 20 de setembre en-
tre l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i el president de l’entitat, Juan Pozas (a la foto), qui s’ha mostrat 
molt il·lusionat amb el nou local. El directiu ha avançat que l’objectiu de 
l’entitat és posar en marxa noves iniciatives | SA

nou local

El Tordo estrena nova seu a Mas Rampinyo

El corredor Ibon Zugasti |  ARXIU

D’esquerra a dreta, Carrasco, Martín, Zamarreño i Muñoz  |  UE MONTCADA 

PREMSA AJUNTAMENT
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L’Associació Esportiva Can Cuiàs ha 
iniciat la nova temporada amb una 
novetat important: la creació d’un 
sènior B amb l’objectiu de donar 
suport al primer equip, que jugarà 
un any més a la Primera Divisió. El 
bloc està format per jugadors del 
barri que militaven a equips de Ciu-
tat Meridiana. Respecte al sènior A, 
el conjunt segueix dirigit per Alfonso 
Anés, que ha mantingut tota la plan-
tilla de la campanya anterior que va 
acabar la lliga a la cinquena posició. 
Només s’ha fet una incorporació: el 
tancament Miguel Ángel Rodríguez. 
L’objectiu del club és quedar entre els primers classifi cats i poder optar a 
l’ascens de categoria. Per ara, la pretemporada està sent positiva, amb 
victòries als dos partits disputats. L’AE Can Cuiàs començarà la lliga el 
pròxim 14 d’octubre a casa contra el Sant Cebrià. Per la seva banda, el 
sènior B –enquadrat al Grup Sisè de la Segona Divisió B– debutarà el 
mateix dia contra el DAE, també a les pistes del barri.

El sènior B del CB Montcada, que 
enguany també porta el nom de 
l’empresa patrocinadora Valen-
tine, ha començat la lliga amb 
una victòria a la pista de La Salle 
Bonanova per 43-57. Els mont-
cadencs juguen enguany al Grup 
Sisè de Tercera Catalana, des-
prés d’haver perdut la categoria la 
campanya anterior. El bloc, dirigit 
per Miguel Blanco, manté bona 
part de la plantilla de la tempora-
da passada com Marc Merino –a 
la foto–, Marc Jané, Carles Sam-
per i Albert Blanc, entre d’altres. 
Del júnior A també han pujat al-
guns jugadors. El gerent del club, César Monfort, creu que la categoria 
de Tercera Catalana “no és la que correspon al club ni a la qualitat 
de l’equip”. La directiva espera que l’equip pugui agafar experiència 
“perquè la temporada passada es van perdre molts partits de pocs 
punts per aquest motiu”, ha dit el gerent.

El CB Elvira Cuyàs no tindrà aques-
ta temporada el sènior femení, que 
la temporada passada va perdre 
la categoria de Segona Catalana. 
D’altra banda, l’entitat manté el 
primer equip sènior masculí, que 
jugarà al Grup Primer del Campio-
nat Territorial de Barcelona. El pri-
mer matx serà el 30 de setembre 
contra la UE Montigalà. L’altra no-
vetat important de la nova campa-
nya és la constitució d’un sènior B 
masculí, que jugarà al Grup Tercer 
del Campionat de Catalunya B. El 
conjunt de Mas Rampinyo debu-
tarà a la competició el mateix dia 
contra el Lima-Horta a domicili.  

més en 2 minuts
Sílvia Alquézar

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Territorial

Desapareix el conjunt femení

BÀSQUET. Valentine B. 3a Catalana

Debut amb victòria a domicili

HANDBOL. SALLE B. 2a Catalana

L’equip B busca mantenir la categoria i formar jugadors

La Salle B inicia la nova temporada amb dos objectius bàsics: mantenir la categoria de la Segona Catalana i 
formar jugadors per al primer equip. El conjunt local tindrà enguany dos nous entrenadors: Teo Bazo, ajudant de 
Pablo Camarero al bloc de la Lliga Catalana, i el president, Josep Maresma. La Salle B debutarà a la competició 
el pròxim 7 d’octubre a la pista del Valldoreix.  

SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

El club constitueix un segon sènior

resultats
FUTBOL SALA

Primera A. Grup 6 
Jornades 1 i 2
Game’s-Sineu  7-3
Corbera-Game’s  8-6
Equip  Pj. Pt.
1 Corbera 2 6
2 Vilassar 2 6
3 Manacor 2 4
8 Game’s 2  3

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornada 1

SANTI ROMERO

Mataró-Valentine  70-75
Equip Pj. Pt.
1 Granollers 1 2
2 Viladecans 1  2
3 Andorra 1  2
5 Valentine 1 2

3a Catalana mas. Grup 6
Jornada 1
La Salle-Valentine 43-57
Equip Pj. Pt.
1 Universitari 1 2
2 Valentine B 1  2
3 St. Joan D. 1  2
4 Llor 1 2

FUTBOL

Primera Catalana
Jornades 2 i 3
CD Montcada-Prat 0-1
Roda Barà-CD Mont. 1-2
Equip Pj. Pt.
1 Prat 4 10
2 Poble-sec 4  10
3 Vilafranca 4  10
18 Montcada 4 3

Segona Regional. Grup 9
Jornades 1 i 2
Barberà-St. Joan  0-0
Sta. Eulàlia-Sta. Mª 1-2
St. Joan-Romànica 2-1
Sta. Mª-La Llagosta 2-0

CICLISME

27ena edició de la marxa en bici
L’Associació de Veïns de Montcada Nova organitza el pròxim 7 d’oc-
tubre la vintisetena edició de la marxa popular en bicicleta. La prova 
començarà a les 11h al Parc Salvador Allende i recorrerà la majoria de 
barris de la ciutat.

Equip Pj. Pt.
1 Palautord. 2 6
2 Lliçà Avall 2  6
3 Cardedeu 2  6
4 Sta. Maria 2 6
7 St. Joan 2 4

HANDBOL

Lliga Catalana
Jornada 1
Salle A-La Salle    18-19

FUTBOL. EF MONTCADA

El femení manté la 
mateixa plantilla

L’equip femení de l’EF Montcada 
manté aquesta temporada la co-
lumna vertebral de la lliga anterior, 
amb les incorporacions de diver-
ses jugadores joves del municipi. 
El conjunt local segueix a la Se-
gona Divisió i l’objectiu d’aquest 
any és repetir, com a mínim, la 
bona campanya anterior i, si pot 
ser, intentar l’ascens a la Primera 
Divisió. L’equip femení jugarà el 
primer partit de lliga el pròxim 14 
d’octubre.

SANTI ROMERO

PJ: Partits jugats
Pt: Punts
a: ajornats

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO



36 1a quinzena | Octubre 2007Esports

El  Júnior A del CB Mont-
cada va debutar el passat 22 
de setembre amb victòria en 
la primera jornada de lliga. 
El conjunt, que juga a Prefe-
rent, va guanyar a domicili 
contra el Sagrada Família-
Claror per un clar 66-93. 
Per la seva banda, el júnior 
B ha començat la competició 

amb una derrota. El conjunt 
va perdre el primer matx a 
la pista del AE Montblanc 
per 63-46.  

Escola. L’entitat ha fet una 
crida als nens i nenes nascuts 
entre el 2000 i el 2002, amb-
dós inclosos, per inscriure’s 
a l’Escola de Bàsquet de 
l’entitat. Els interessats po-

den inscriure’s a les ofi cines 
del CB Montcada (Bonavis-
ta, sn) o la pista Municipal 
Coberta els dimarts i dijous, 
de 17.30 a 19.30h.

Amb el començament del 
nou curs s’inicien els pre-
paratius de les activitats 
esportives extraescolars. 
La Lliga Escolar organitza-
da per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), 
el Consell de l’Esport Esco-
lar a Montcada (CDEM) i 
les AMPA de les escoles ha 
posat en marxa el procés 
de confi guració de la nova 
temporada, que mantindrà 
les activitats de l’anterior 
campanya. Els interes-
sats poden formalitzar les 
inscripcions fi ns al 28 de 
setembre al mateix centre 
educatiu. Està previst que 
els entrenaments comencin 
l’1 d’octubre i la primera 
jornada de competició si-
gui el dia 20.

