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Època III

de Montcada i Re ixac

El govern aprova els pressupostos per al nou exercici. Pàgines 4 i 5

>>  L�ACA netejarà
la llera de la riera
de Sant Cugat  P. 6

SÍLVIA  ALQUÉZAR

>>  Suplement Especial
Medi Ambient
A les pàgines centrals

El Besòs torna a ser un espai viu de la ciutat
La passarel·la que uneix Santa Coloma i Can Sant Joan ja és una realitat. L�empresa Corsán-Corviam
p reveu que les obres estiguin enllestides d�aquí a un mes.  Mentrestant, però, el passeig de ribera  que es
troba en la darrera fase d�execució està causant sensació entre els veïns que ja han començat a fer-lo

seu. Cada dia, però sobretot els caps de setmana, el passeig s�omple de vianants de totes les eda ts.

El passeig de ribera, encara en fase d�execució, ja atrau força visitants.  P. 3

>>  Ocumé celebra
10 anys en el món
de la música  P. 22

>>  Control de les
immissions de pols
a Can Sant Joan P. 9

ARXIU

>>  Salut Pública
reorganitza els serveis
dels dispensaris P. 12

>>  Projecte Home
engega un Casal de dia
a Vallençana per a la
rehabilitació de
drogodependents  P. 10

Al 2003 es destinaran
prop de cinc milions
d�euros a inversions

Nadal
participatiu

ÀNGEL ACÍN

Montcada i Reixac ha viscut
intensament les festes de
Nadal. Entitats i Ajunta-
ment han contribuït a fer
que aquests dies fossin es-

pecials, sobretot per als pro-
tagonistes indiscutibles: els
més petits. P ares Noëls amb
el do de la ubicuïtat, patges
reials amunt i avall i, sobre-

tot, la Cavalcada dels Reis,
l�acte més màgic del pro-
grama.

Pàgines 16-18

>>  L�Espanyol, campió
d�hivern de la Divisió de
Plata de futbol sala   P. 25

MIQUEL À. CASTELLANO
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La passarel·la fins a Santa Coloma i el passeig de ribera dinamitzen l�ús de la conca

laura grauredacció

ACTUACIONS A L’ENTORN DEL RIU

Nou passeig per a vianants i ciclistes

ÀNGEL ACÍN

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> L�estructura de la nova passarel·la es va completar el passat 14 de gener

Montcada recupera la façana
del Besòs com a espai lúdic

gener 2003

Campanya per
aprendre a

estimar el riu
La millora del Besòs i el seu

entorn va acompanyada d�una
campanya d�educació ambien-
tal amb activitats destinades a
diferents públics: amants de la
natura, interessats en el seu
municipi, jubilats, infants, joves,

caminaires, etc. La campanya va
començar a mitjan gener amb
la inauguració d�una exposició
de fotos de natura i una confe-
rència titulada El Besòs, un riu viu,

a càrrec dels ornitòlegs Xavier
Larruy i David Perpiñán, que
van explicar les diferents es-
pècies d� animals que han proli-
ferat al riu des que han millorat
les seves condicions ambientals.

El proper mes de febrer tam-
bé està previst que vingui a
Montcada l�exposició Rius per
viure del Grup de Defensa del
Ter que combina text i imat ge s

de gran tamany per mostrar el
riu com a espai natural i com a
sistema global.
Una de les iniciatives més no-
vedoses de la campanya és el
P rojecte Rius. Els participants �

escoles, entitats i particulars�
hauran de fer un seguiment de
l�estat ambiental del Besòs (flo-
ra, fauna, aigua, presència de
residus�) amb el suport

d�educadors i tècnics de la Re-
gidoria de Medi Ambient. LG

Tot i que el Besòs i la seva conca
són elements característics del
municipi, durant els darrers 50
anys Montcada ha viscut d�es-
quena al riu a causa dels pro-

blemes de contaminació. �Era
un punt negre per al poble, pel
seu estat degradat�,  explic a
l�alcalde, el socialista César Arri-
zabalaga. En els últims anys la

situació ha canviat: els sistemes
de sanejament de les aigües resi-
duals, la restauració de la fauna
i la vegetació a la llera i les ac-
tuacions urbanístiques al llarg de
la ribera han produït una impor-

tant millora ambiental i paisat-
gística. Entre aquestes actua-
cions destaquen la passarel·la per
a vianants que connecta Mont-
cada i Santa Coloma i el passeig

de ribera al marge esquerre del
Besòs que va fins al parc fluvial
de Santa Coloma. Ambdues in-
tervencions s�emmarquen en el
pla del Congost del Besòs, con-
veniat entre els ajuntaments

afectats i el Ministeri de Foment,
que pretén rehabilitar l�últim tram
de la conca. �Per fi comencem
a tenir un riu viu en tots els
sentits�, ha manifestat el regi-

dor d�Urbanisme i Medi Am-
bient, Alfonso Romo (PSC).

Recta final. L�empresa Cor-
sán-Corviam ultima aquests dies
les obres de la passarel·la. L�úl-

tima llosa metàl·lica es va col-
locar el 14 de gener i, segons
les previsions,  en un mes que-
daran enllestits els treballs
d�acabat �l�estructura de f o rmi-

gó, l�asfaltat el terra i l�enllu-
menat� que duu a terme Infras-
tructures del Llevant de Barce-
lona SA, que també habilitarà
una zona de pas per sota del
pont de la carretera de la Roca

amb l�objectiu d�evitar que els
vianants l�hagin de creuar durant
el passeig.  Un dels barris que
més gaudirà de la nova pas-
sarel·la serà Can Sant Joan. Els

veïns veuran  recompensades
les mobilitzacions que van em-
prendre al 1998 per aconseguir

que el pont fos només per a
vianants i no per a vehicles.Pe r
optimitzar l�ús del riu per part

dels ciutadans,  el gove rn muni-
cipal ha sol·licitat a l�Agència
Catalana de l�Aigua (ACA) que
construeixi rampes d�accés a la
llera des del passeig de ribera,

una petició que encara no ha
tingut resposta. Els montcadencs,
de moment, s�hauran de confor-
mar amb passejar pel nou vial per
a vianants i bicicletes,  sense
accedir directament a la llera com

sí es pot fer, per exemple a Santa
Coloma, on la intervenció �amb
gespa i zona de pas� va ser
diferent. �S�ha d�entendre que
allà la pressió urbanística és

molt fo rta i els veïns necessi-
t aven una zona d�esbar jo�,   ex -
plica l�alcalde de Montcada. L�e-
dil, però, també reconeix que li
hagués agradat un tractament si-
milar per a la llera de Montcada

on, a mitjan la dècada dels 90,
es va optar per recuperar-la amb
un paisatge fluvial i no pas urbà.

Quan encara falten unes set-
manes perquè s�acabin les obres
del passeig de ribera que s�ha
construït al marge esquer re del

Besòs,  ja són molts els veïns
que l�utilitzen, a peu o amb bi-
cicleta. L�absència de vehicles i
la proximitat a la muntanya i al
riu, fan que sigui un recorregut
atractiu per a molts aficionats a

caminar o fer esport, sobretot
els caps de setmana. És el cas
de Fr ancisco i Antonio, dos
jubilats de Santa Coloma que
cada diumenge recorren el

passeig. Esper en amb cande-
letes que estigui finalitzat.
�Quedarà molt bé quan ho
acabin, a veure si s�espabilen
que jo veig la cosa una mica
at u rada� , diu l�Antonio.

Cristian García, montcadenc de
24 any s,  fa sovint el camí amb
bicicleta fins a Santa Coloma

però li agradaria poder accedir a
la llera, com fan els veïns de San-
ta Coloma. �Allà �explica� tenen

g espa i carril-bici� .
L�Anna M. Bartomeus té 72 anys
i alguns dies ve caminant des de

 >> Dos ciclistes en ruta pel passeig en construcció

To rr e Baró fins a Montcada,
gaudint del nou passeig,  que
considera molt encertat:

�aquestes obres humanitzen
les ciutats i milloren la comu-
nicació entre els pobles�. LG
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El govern aprova un pressupost a l�alça
en l�últim exercici de l�actual mandat

PLE EXTRAORDINARI DEL MES DE DESEMBRE

pilar  abián
redacció

L�oposició titlla el projecte econòmic d�electoralista, tot i que ICV i EUiA voten a favor de les inversions
LLUÍS MALDONADO

Durant el 2003 l�Ajuntament
gestionarà 24.091.000 euros �
4.008 milions de pta.�, la xifra

més elevada de la història del
consistori. El pressupost es va
aprovar el 20 de desembre en
ple extraordinari amb els vots a
favor de l�equip de govern �PSC
i CiU� i en contra de tots els

gr ups de l�oposició, encara que
ICV i EUiA sí van donar suport
al ca pítol d�inve rsions. Les prin-
cipals característiques de l�últim
projecte econòmic de l�actual

mandat són l�increment global
del 8% respecte el del 2002 i
l�augment de les inversions
previstes en un 10%. El govern
preveu destinar a aquest capítol
p rop de cinc milions d�euro s.

Marc econòmic. El regi-
dor de Pr ogramació i Finances,

J oan Maresma (CiU), va explicar
que els objectius del govern
amb el pressupost del 2003
passen per aconseguir un desen-
volupament social i econòmic

equilibrat als barris, guanyar en
qualitat de vida i treballar per una
ciutat més solidària i cohesio-
nada. L�edil considera que
l�Ajuntament ha fet una aposta
valenta augmentant el pres-

supost tenint en compte que la
r e fo rma de la Llei d�hisendes
locals, amb la supressió de l�IAE
per a les petites empreses, redui-
rà els ingressos previstos inicial-

ment en 360.000 euros �60
milions de pessetes.  A l�expec-
tativa d�aquesta nova cojuntura
econòmica, Maresma va apar-
car en el debat el concepte de
pressupost dinàmic, aplicat en

els darrers exercicis, pel de pres-
supost de transició. Tot i així,
l�edil va destacar que durant el

2003 el consistori destinarà pop
de cinc milions d�euros a noves
i nve rsions , com ara la urba-
nització de Car retera  Vella, la
piscina coberta, la Casa de les

Aigües,  la futura biblioteca,  les
escales mecàniques previstes a
dife rents barris, el pla de millora
de carrers i diversos projectes
sanitaris, entr e d�altre s.  En l�últim
debat de pressupostos de

l�actual mandat, el responsable
de finances va augurar un futur
de creixement per a la ciutat
�fruit de l�esforç que ha fet el
gove rn per sanejar les arques

municipals i poder mantenir
una línia ascendent en els
propers anys� .
Els arguments de Maresma,
però, no van convèncer l�opo-
sició. José Francisco Márquez,

portaveu del gr up d�ICV, va feli-
citar amb ironia el govern mu-
nicipal per augmentar el capítol

de personal en un 9%, en consi-
derar que respon al plantejament
defensat sempre per aquest grup
en l�anterior mandat, histò-
ricament censurat per CiU. No

obstant això, l�edil va criticar la
reducció pressupostària de l�Àrea
de Serveis a la Pe rsona en un
10%. �Amb els macronúmer os
�va dir� estem d�acord, però
posem l�accent en què no es

destinen prou recursos a
determinades partides,  com
a ra Serveis Socials�.
El por taveu del PP,  T eodoro
Garcia, va iniciar la seva inter-

venció manifestant que, amb la
r e fo rma de la Llei d�hisendes
locals, el govern de l�Estat re-
baixarà la pressió fiscal sobre la
ciutadania. Quant al contingut
del projecte econòmic del go-

vern local, Garcia va opinar que
�les inversions previstes prio-
ritzen obres faraòniques en

comptes dels serveis a la per-
sona�. Tot i votar en contra, el
portaveu del PP va reconèixer
que el pressupost és valent
perquè creix respecte l�any ante-

rior, però va ser especialment
crític amb l�augment de la parti-
da d�Alcaldia, en considerar que
es destinen massa diners a as-
pectes protocolaris.
Aquesta va ser una de les crí-

tiques expressades per l�oposició
al llarg del debat plenari. La
portaveu d�EUiA, Alba de La-
m o,  va censurar també la puja-
da d�impostos aprovada per al

2003 en el Ple d�ordenances
municipals i va reclamar més di-
ners per a polítiques de solida-
ritat, per  potenciar la recollida
selectiva de residus i per als plans
de refo rma interior (PERI) dels

ba rris de Font Pudenta i Can
Sant Joan.

Continua a la pàgina 5

L’últim pressupost
de l’actual mandat,
el més alt de la
història de la corpo-
ració, es caracteritza
per l’increment glo-
bal d’un 8% respecte
el del 2002 i l’aug-
ment de les inversi-
ons previstes en un
10%. El govern
destinarà a aquest
capítol prop de cinc
milions d’euros
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altres punts del Ple

Actuacions preparatòries de la
modificació puntual del Pla
General Metropolità al sector
del Tennis Reixac. PSC, CiU i
PP a favor, EUiA abstenció i
ICV i ERC vot en contra.

Aprovació d’expedients de
modificació de crèdit dins del
pressupost de l’Ajuntament
de l’any 2002. Aprovat per
unanimitat.

Aprovació del conveni sobre
el Congost del Besòs. Apro-
vat per unanimitat.

4

4

4

PLE EXTRAORDINARI

(Ve de la pàgina anterior)
�Hi ha un retrocés en qües-
tions de sostenibilitat i de re-
cursos en serveis a la per sona,

s�ha anat enrere en cam-
panyes de sensibilització me-
diambiental�, va dir la regido-
ra d�EUiA. La representant
d�ERC, Marta Aguilar, qui va vo-

tar en contra dels pressupostos i
es va abstenir en l�apartat d�in-
ve rsions,  va titllar el projecte
d��electoralista� i de marcar
una política destinada més a
contentar que a atendre la ciuta-

dania: �No són uns pres-
supostos progressistes, sinó
retrògrads; potencien l�obra en
comptes dels serveis a la per-
sona�.

Resposta del govern. En
resposta als arguments de l�opo-
sició, el govern local va voler
clarificar diferents qüestions. En
el capítol de personal, que ERC

va considerar excessiu i ICV just
i realista, Maresma va recordar
que aquesta continua sent una
assignatura pendent, fruit d�una
situació consolidada en el pas-

sat. El regidor d�Hisenda va dir
que, si bé el capítol ha augmen-
tat en un 9%, la pujada respon a
l�augment de sous que marquen

l�IPC i el conveni i no pas a l�in-
crement de la plantilla. Respecte
les crítiques sobre una reducció
de diners a l�Àrea de Serveis a la

Pe rsona, Maresma v a nega r
aquest extrem assegurant que ca-
pítols com Cultura i Serveis So-
cials augmenten per sobre del
10%, que Solidaritat puja un 21%

respecte el 2002 i J oventut i Pro -
moció d�Ocupació, un 16%.
Quant a l�augment de la partida
destinada a Alcaldia, el portaveu
municipal del PSC, Carles
Guijarro,  va recor dar a l�oposi-

ció que l�apartat de protocol és
una petita part d�aquest capítol
que inclou els àmbits de comu-
nicació, premsa, publicacions i re-
lacions institucionals,  entre d�al-

tre s.  En aquest sentit també es
va pronunciar l�alcalde, el socia-
lista César Arrizabalaga, qui va
acusar l�oposició de parlar de for-
ma interessada sobre el pres-
supost que es destina a Alcaldia

�per dur a l�equívoc i fer veure
que l�alcalde es gasta els di-
ners dels contribuents�. Segons
Arrizabalaga, �el  pressupost no
és electoralista, té un impor tant

capítol d�inversions i vol garan-
tir el mateix nivell de
desenvolupament que està te-
nint fins ara la ciutat�.