Oferta. Enguany la Lliga 
Escolar manté les mateixes 
activitats que a la campa-

nya anterior: futbol sala, 
bàsquet, handbol, psico-
motricitat i multiesport, 
que combina tres modali-
tats durant els tres trimes-
tres del curs.  A banda, 
els alumnes de secundària 
tenen la possibilitat de fer 

corfbol. Els alumnes d’edu-
cació infantil faran psico-
motricitat, els infants de 
primer i segon de primària 
poden participar a la lliga 
de multiesport, i els alum-
nes de tercer de primària a 
quart d’ESO hauran d’es-

collir una unica disciplina. 
Un any més l’organització 
recorda que es necessiten 
monitors i àrbitres per a la 
Lliga Escolar. Els interes-
sats poden entregar el seu 
currículum a les ofi cines de 
l’IME (Tarragona, 32).

La escoles es preparen per a 
l’inici de la Lliga Escolar
Les inscripcions es poden formalitzar fi ns al 28 de setembre i els entrenaments comencen l’1 d’octubre

Núria Sánchez  |  Redacció

JOCS ESCOLARS

Els alumnes de tercer de primària a quart d’ESO poden escollir una sola disciplina com el futbol  |  SANTI ROMERO

Bon balanç a les 
inscripcions als 
cursos de natació

MONTCADA AQUA

El complex esportiu Mont-
cada Aqua ha fet un balanç 
molt positiu del nombre 
d’inscrits als cursos de na-
tació per a la temporada 
2007-2008. L’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) ha ofert enguany 
un ventall de cursets per 
a tots els nivells i edats a 

partir de 6 mesos. Els cur-
sos són anuals i es divi-
deixen en tres trimestres. 
D’altra banda, el complex 
esportiu ha obert les ins-
cripcions per a l’Escola 
de Natació. Els interessats 
les poden formalitzar a les 
instal·lacions de Montcada 
Aqua (Tarragona, 32) o al 
telèfon 935 650 996. 

L’oferta inclou cursets per a totes les edats i nivells | ARXIU

Núria Sánchez  |  Redacció

CB MONTCADA 

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ofe-
reix diverses activitats per 
a adults i nens. Enguany 
hi ha un curs de ball que 
engloba diverses discipli-

nes diferents com la bacha-
ta, el merengue, el tango i 
el country, entre d’altres. 
L’activitat és anual i es farà 
els dijous. El preu del curs 
és de 52 euros mensuals. 
També es fa el curs de dan-

sa oriental, que repeteix els 
dijous. L’activitat és anual i 
costa 40 euros trimestrals. 
Finalment, hi ha cursos 
d’aerobic i tai-txí per a nens 
i adults. La matrícula costa 
23,60 euros i la quota men-
sual varia segons l’edat. 
El preu és de 18,72 euros 
els adults; 11,44 els nens i 
9,36 euros els majors de 65 
anys. 

Lliga d’hivern. L’IME té tot 
a punt per començar la Lli-
ga d’hivern de futbol-7. La 
lliga se celebrarà per pri-
mer any i comptarà amb la 
participació de sis conjunts. 
La competició començarà a 
fi nals d’octubre i els partits 
es disputaran els dimecres 
de 19 a 21h i els divendres 
de 19 a 22h a l’Estadi de la 
Ferreria.

Sis conjunts disputaran la Lliga d’hivern de futbol-7 per primer cop

L’IME ofereix un curs de ball 
que engloba diverses disciplines

ZONA ESPORTIVA CENTRE

Núria Sánchez  |  Redacció

Per primer any es disputarà la Lliga d’hivern de futbol-7 | SANTI ROMERO

El Júnior A debuta a 
Preferent amb victòria

Núria Sánchez  |  Redacció

L’entitat anima als infants a inscriure’s a l’Escola

Una jugada de l’Escola  | SANTI ROMERO

L’Ajuntament va inaugurar 
el 15 de setembre la nova 
pista de petanca del Parc del 
Turó Blau. L’acte va estar 
presidit per l’alcalde, César 
Arrizabalaga i regidor d’Es-
ports, Juan Parra. Amb mo-
tiu de la inauguració, l’AE 
Can Cuiàs va organitzar un 
torneig amb la participació 
del CP Montcada | NS 

Nova pista de petanca de Can Cuiàs

Membres de l’AE Can Cuiàs davant les pistes de petanca | AE CAN CUIÀS
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Conèixer les nocions bàsiques. L’equip de David González entrenarà aquesta 
temporada els petits per introduir-los en les directrius necessàries per jugar a handbol. 