Montcada Societat Municipal
construirà habitatges protegits

El Ple municipal ha aprovat la
cessió a l�empresa pública Mont-
cada Societat Municipal de la fin-
ca situada entre els carrers Ripoll
i Sant Jaume �on actualment hi

ha el dipòsit de vehicles� per a
la construcció de 13 habitatges
protegits i una quinzena de pla-
ces d�aparcament Aquesta serà
la primera actuació urbanística
que farà la fir ma constituïda ofi-

cialment l�any 2001, i que treballa
paral·lelament en altres projectes,
com un aparcament soterrat al
passeig Jaume I i un altre al barri
de Can Sant Joan. Prèviament al

Ple de pressupostos i al poste-
rior P le ordinari del mes de
desembre es va fer la junta anual
de la societat, que va aprovar el
seu pressupost per al 2003 per
valor de 75.000 eur o s.

Aprovació d�ordenances.
El Ple també va aprovar defi-
nitivament les ordenances fiscals
del nou exercici amb el vot a

favor de PSC, CiU, EUiA i PP, i
l�abstenció d�ICV i ERC.
En l�apartat de proposicions es
va aprovar per unanimitat l�ac-
ceptació de l�obra del pintor

montcadenc Joan Capella i l�es-

pilar abián
redacció

tabliment d�una renda vitalícia
per a l�artista i la seva esposa.
D�altra banda, cal destacar que
la sessió es va iniciar amb l�apro-

vació d�una declaració de la jun-
ta de portaveus en suport al
poble de Galícia per la crisi del

L�empresa pública aprova el pressupost del 2003, que puja a 75.000 euros

 >>  Aquesta és la finca municipal cedida per a la construcció d�habitatges

MIQUEL A. CASTELLANO

Prestige, que manifesta la vo-
luntat de treballar en accions de
col·laboració amb els damni-
ficats,  i amb un minut de silenci

en record del Guàrdia Civil An-
tonio Molina assassinat per ETA
a Madrid al mes de desembre.

La nota emotiva de l�última sessió plenària de l�any la va posar
el president de l�AV de Vallençana, J oan Cartañà, amb la lectur a
del missatge de concòrdia que cada Nadal dedica al plenari.
Enguany l�Ajuntament li va voler agrair el seu tradicional gest

amb el lliurament d�un pin de plata amb el relleu de l�ermita de
Reixac, moment que recull la fotogr afia. PA

PILAR ABIÁN

Agraïment del plenari a Joan Car tañà

Discrepàncies entre
el govern i l�oposició

El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 20 de desembre
de 2002 va acordar exposar al públic els treballs previs

d’elaboració de la modificació puntual del PGM a l’àmbit
anomenat “Tennis Reixac”.

Els esmentats treballs se sotmeten a informació pública
pel termini de 30 dies, per tal que es puguin formular

suggeriments i altres alternatives de planejament per

corporacions, associacions i particulars.
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria General

de l’Ajuntament, en hores d’oficina.

ANUNCI
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sònia hernández
font pudenta

>> Filtració d�aigües residuals a la xarxa pluvial de la Ferreria

 >>  Parc de la Font Pudenta

MIQUEL À. CASTELLANO

en 2 minuts...
uPeatge gratuït per a usuaris habituals

u Nova seu de l�empresa de neteja
L�empresa Concessionària Barcelonesa de Neteges, respon-
sable de la recollida d�escombraries i de la neteja viària de
Montcada des de fa 9 anys, va inaugurar el 18 de desembre
una nova nau a Mas Rampinyo, al carr er Sant Ignasi. L�empresa
unifica així els serveis que fins ara tenia repa rtits en un
magatzem del carrer Ripoll i en l�aparcament de camions de

la carretera de la Roca. A l�acte van assistir representants
municipals que van participar en la inauguració amb els
mateixos treballador s �fotogr afia interior.   LG

La llera de la riera de Sant Cugat
es començarà a netejar al febrer

Les tasques de neteja de la riera
de Sant Cugat començaran al
mes de f eb rer.  Així ho van anun-
ciar l�alcalde de Montcada, Cé-
sar Arrizabalaga, i el regidor
d�Urbanisme i Medi Ambient,

Alfonso Romo (PSC), durant
l�entrevista mantinguda el passat
10 de gener amb representants
de l�Associació de Veïns de Font
Pudenta-Muntanyeta. L�actua-

ció, que assumirà l�Agència Ca-
talana de l�Aigua (A CA), inclou
l�eliminació de part dels sedi-
ments acumulats a la riera, que
han fet disminuir la llera natural,
i la repoblació de la flora flu-

vial. Aquesta era una demanda
antiga dels veïns, que creuen que
l�actual llera suposa un risc
d�inundacions els dies de pluja
intensa perquè el riu no té prou

espai per seguir el seu cur s.  Se-
gons va explicar Arrizabalaga,
l�ACA a p rovarà les tasques de
neteja a final del mes de gener,
per la qual cosa podrien comen-
çar al feb re r.  �S�ar ranjarà un

espai especialment conf lic-
tiu, com és el revolt proper
al CEIP Mitja Costa�, va afir-
mar l�alcalde. En la mateixa reu-

nió, l�AV va ser info rmada dels
resultats de l�estudi que s�ha fet
a la xarxa de clavegueram del

polígon de la Fe rr eria. El tècnic
de Medi Ambient, Claudio Mar-
cos, va explicar que la pudor que
desprén la riera el s dies de pluja
és deguda a un error de cons-

trucció en els col·lectors d�aigües
r esiduals i d�aigües pluvials.
L�augment d�aigües al col·lector
pluvial fa que, en moments pun-
tuals, el contingut d�aquest es
barregi amb la del col·lector re-

sidual. Els responsables munici-
pals van comunicar als veïns el
compromís de la junta de la Fe r-
r eria de portar a terme les actua-
cions necessàries per solucionar

el problema. �Per a nosaltres
aquest és un tema important,
i l�explicació que hem rebut
ens ajuda a entendre el pro-
blema, però esperem que

continuïn treballant per solu-
cionar-ho�, va dir el president
de l�AV, Eugenio Díaz.

Inauguració imminent. El
16 de febrer és la data prevista

per a la inauguració del nou parc
de la Font Pudenta ubicat  a l�en-
trada del polígon de la Fe rreria.
En la reunió, els veïns van fer

algunes propostes de millora de

les obres, encara inacabades, i
van mostrar la seva satisfacció
pel desenvolupament del pro-
jecte. Romo va afirmar que al -
guns dels inconvenients assenya-
lats per l�entitat veïnal, com la

manca de tanca protectora en una
zona especialment perillosa per
als nens, seran subsanats abans de
la inauguració.

L �any nou ha porta t novetats al peatge de Mollet del Vallès.
El govern català ha aprovat la gratuïtat del de l�autopista C-33
per als usuaris habituals que facin un mínim de vuit viatges al
mes . La mesura s�ha rebut amb satisf acció per l�Ajuntament
de Montcada, perquè es preveu que redueixi el volum de
vehicles que, ara per ara, utilitzen la carretera C-17 per arribar

a les poblacions del Vallès Oriental, tot i que fonts municipals
també han assenyalat que és  insuficient i que el peatge hauria
de ser gratuït, d�acord amb la demanda dels municipis signants
de la Declaració de Gelida. L M

ÀNGEL ACÍN
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Acord per crear la Junta Local
de Seguretat a Montcada

L�organisme pretén millorar la coordinació entre els cossos policials

laura grau
redacció

 > >Els alcaldes de Montcada i Ripollet en una visita a les obres

 > > Part del nou material adquirit per l�Ajuntament per a la Policia Local

 > >Moment de la signatura del conveni amb Júlia García Valdecasas

taulell d�anuncis gratuïts
Vitrina de fusta de Teka. 1,20
d�amplada  x 1,40 d�alçada i 38 cms. de
fons. Seminova. Tel. 93 564 84 35.
Montcada Centro. Precioso piso 90
m

2, 
4 habitaciones, calefacción, aire

acondicionado, suelo mármol. Inme-
jorable zona. Tel. 609 882 666.
Classes d�anglès. Professor nadiu
dóna classes a tots els nivells. Tel. 647
031 795.
Se vende piso. En el centro.3 habita-
ciones, cocina americana,salón co-
medor, aire acondicionado, calefac-
ción. 95m

2
 , ascensor. 26 millones. Tel.

656 279044.
Alfombra en venta. De comedor (2,90
x 2,70 m). Limpia de tintorería. Tel. 93
564 4214.
Piso en venta en pleno centro. 3
habitaciones. Alto con ascensor. 2
balcones, grandes vistas. 138.000
euros. Tel. 93 575 2645
Apartament a Lloret.  Amb un sol
ambient, terrassa, cuina, 2 ascensors,
piscina i jardí. Al costat de platja. Ocasió.

Informació:
93 572 64 91

57.000 euros. També es lloga tot l�any. 260
euros/mes.Tel. 93 436 91 37
Vendo piso de particular a particular.
80 m

2
. 3 habitaciones (2 de matrimonio).

Patio. Ventanas de aluminio. Soleado en
Can Sant Joan. Económico. 93 564 36 90
o 616 729 084.
Vendo bicicleta ciclostática. 30 euros.
Tel. 93 564 1792
Es busca farmacèutica. A Ripollet, jor-
nada completa, dos dissabtes matí al
mes. Tel. 676 674 393.
Ático en venta. Zona céntrica. 90 m2 ,  4
hab, ascensor, 2 terrazas, piscina y zona
ajardinada. opción párquing. 199.000
euros. Tel. 670 781 432
Es dónen classes de cant. Interessants
trucar al Tel. 677 704145.
Monada de piso. 4 vecinos. A 5 minutos
estación Sta. Maria. Reformado. 3 habi-
taciones. Trastero, mucho sol, vistas y
calefacción. 24,5 millones. 93 564 8292.
Vendo remolque con tienda de cam-
paña. Seminueva, 2 habitacions. Precio
a convenir. Tel. 93 564 33 98.

Es busca dependenta. Per a botiga
herboditètica a MiR. Coneixements i
experiència. Tel. 615 628302.
Vendo Car autoconstruido. Frenos
de disco. Buen precio. Tel. 670 464
446
Se ofrece  diseñadora gráfica. Para
trabajar como diseñadora gráfica y
maquetad ora. Dominio de Photoshop,
quark xpress, adobe ilustrator. Amplia
experiencia. Telf: 677 270 907 / 93 572
4214.
Papeleria en traspaso.  Negocio a
pleno rendimiento en la calle Besós.
Se traspasa por no poder atender.
Telf: 93 564 1701 o 699 224059.
Es regala gat molt carinyós. Telf:
651 600 309.
Venc pis. 104m 2, 4 hab, 2 lavabos,
parking. Mas Rampinyo. 30 mil. Tel.
630 59 46 76
Piso en Montcada Centre. 55m

2
,  2

habitaciones, comedor y cocina
americana. Reformado. Aire acondi-
cionado. 15 millones. 93 575 03 75
Ocasió a Montcada Centre. Per
entrar a viure. 120m 2, 4 habitacions,
2 banys. Molt bon preu. 646 839701.

només particulars

Nou material
per a la Policia

PILAR ABIÁN

La vorera a Ripollet ja està
en fase de construcció

La Generalitat invertirà 525.000
euros en la millora de la N-150

ÀNGEL ACÍN

ÀNGEL ACÍN

La Generalitat de Catalunya in-
vertirà a Montcada 525.000
euros, més de 85 milions de les
antigues pessetes, per millorar el
f e rm de la N-150,  des de la

cruïlla de la gasolinera de Can
Sant Joan fins al límit amb
Cerdanyola. Les obres s�execu-

La Policia Local ha començat
l�any amb nous equips de trans-

missió, un per a cadascun dels
45 a gents en plantilla; armilles
refractants, nous elements de
defensa personal i noves fundes
per a les armes , entre d�altr e s. El

departament de Governació de
l�Ajuntament montcadenc ha
destinat 18.000 euros a la com-
pra del nou material que, segons
el regidor Francesc Díaz (CiU),
�contribuirà a millorar les

condicions de treball dels
agents i a garantir un millor
ser vei a la ciutadania�.  LG

taran a partir del segon trimes-

tre del 2003. El Departament de
Política T e rritorial i Obre s
Públiques ha aprovat el projecte,
que també preveu diverses obres
complementàries a la carretera
N-150. El projecte es comple-

tarà amb la col·locació de bar-
reres de seguretat i de la senyalit-
zació vertical i horitzontal.

lluís maldonadoredacció

Les obres de la vorera que con-
nectarà Mas Rampinyo amb el

terme municipal de Ripollet i
que sufraga íntegrament la Dipu-
tació de Barcelona, ja estan en
marxa des del passat mes de
desembre. En una primera fase

es farà el tram que va des de la
veïna localitat fins al punt on
passa el torrent de Mas Duran.
La part restant, fins al parc del
Gurugú, es farà quan s�iniciï la
urbanització del sector MC5, on

hi ha prevista la construcció de
1.800 ha bitat ge s.  Segons ha
explicat el regidor d�Urbanisme,
Alfonso Romo (PSC), l�Ajun-
tament demanarà als propietaris

del sector que la primera ac-
tuació sigui finalitzar la vorera i
els accessos al barri des de la car-
retera de Ripollet. �Hem pre-

pilar abián
mas rampinyo

vist una rotonda davant del
parc del Gurugú, i l�asfaltat
del camí de Sant Cugat i del
carrer Bach com a vies d�en-

trada per als veïns�, ha dit
l�edil, qui ha afegit que els ve-
hicles sortiran a la carretera pel
passeig Sant Jordi.
L�adjudicació de les obres de

l�MC5 es farà en breu, un cop
resolta la problemàtica sobre la
xarxa de clavegueram del futur
sector que, a causa de la seva
complexitat, ha fet endarrerir el
projecte. Romo ha anunciat que,

tant aviat com es faci aquest
tràmit, s�obrirà l�oficina d�infor-
mació de l�Institut Metropolità
de Promoció del Sòl i Gestió
Patrimonial (IMPSÒL) perquè

els interessats a accedir a un dels
179 habitatges protegits previs-
tos es puguin inscriure a les llistes
de sol·licituds.

Inicialment es fa el tram fins al torrent de Mas Duran

Una delegació municipal, encap-
çalada per l�alcalde César Arriza-
balaga (PSC), es va reunir el 18
de desembre amb la subdelega-
da del Govern espanyol a Cata-

lun ya, Julia García Valdecasas,
per signar el conveni que per me-
trà la creació de la Junta Local
de Seguretat. Aquest organisme
estarà integrat per representants

de la Policia Local, la Policia
Nacional i la societat civil, i serà
presidit per l�alcalde. La finalitat
de la Junta Local de Seguretat
és establir mecanismes de coor-
dinació i col·laboració entre els

dos cossos de seguretat. Segons
el regidor de Governació, Fran-
cesc Díaz (CiU), qui també va
assistir a l�acte de signatura del
conveni, �la creació de la Junta

permetrà millor ar una col-
laboració que ja existeix des
de fa an ys�. Segons les normes
de funcionament, el nou orga-
nisme es reunirà cada dos mesos,
de fo rma ordinària i, quan sigui

necessari, de fo rma extrao rdi-
nària. La constitució de les jun-

tes locals de seguretat, que res-
pon a la nova norma tiva  de

seguretat, pretén donar més
poder als alcaldes en matèria de

seguretat ciutadana. La Junta

Local de Seguretat de Montca-
da té previst fer la primera reu-
nió al mes vinent.
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La mascota del PSC es
fa gran i canvia d�imatge