ESCOLA 

Els socis, pares i seguidors 
del CH La Salle Montcada 
van celebrar el passat 23 de 
setembre el començament 
de temporada amb la pre-

sentació ofi cial dels equips 
de l’entitat. Enguany, La 
Salle compta amb quatre 
conjunts de planter, tres 
d’escola i tres sèniors. L’ac-
te va començar amb la dis-

puta de partits amistosos 
i, a continuació, es va fer 
la desfi lada dels equips. 
La celebració va culminar 
amb el primer partit de lli-
ga del sènior masculí A.

L’entitat compta enguany amb tres equips a l’escola i amb quatre de base

La Salle centra els esforços
en la promoció del planter

CH LA SALLE MONTCADA

Any de canvi. El conjunt infantil s’estrena enguany al nou sistema de joc. Els nois de     
Tesi Escobosa hauran de conèixer la categoria en pista gran.

INFANTIL MASCULÍ 

Fer-se un lloc entre els millors. L’equip de Josep Quirós jugarà a Lliga Catalana i 
treballarà per consolidar-se a la categoria cadet més competitiva.

CADET MASCULÍ A

Temporada d’aprenentatge. Primer any del conjunt a la categoria cadet que inten-
tarà aprendre i adquirir experiència. L’entrenador del cadet B és Alex Weikert.

CADET MASCULÍ B

Núria Sánchez  |  Montcada

Consolidar l’equip. El club vol afermar el femení i l’entrenador, Samuel Sánchez,treballarà 
perquè aquest conjunt es faci un lloc entre l’handbol femení.

CADET FEMENÍ

FOTOS: SANTI ROMERO
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Any de transició a l’equip.  El conjunt preinfantil s’estrena enguany a la categoria. Els 
entrenadors, Juan Alonso i Jordi Zache, treballaran per ensenyar i divertir els nens.

PREINFANTIL

Obtenir bons resultats. L’equip femení lluitarà per mantenir-se i millorar els resultats. 
L’entrenadora del conjunt serà Marta Àguila, que vol consolidar el bloc a la categoria.

JÚNIOR FEMENÍ

Consolidar el conjunt. El Sots-21 de Domi Sánchez és un equip conjuntat que entre-
na per aconseguir bons resultats i repetir els èxits de la temporada passada.  

SOTS-21

El CB Elvira Cuyàs tre-
ballarà aquesta temporada 
per aconseguir més infants 
i consolidar el planter de 
l’entitat. El club compta 

enguany amb cinc equips: 
un sènior masculí, un sots-
25, uns sots-21, un júnior 
femení i un preinfantil. La 
presidenta del club, Cristi-
na Iniesta, ha explicat que 

el més important és trans-
metre és la fi losofi a de l’en-
titat, “Volem nens i nenes 
que vulguin fer esport i 
divertir-se per augmentar 
el planter”, ha dit Iniesta.

La fi losofi a de l’entitat continua sent la promoció de l’esport i la diversió

L’Elvira Cuyàs vol consolidar 
els conjunts de la base

CB ELVIRA CUYÀS

Núria Sánchez  |  Redacció

SOTS-25

El CB La Salle treballarà 
enguany per consolidar 
els dos conjunts a la nova 
categoria. L’entitat compta  
amb un júnior masculí i 
un femení de primer any. 
El coordinador esportiu de 
La Salle, Rogelio Pérez, ha 

explicat que els aspectes a 
treballar i millorar son la 
defensa. 