sílvia alquézar
redacció

>>Lliurament de nous carnets de les JSC

societat d�habitatge municipal

 > > Membres de les JSC amb la mascota del partit

CLAUDIO MARCOS

mapa acústic i web

sílvia alquézarredacció

Can Sant Joan no supera els nivells
d�immissió de partícules de pols

L’Ajuntament ha adjudicat l’elaboració
d’un mapa acústic de la ciutat  a
l’empresa Cobra PDM Acústica Me-
dio Ambiental per un import de 55.300
euros. L’estudi medirà i analitzarà els
nivells sonors de diversos punts de la
ciutat. Les conclusions permetran
adoptar mesures que solucionin els
problemes de contaminació sonora
que es detectin a la ciutat. El consistori
compleix així la normativa que obliga
tots els municipis a tenir un mapa

acústic a partir del 2006. En el proper
número de  La Veu ampliarem més
dades sobre el projecte.
D’altra banda, el consistori impulsarà
la creació d’una pàgina web amb
l’objectiu de donar a conèixer la tasca
dels serveis tècnics de Medi Ambient.
La Diputació de Barcelona ha
concedit una subvenció de 3.000
euros per a aquesta iniciativa em-
marcada en la Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat. LG

L�Ajuntament encarrega un estudi sobre els índex de soroll a la ciutat

 > > Captador de partícules

Els nivells d�immissió de les
partícules de pols que poden
afectar la salut  no sobrepassen
a Can Sant Joan la directiva le-
gal 99/30 de la Comunitat Eu-
ropea. Aquesta és la principal

conclusió de l�estudi que han
elaborat tècnics de l�Ajuntament
i del Servei de Medi Ambient
de la Diputació de Barcelona.
Les mostres es van prendre en-

tre l�1 de març i el 20 de juny de
2002 mitjançant l�aparell instal·lat
al terrat del mercat del Molí de
Can Sant Joan. Els nivells d�im-
missió són els que determinen
l�efecte d�un contaminant sobre

la salut o el medi ambient,
independentment de la font de
procedència. La immissió a Can
Sant Joan, una zona urbana,
prové de diferents  orígens com

les activitats industrials,  el trànsit,
el transport, etc. Segons els ex-
pe rts,  si els paràmetres no se su-
peren, es pot considerar que la
qualitat de l�aire no és dolenta.

Segona fase.  A mitjan de-
sembre es va iniciar la segona fase
de control de les immissions de

pols a Can Sant Joan amb la
instal·lació d�un captador de par-
tícules sedimenta bles. Aquestes

partícules són de tamany més
gran i, per tant, no són suscepti-
bles d�afectar la salut de les per-
sones ja que no poden penetrar
a l�aparell respiratori, però són

les responsables de l�embruta-
ment dels carrers, dels cotxes, de
les terrasses i del mobiliari urbà.
El nou estudi es podria allargar
entr e sis mesos i un any.  El regi-
dor de Medi Ambient, Alfonso

Romo (PSC), està satisfet amb
els resultats obtinguts a la pri-
mera fase, tot i que ha afegit que
�l�Ajuntament seguirà tre-
ballant per reduir al màxim

la contaminació�.
L�Agr upació Local del Pa rt i t
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) va presentar el 14 de gener
la nova imat ge de Monky,  la mas-

cota de la fo rmació que va néix er
coincidint amb la precampanya de
les eleccions municipals de 1999.
�Monky ha crescut. Ara és jove,
més dinàmica i extrove rtida.
Ens acompanyarà a tots els

actes que farem amb motiu
dels comicis municipals del 25
de maig�, va explicar la secretària
d�organització del PSC montca-
denc,  Carme Po rro.  Els socialis-

tes locals van aprofitar la presen-

tació de Monky per lliurar els car-
nets als 17 nous militants de les
Joventuts Socialistes de Catalunya
(JSC) a Montcada. A l�acte, fet al
local del partit, van assistir el
secretari general de les JSC del

Vallès Occidental, David Sanuy,
i el secretari general de les JSC
a Catalunya i diputat,  Juan Ma-
nuel Jaime.
En el moment de tancar aquesta

edició �15 de gener� és previst
que el parlamentari del PSC
Josep M. Carbonell participi en
una trobada amb entitats cultu-
rals a Mas Rampinyo.

SÍLVIA ALQUÉZAR

Central de Audiología
presenta a sus clientes una nueva solución, los audífonos 100%
digitales, casi invisibles, que al ser programados de una forma
personalizada, facilitan una audición más nítida y una mejor
percepción de la palabra.

Otros servicios:
Revisiones auditivas gratuitas. Demostraciones del sonido de
audífono digital. Revisión y limpieza extra. Tratamiento y limpieza
de su molde por ultrasonicación. Reparaciones.

Complementos:
T apones de baño. Tapones supresores del ruido. Despertadores
para sordos. Amplificadores de teléfono. Pilas para audífonos.

Central de Audiología
mantiene un seguimiento personalizado de sus clientes con una
revisión anual gratuita de audición y del aparato.

Al presentar
este cupón recibirá

GRATIS la Guía para
oír mejor y tendrá derecho

a una revisión auditiva gratuita.
*Comprando un audífo

no, p
ilas GRATIS durante un año

*Comprando un audífo
no, p

ilas GRATIS durante un año

Rbla. dels Països Catalans, 4-6   -   Montcada i Reixac   -   Tel. 93 565 10 10 (Sta. Carme)

Rbla. Països Catalans, 4-6 - Montcada i Reixac
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L�entitat busca socis-col·laboradors per finançar el projecte i nous voluntaris per impartir tallers lúdics i formatius

laura grau
vallençana

FUNDACIÓ PROJECTE HOME CATALUNYA

LAURA GRAU

La casa de Vallençana es converteix en
un centre de dia per a drogodependents

Després d�un any de funcio-
nament, la casa de Montcada �tal
com l�anomenen residents i
teraupeutes� ha començat a fun-
cionar com a Centre de dia de la
Fundació Projecte Home a Ca-

talunya (PHC). A l�antiga finca �
ubicada a Vallençana i cedida per
una ordre religiosa� resideixen 20
per sones de dilluns a divendr e s.
La resta, fins a un total de 32

usuaris,  van i venen cada dia per
participar en les activitats del pro-
grama de reha bilitació de drogo-
dependents de PHC que consta
de dues fases. Durant la primera,
que és la que es desen volupa a la

casa de Montcada, es fan activitats
terapèutiques i educatives �en-
caminades a que la persona
s�autoconegui i descobreixi per
què va comen çar a prendre

drogues�, explica la terapeuta
Glòria Navar ro.  Dur ant aquest
període, els usuaris i residents han
de complir quatre normes bàsi-
ques: no consumir cap tipus de
droga, rebutjar la violència, ser ho-

nestos i no mantenir relacions
sexuals amb persones del centre.

El respecte o l�alteració d�aquestes
normes implica un premi o un
càstig. �Aquest sistema pot

semblar infantil però funciona
�explica la Glòria- en unes per-
sones a qui ningú mai no ha

posat límits�. La segona fase, la
inserció laboral, es desenvolupa al
centre que PHC té a Montgat .

Tallers de voluntaris.  E l
traslla t del servei a la casa de

Montcada �ampliada amb l�ha-
bitatge que ocupava el masover�
ha permès posar en marxa nous

tallers lúdics i activitats de for-
mació. La ubicació de la finca en
una zona de bosc ha fet possible

engegar un taller d�agricultura
ecològica que imparteix un dels

25 voluntaris amb què compta el
p rogr ama.  També es fan tallers de
teatre i marqueteria. �L�objectiu
�explica Mercè Aiguavives, res-
ponsable de l�àrea de gestió� és

ampliar el nombre de tallers ja
que són una part important del
tractament�. Mentre la teràpia va
a càrrec de professionals �un psi-
còleg, dues treballadores familiars
i un educador�, els tallers els fan

voluntaris.  �Ens agr adaria
comptar amb la col·laboració
de montcadencs que tinguin
temps lliure i vulguin trans-
metre els seus coneixements

en qualsevol àmbit� , diu Mercè.
L�entitat també necessita col·la-
boració econòmica. Actualment
les subvencions d�ens públics
només cobreixen el 16% de les
despeses totals. Per això s�ha cre at

la figura del soci-col·laborador
que aporta una quota voluntària
mensual o anual a l�entitat.

Jordi Torredeflot, 25 anys
Irene Verdés, 20 anysDani Borrego, 27 anys

Soldador de professió, consumia
cocaïna i pastilles quan sortia de
festa. A viat es va convertir en un
consumidor habitual. Això va reper-
cutir en la feina i en el seu entorn
familiar. No va reaccionar fins que
la seva dona el va abandonar i se’n
va anar amb els seus dos fills –de
6 i 3 anys d’edat. “Vaig tocar fons
i em vaig adonar que m’estava
destruint a mi mateix i tot allò
que m’importava” . Ara ha
recuperat la seva família i, amb l’ajut
de PHC, vol deixar enrere aquest
episodi de la seva vida. “Sóc
conscient que no és fàcil i que
no pots baixar mai la guàrdia” .

 >>  La situació de la finca en una zona de bosc ha fet possible engegar un taller d�agricultura ecològica

 Fa tres anys va començar a
prendre drogues, “primer per
diversió, després per fugir dels
problemes” . Arran d’una so-
bredosi d’heroïna que gairebé li cos-
ta la vida, es va posar en contacte
amb PHC per intentar abandonar les
drogues. A la casa de Montcada s’hi
troba bé i valora molt positivament
les activitats que s’hi fan. “M’estic
coneixent millor a mi mateixa,
he aprés a ser més honesta i a
confiar en els meus i en la gent
d’aquí” . Està molt motivada per
seguir el programa, curar-se i
guanyar-se la vida com a ceramis-
ta, una de les seves aficions.

És el seu tercer intent
de deixar les drogues
que va començar a
prendre quan tenia 19
anys

La seva família viu a
Guissona (Lleida). Per
això ella residirà a la
casa de Montcada fins
que acabi el programa.

Porta cinc mesos a la casa de Va-
llençana com a usuari –no resident– i
està molt content amb els seus pro-
gressos en el programa de reha-
bilitació. La seva addicció va co-
mençar als 14 anys. “Al principi no-
més em col·locava els caps de
setmana amb cannabis i cubates,
però poc a poc m’hi vaig enganxar
i consumia cada dia” . Dani també
va tenir un problema de ludopatia que
va agreujar la seva situació personal
fins que la dona el va deixar i va caure
en un profunda depressió. “Va ser
en aquell moment quan vaig de-
cidir que ho havia de deixar fos
com fos, espero sortir-me’n i
començar de nou” .

Cada dia es desplaça
de L’Hospitalet a Mont-
cada per participar en
els grups de teràpia i
als tallers.

tres històries i un desig comú

T elèfon 934 693 225
w w w.projectehome.org
compte corrent: 2100-3831-74-0200008647

CONTACTE
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DEMANA-LA ALS PUNTS DE DISTRIBUCIÓ

PUNTS
DE DISTRIBUCIÓ

MONTCADA CENTRE
Consergeria de l�Ajuntament

Biblioteca (C/ Montiu, 12)

Auditori (Plaça de l�Església, 12)
Quiosc La Amistad (Plaça Lluís

Companys)
Comercial Sumex (C/ Jaume I, 13)

Quiosc del Mercat Montcada Centre
(Quiosco Mari Carmen)

TERRA NOSTRA

Gimnàs l�Alzina Sport (Av. Terra Nostra,
74-78)

Perruqueria Nova Imatge (Av. Terra
Nostra, 37)

Centre Cívic l�Alzina (C/ Núria, 73)

MONTCADA NOVA PLA D�EN COLL
Llibreria (C/ Mallorca)

Nou Autocanvi (Rbla Països Catalans, 12)

MAS RAMPINYO

Quiosc Av. Catalunya
Ferreteria Villalonga (Av. Catalunya, 88)

Centre Cívic i de Serveis Antigues Escoles
(C/ Alt de Sant Pere, 73)

FONT PUDENTA
Alimentación Susana (Passeig Font

Pudenta, 62)
AAVV Font Pudenta Muntanyeta (Passeig

Font Pudenta, 22-24)

CAN SANT JOAN
Casal Ramon Basalobre (C/ Reixagó,3)

Biblioteca Can Sant Joan (C/ Turó, 45)
Dispensari Can Sant Joan (C/ Turó)

Gimnàs Jym�s (Plaça Nicaragua)

LA RIBERA
Farmacia Sònia (C/ Conca, 10)

Forn de pa (C/ Conca)

LA FERRERIA

Gros Mercat (Av. de la Ferreria, 12)

CAN CUIÀS
For de pa (C/ Dàlia, bloc 3, s/n)

Centre Cívic Can Cuiàs (C/ Geranis, s/n)
Forn de pa Monroy (C/ Camèlies, 34)

societat

Conveni amb tres farmàcies
per fer controls de la pressió

 >>Aparell de control de la pressió

pilar  abián
redacció

>> Salut Pública reorganitza els serveis que prestaven els dispensaris

MIQUEL À. CASTELLANO

Campanya
extraordinària
de donacions

laura grau
redacció

La Regidoria de Salut Pública de
l�Ajuntament i les far màcies de
Can Cuiàs,  Te rr a Nostra i Mas
Rampinyo han acordat un con-
veni de col·laboració per millo-

rar l�assistència als ciutadans
residents a aquests barris que,
per prescripció mèdica, s�han de
controlar periòdicament la pres-
sió arterial. El metge de cap-

çalera facilitarà als pacients que
ho requereixin uns tiquets que
els permetran prendre�s la pres-
sió gratuïtament. Amb aquest
conveni es cobrirà un servei que
fins ara es prestava als dispen-

saris dels barris que es van clau-
surar el passat mes de desembre.
En opinió del regidor de Salut
Pública, Enric Expósito (CiU),
�l�acord amb les f a rmàcies

suposa millorar l�atenció sani-
tària a la ciutadania, ja que
els usuaris que ho requereixin
es podran controlar la pressió
en horari de matí o tarda�.
Els dispensaris obrien només

tres quarts d�hora al dia i oferien
exclusivament el ser vei de pres-
sió i d�injectables. Expósito ha

explicat que ara els malalts po-
den ser atesos a casa per perso-

nal del Centre d�Assistència Pri-
mària (CAP) o bé a la far màcia
més propera al seu domicili.

Decisió consensuada. Se-

gons el regidor de Salut Públi-
ca, el tancament dels dispensaris
de T e rr a Nostra, Font Pudenta,
Can Cuiàs i Mas Ramp inyo,
creats ara fa 25 anys per donar

suport a l�antic ambulatori,  ha
estat una decisió discutida i
consensuada amb les associa-
cions de veïns i s�ha pres després
de comprovar que el nombre
d�usuaris era molt baix i que su-

posava un alt cost per a l�admi-
nistració local. Segons les dades
de què disposa la Regidoria de
Salut Pública, durant el 2001 els
4 dispensaris del municipi no-

més v an atendre 55 usuaris,  i era
un servei que,  a més, no comp-
tava amb el suport de l�Institut
Català de la Salut.
Els dispensaris s�han suprimit un
cop l�Ajuntament ha pactat el

conveni de col·laboració amb les
f armàcies per a la presa de la
pressió arterial als malalts que

estan sota prescripció mèdica i
s�ha constatat que la implemen-

tació del programa Salut a casa
garanteix que els pacients majors
de 65 anys o amb problemes de
mobilitat siguin atesos en els seus
propis domicilis sense necessitat

de traslladar-se al CAP. Durant
l�any 2003 funcionarà una co-
missió de seguiment fo rmada pel
responsable mèdic del centre
sanitari i un representant de cada
AV per constatar que la r eorga-

nització dels serveis que abans
prestaven els dispensaris funcio-
na correctament.