Escola. Per la seva banda, 
La Salle ha signat un conve-
ni de col·laboració amb el 
CB Elvira Cuyàs per crear 
l’Escola de Bàsquet, per a 

infants de P-5 a 4t de pri-
mària. Els interessats poden 
enviar un correu electrònic 
a cblasallemontcada@gmail.
com o a l’adreça  cb_elvira_
cuyas@yahoo.es, indicant 
el nom, l’adreça, l’escola, 
l’any de naixement i el te-
lèfon de contacte.

L’entitat i l’Elvira Cuyàs creen una Escola de bàsquet per a nens de 5 a 10 anys

El CB La Salle treballarà per 
afermar-se a la categoria

CB LA SALLE MONTCADA

Conjuntar el bloc. L’equip femení de La Salle s’estrena a la categoria i l’entrenadora, 
Yolanda García, vol fer un bloc conjuntat cara a temporades vinents.

JÚNIOR FEMENÍ

Núria Sánchez  |  Redacció

Aconseguir experiència. El júnior masculí jugarà per primer any a la categoria júnior i 
els entrenadors, Rogelio Pérez i David Muñoz, volen que l’equip adquireixi experiència.

JÚNIOR MASCULÍ

Afermar-se a la categoria. El Sots-25 s’estrena a la competició i lluitarà per acabar 
entre els cinc primers, fent-se un lloc a la categoria. L’entrenador és Rogelio Pérez.

FOTOS: SANTI ROMERO
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Millorar dia a dia. L’objectiu de Daniel Sanchís i Samuel Fernández és que els membres 
del seu equip aprenguin diàriament i s’ho passin bé jugant a bàsquet.

PREINFANTIL

Fer un bloc compacte. L’entrenador, Isaac Corzo, vol conjuntar l’equip i aconseguir 
consolidar-lo cara a la temporada vinent. 

CADET JÚNIOR

El CEB Can Sant Joan tre-
ballarà enguany per afer-
mar el planter de l’entitat. 
El club compta enguany 

amb tres conjunts: un 
preinfantil, un cadet i un 
júnior i espera continuar 
incrementant el planter per 
formar equips competitius 

de cara a properes tempo-
rades. El coordinador del 
CEB Can Sant Joan serà 
l’entrenador del júnior, 
Jordi Rodríguez Mane. 

L’entitat compta aquesta temporada amb tres conjunts de planter

El club continuarà lluitant per 
potenciar el planter de l’entitat

CEB CAN SANT JOAN

Núria Sánchez  |  Redacció

Repetir els mateixos resultats. L’equip entrenat per Jordi Rodríguez Mane espera 
obtenir els bons resultats de la passada campanya a la nova categoria.

FOTOS: SANTI ROMERO



>A títol personal
Laura Grau

Rubén Sierra
Músic de carrer. Manu Chao ha dit d’ells que són “l’autèntic so de Barcelona”, al costat de 
grups com Macaco i Ojos de Brujo, entre d’altres. En quatre anys han fet 150 concerts a Catalunya, 
Galícia i el País Basc i ja han venut 2.000 còpies del seu primer treball ‘Al Carrer’, un projecte 
autofi nançat que va veure la llum a principi del 2007. El fundador i líder de La Pegatina és Rubén 
Sierra, de 23 anys i veí de Mas Rampinyo. De pare gallec i mare sevillana, és un autodidacta de la 
música i un habitual del Raval de Barcelona, on es va iniciar com a músic de carrer. Actualment 
estudia Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Barcelona (UB), però el seu somni és 
viure de la música. El grup presentarà a l’octubre el seu primer vídeo-clip de la cançó Penjat i par-
ticiparà en un recopilatori a favor dels refugiats sahrauís.

“És gratifi cant que la gent 
coregi les teves cançons”