Esporga
d’arbres a

Can Sant Joan

El Centre d�Assistència Primària
(CAP) de Montcada acollirà el

18 de gener una campanya es-
pecial de donació de sang.  Les
extraccions es faran entre  les 17
h i les 20.30 h i aniran a càrrec
d�un equip del Banc de Sang de

l�Hospital Creu Roja Barcelona.
Es tracta d�una campanya espe-
cial destinada a incrementar les
r eserves de sang,  que han dis-
minuït considerablement des-

prés de les vacances de Nadal,
�ja que les necessitats es man-
tenen als hospitals però les
donacions baixen perquè
molta gent se�n va de viatge�,
explica Carme Díaz, del Banc

de Sang.  Aquest organisme ha
fet pública la xifra de donacions
registrada l�any passat, un total
de 64.486 a tot Catalunya. Són
possibles donants de sang totes

les persones que tinguin entre
18 i 65 any s, pesin més de 50
quilos i no tinguin problemes de
salut. A Espanya es comptabi-
litzen diàriament unes 4.000
donacions de sang i plasma que

pe rmeten cobrir las operaciones
que es duen a ter me als dife-
rents hospitals de l�estat.

La brigada municipal està duent

a ter me els treballs d�esporga de
l�arbrat viari de Can Sant Joan.
El departament de Parcs i Jar-
dins de l�Ajuntament demana la
col·laboració dels veïns per fa-
cilitar l�esporga i prega que

respectin els avisos de no apar-
car als trams senyalitzats. Els prò-
xims barris on actuarà la briga-
da són Montcada i Mas Ram-
pin yo.  Les tasques d�esporga van

començar el passat novembre
amb les r ubínies de Te rra Nos-
tra i els oms de l�avinguda de la
Unita t. La intervenció sobre els
arbres de més alçada, com els
que hi ha a l�avinguda de la Ri-

be ra i a Can Sant Joan, la duu a
terme l�empr esa especialitzada
Cespa, que esporgarà 700 exem-
plars per un import de 25.500
e u ro s. Els treballs d�esporga

només es realitzen en aquells
arbres que generen problemes
a l�entorn urbà �per la seva
alçada o volum. L�objectiu de
Par cs i Jar dins és substituir pau-
latinament les espècies que

requereixen esporga anual  per
altres varietats que siguin més
adaptades als espais urbans.

laura grau
can sant joan

info@guia-web.net
Telèfon 605 905 703

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ
MONTCADA CENTRE

Consergeria de l�Ajuntament
Auditori Municipal (Plaça de l�Església, 12)

CAN SANT JOAN (BIFURCACIÓ)
Casal Ramon Basalobre (C/ Reixagó, 3)

CAN CUIÀS
Centre Cívic Can Cuiàs (C/ Geranis, s/n)

MAS RAMPINYO
Centre Cívic Mas Rampinyo

(C/ Alt de Sant Pere, 73)

SANTA MARIA TERRA NOSTRA
Centre Cívic l�Alzina (C/ Núria, 73)

DEMANA-LA!
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L�Ajuntament adopta mesures
contra el vandalisme a les escoles

pilar abián
redacció

 >> Imatge de l�interior de les aules del Reixac després de l�acte vandàlic

El forn Oliveras guanya el concurs
d�aparadors per segon any consecutiu
El forn Oliveras del carrer Santiago ha estat, per segona vegada
consecutiva, el guanyador del primer premi local del 33è concurs
d�aparadors que ha organitzat la Cambra de Comerç de Sabadell

amb el suport dels ajuntaments de la demarcació. El segon
p remi ha estat per a la botiga de decoració Tot i més i el tercer
per a cortines Fe rr an i Núria. Tots tres establiments pertan yen al
Centre Comercial Llevant. El forn ha inspirat la decoració del
seu aparador en la celebració de l�any dedicat a l�arquitecte Antoni
Gaudí i al poeta Jacint Ve rdaguer �fotografia superior. LG

L�Ajuntament ha anunciat que
renovarà el sistema d�alarma a
les escoles públiques per millo-
rar-ne la seguretat i evitar inci-
dents com el que els dies 13 i
14 de gener van obligar a tancar

el CEIP Reixac. El centre no va
poder obrir les seves portes a
causa de les destrosses que va
sofrir la nit del dia 12 en un acte
vandàlic. Uns desconeguts van

entrar per la força a l�interior de
l�escola i van ruixar gairebé to-
tes les aules amb el contingut

dels extintors contra incendis i
amb pintura, a més de fer malbé
part de material escolar i de tren-
car els vidres d�algunes finestre s.
L�única part de l�escola que no

va resultar afectada va ser la de
p reescolar .
La bretolada �sense prece-
dents�, segons el regidor de
Governació, Francesc Díaz

(CiU), ha causat la indignació de
l�administració local i de tota la

comunitat educativa, a més de
suposar un elevat cost econò-
mic, ja que una desena de per-
sonal de l�Ajuntament va treba-
llar durant dos dies en les tas-
ques de neteja del centre. L�en-

demà dels fets l�alcalde, César
Arrizabalaga, i la regidora d�Edu-
cació, Enriqueta Delgado (PSC)
es van reunir amb representants
dels pares i amb membres de la

Policia Local. �Des del primer
moment, l�objectiu prioritari
va ser treballar per reprendre
les classes�, va explicar
Delgado.  També es va cele b rar
un Consell Escolar extraordinari

amb la presència de l�inspector
d�ensenyam ent del Vallès Occi-
dental, Josep  Vallcor ba, en què
es va acordar sol·licitar per escrit
al consistori i a la Delegació que

prenguin mesures per evitar
aquest tipus d�actes vandàlics.  Es
dóna la circumstància que el
CEIP Reixac ha estat objectiu
d�altres bretolades,  tot i que mai
d�aquesta magnitud. Agents de

la policia estan duent a terme
una investigació per identificar-
ne els autors.

El CEIP Reixac, dos dies tancat a causa d�una bretolada sense precedents

MIQUEL A. CASTELLANO

PILAR ABIÁN
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L’Acaps recull
1.800 quilos

d’aliments

Can Tauler engega un cicle
sobre activitats solidàries

sònia hernández
redacció

Fins al 31 de gener es pot visitar una mostra fotogràfica sobre Hondures

Mostra de la tasca de l�ONG
Pallassos sense fronteres

sònia hernándezredacció

Del 17 al 31 de gener es pot vi-
sitar a Can Tauler la mostr a Hon-
dures. Projecte de construcció d�una
escola a La Nueva Esperancita un
conjunt de 76 fotografies i plà-
nols dels projectes que l�ONG

Coopopu desenvolupa a diver-
ses aldees del municipi hondu-
r enc de Santa Fe. Les instantànies
mostren com els cooperants van
ajudar a construir la casa d�una

família damnificada per l�huracà
Mitch, van organitzar un concurs
de dibuix, van repartir material
de pesca i escolar entre els ha-
bitants de les aldees i van tre-
ballar per la millora de la biblio-

teca d�una escola. Aquests pro-
jectes es van desenvolupar du-
rant el viatge que els cooperants
de l�ONG, de Santa P e rpètua i
la Llagosta, van realitzar a Hon-

dures entre el novembre del
2001 i juny del 2002.
D�altra banda, a la mostra tam-
bé es poden consultar els plà-
nols de l�escola que construirà
l�entitat. Segons ha explicat An-

tonio Pérez, membre de Coo-
popu, l�escola és un projecte
molt necessari, ja que hi ha aldees

que són a dues hores de camí

de l�escola més propera, cosa
que provoca que només una ter-
cera part dels nens en edat es-
colar assisteixi a classe. El pro-
jecte, amb un pressupost aproxi-
mat de 17.800 euro s,  compta amb

el finançament de la Generalitat
de Catalunya i els ajuntaments
de Santa Pe rpètua de  Mogoda i

la Llagosta. A la mateixa mostra,

l�organització recull material es-
colar per a la futura escola.
Aquesta exposició és una de les
activitats relacionades amb la so-
lidaritat que ha programat l�Es-
pai Jove Can Tauler, que dedica

el primer trimestre de l�any 2003
a la difusió i promoció de la
solidaritat entre els jove s.