Quan comença la teva afi ció a la 
música?
Quan tenia 16 anys vaig començar 
a fer classes de guitarra a la Unió. 
També em vaig apuntar al curs de 
guitarra clàssica de la Regidoria de 
Cultura. Però la veritat és que sem-
pre he estat molt autodidacta. L’im-
portant per a mi era rascar la gui-
tarra i reproduir les melodies que 
m’agradaven. La primera vegada 
que vaig actuar en públic va ser a 
l’Àpat del carrer Major el juliol del 
2003. Vaig agafar la guitarra i em 
vaig llençar. Només tenia dues can-
çons pròpies. La resta del recital el 
vaig improvisar. Em vaig sentir tan 
bé, que vaig decidir que em volia 
dedicar a la música.
Com neix el grup La Pegatina?
A mesura que em van cridar per 
fer concerts vaig anar buscant 
gent. El segon concert va ser a 
Can Sant Joan i el tercer a l’Espai 
Jove Can Tauler. Ara sóm quatre 

músics però aviat tindrem dues 
noves incorporacions procedents 
de França, un trompetista i un altre 
guitarra que també toca l’acordió. 
El vostre primer treball Al Carrer ha 
venut 2000 còpies, un èxit tenint 
en compte que és autoeditat i au-
todistribuït.
No aspirem a sonar a Los 40 Prin-
cipales, sinó a tocar amb llibertat i 
connectar amb la gent que ve als 
concerts. És molt gratifi cant com-
provar que tens seguidors allà on 
vas i que la gent coreja les teves 
cançons. El cedè també és una de-
mostració que pots divulgar la teva 
música sense ser esclau de les dis-
cogràfi ques ni les agències de mit-
jans. Nosaltres fem i gestionem la 
nostra pròpia musica. Hi ha molt 
de mite sobre l’edició d’un disc. La 
veritat és que hi ha maneres que no 
sorti tan car com la gent es pensa.
Sense posar etiquetes, com defi niri-
es la música de La Pegatina?

Crec que hem trobat un estil propi 
a partir del mestissatge, és a dir, la 
combinació de diferents estils, com 
la rumba i els ritmes llatins. Els 
meus referents són gent com Manu 
Chao, Ojos de Brujo, Dusminguet, 
Los fabulosos Cadillac, Ampara-
noia... Crec que és un moviment 
musical interessant que refl ecteix 
la diversitat cada vegada més gran 
de la societat en què vivim. M’ha 

marcat molt l’ambient del Raval 
de Barcelona, per on m’he mogut 
com a músic de carrer.
Al cedè apareixen algunes referèn-
cies a Montcada i Reixac. Ho feu 

notar quan sortiu de gira? 
Sempre dic que som de Montcada, 
a tots els llocs on toquem, tot i que 
no ens sentim massa ben tractats 
per l’Ajuntament. Falten locals 
d’assaig i no hi ha voluntat de po-
tenciar la música com un vehicle 
d’expressió dels joves. És una llàs-
tima que l’administració no doni 
sortida a aquestes inquietuds. 
Alguns temes del cedè tenen un to 
molt festiu com Tomasín i d’altres 
un alt contingut social i reivindica-
tiu com No a la guerra.
La música és un altaveu del que pen-
ses i et permet canalitzar opinions i 
sentiments. Quan va passar el de-
sastre del Prestige, per exemple, 
vaig sentir molta ràbia i impotèn-
cia. Em vaig tancar a l’habitació i 
d’allà va sortir Petrolero. Les lletres 
més esbojarrades i festives les acos-
tuma a escriure l’Adrià.
Has compartit escenari amb Manu 
Chao, que també ha col·laborat en 

el vostre primer treball discogràfi c.
Vaig conèixer Manu Chao quan 
vaig actuar al Chapapote Festival 
que es va fer a Galícia. He après 
moltes coses d’ell, però també de 
músics de carrer i de gent com Che 
Sudaka o Charango. Els músics 
acostumem a ser “esponges” i sem-
pre estem disposats a compartir 
experiències i coneixements.
Per què portes una bamba de cada 
color?
Un estiu a Galícia se’m va fer una 
ferida al peu. Quan m’estava can-
viant les sabates, em va agradar 
l’efecte que feien els peus amb una 
sabata de cada color.  Suposo que 
és un petit acte de rebelió o una 
manera de deixar sortir el nen que 
tots portem a dins.
Quin és el teu somni?
Viure de la música i fer una gira per 
Llatinoamèrica. Crec que viatjar és 
una font de creixement si et deixes 
impregnar del que t’envolta.

‘Al Carrer’ és una 
demostració que pots 
divulgar la teva música 
sense ser esclau de 
les discogràfi ques

LA PEGATINA

Músic