 >>Imatge de la campanya promoguda per l�ONG Coopopu

La secció local de l�Associació
d�Amics del poble sahrauí,
l�Acaps-Montcada, ha recollit
1.800 quilos d�ajut alimentari

durant la campanya que va po-
sar en marxa a final de l�any pas-
sat. Els aliments �oli, sucre, arròs
i llenties� es destinaran als cam-
paments de refugiats sahrauís del
sud d�Algèria, on viuen 150.000

persones en situació precària.
L�aportació local s�ha traslladat
a un magatzem de Martorell on
se centralitza l�ajut recollit a tot
Catalunya. Xavier Jané, president

de l�Acaps-Montcada, ha des-
tacat que els quilos recollits su-
peren amb escreix els de l�any
passat �però encara són lluny
de les quantitats que es regis-
tren a municipis dels voltants,

com ara la Llagosta que, amb
només 11.000 habitants, ha re-
collit 16.000 quilos�. LG

ARXIU

Fins al 26 de gener es pot visi-
tar a l�Auditori Municipal
l�exposició Mirem els pallassos ,
o rganitzada per l�ONG Pallassos

sense frontere s. La mostr a
pretén contribuir a la
conscienciació de nens i adults
sobre les desigualtats,  des del
món de l�espectacle. A través de
la tasca de pallassos de l�ONG

i els escenaris s�arriba a una
reflexió sobre els valors morals
i la solidaritat. Un clown
dinamitzador guia el gr up de
visitants per la mostra, que es

composa de tres parts . La pri-
mera, titulada Mira! Els pallassos
proposa un acostament al món
de les arts com a canal de trans-
missió de valors cívics
ensenyant com és la preparació

i la tasca dels clowns.  En aquesta
part es destaca el paper social i
cultural del seu ofici.

La segona part, Pallassos sense

frontere s, exposa la història de la
entitat, des dels seus orígens fins
als valors que fonamenten
l�organització. La secció Riure per
viure ofereix al visitant la pos-

sibilitat de conèixer amb detall
les principals campanyes realitza-
des per l�ONG,  a la vegada que
reflexiona sobre el valor del riure
i els seus beneficis personals i
socials. Durant tot l�itinerari,  els

visitants es poden disfressar, ves-
tir-se de pallasso o maquillar-se.
En el moment de tancar aquesta
edició és previst que la inaugu-
r ació es faci el dia 17 de g ener.

Rosa Argelagós, de Pallassos
sense frontere s,  ha explicat que
l�exposició resulta una eina espe-
cialment útil per a la comunitat
educativa, ja que l�objectiu prin-
cipal �és mostrar com a través

del treball és possible modificar
la situació psicològica, i
sobretot mitjançant les arts�.

En el darrer número de La Veu, a la pàgina
nº 19, es va insertar un anunci encarregat
per l’Associació de Comerciants de
Montcada Nova-Pla d’En Coll; a la banda
superior esquerra hi surt el logotip de
Montcada Centre Comerç en  solitari quan
hauria d’haver aparegut juntament amb el
nom de l’Associació  de Comerciants de
Montcada Nova-Pla d’En Coll.

Demanem disculpes per les  interpretacions

errònies que s’hagin pogut originar.

ACLARIMENT
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AFIMIR neix amb l�objectiu que Sanitat
reconegui la malaltia dels dolors crònics
L�entitat ha deixat de ser recentment una delegació de l�associació de Mollet i Comarca

gent que es mou
Associació de Fibromiàlgia de Montcada i Reixac

 >> Alguns dels components de la junta d�AFIMIR, creada recentment

SÍL VIA ALQUÉZAR

sílvia alquézar
redacció

La malaltia de moda. Així és com

algunes persones,  �sobr etot
empresaris�, han batejat la
fibromiàlgia, una afecció que
provoca cansament i dolors crò-
nics a les articulacions i els mús-
culs. �No som uns mandrosos

ni fem comèdia. No podem fer
una vida normal perquè hi ha
molts dies que no ens podem
llevar ni del llit�, explica En-
carna Fe rnández, secretària de

la recentment constituïda Asso-
ciació de Fibromiàlgia de
Montcada i Reixac, que ha deixat
de ser una delegació de l�entitat
de Mollet i Comarca. �A
Montcada hem vist que hi ha

malalts suficients per crear
una associació independent�,
ha indicat la  seva presidenta,
Reyes Martín, qui assegura que
l�objectiu de l�entitat és donar a

conèixer la malaltia, ajudar els
afectats i les seves famílies i obte-
nir el reconeixement de la sanitat
pública.

AFIMIR
COM CONTACTAR-HI

Dijous de 18 a 20 h a l’Ajuntament
Tel. 93 572 64 74

Primeres accions. AFIMIR
ja s�ha començat a moure per tal
que les despeses de tractament

de la malaltia siguin cobertes per
la Seguretat Social. L�entitat ha
sol·licitat a la Generalitat que di-
versos especialistes com neurò-
leg s,  massatgistes i psicòlegs pu-
guin atendre els pacients de fi-

bromiàlgia al Centre d�Atenció
Primària del municipi, una peti-
ció que compta amb el suport de
la Regidoria de Salut Pública de
l�Ajuntament i la direcció del Cen-

tre d�Assistència Primària (CAP).
AFIMIR també ha demanat al
consistori que un dia a la setmana
hi hagi classes especials per als
afectats al complex socioesportiu
Montcada Aqua, que s�està

construint al Pla d�en Coll.
L�activitat d�AFIMIR també se
centra en la difusió de la malaltia.
En aquest sentit, l�entitat té pre-
vist fer diverses xerrades sobre

la fibromiàlgia. Per al mes de
gener hi ha programada una
conferència a l�Auditori a càrrec
de l�exalcaldessa de Santa Colo-

ma de Gramenet, Manuela de
Madre, afectada per la malaltia.
Respecte a l�atenció als afectats i
les seves famílies, AFIMIR dis-
posa d�un espai de reunió a la se-
gona planta de l�Ajuntament tots

els dijous de 18 a 20 h. En
l�actualitat té 35 socis, però els
seus membres afirmen que hi ha
moltes més persones que patei-

xen la fibriomiàlgia. �Animo els
afectats a associar-se , perquè
entre tots podrem millorar la
nostra qualitat de vida� ,  expli-
c a Reyes Martín.

Alejandro Ortiz
comença

a caminar

sílvia  alquézarcan cuiàs

 >>Alejandro ja es posa dret

N.PUIGDOMÈNECH

Alejandro Ortiz, el jove de Can
Cuiàs amb paràlisi cerebral, ha
experimentat les primeres millo-
res després de l�operació a què

va ser sotmès a Rússia el passat
mes de desembre, gràcies a les
aportacions de veïns i entitats
del municipi.  Alejandr o, que en-
cara ha d�anar amb cadira de

rodes, ha iniciat els exercicis de
rehabilitació a la piscina per
aprendre a tenir equilibri. El jove,
ajudat per un caminador, ja pot
recolzar els dos peus a terra i po-
sar les cames rectes.  �És com

un nadó, però de 16 anys,  que
ha d�aprendre a caminar�, ha
explicat la seva mare, Núria
Puigdomènech.
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LA MÀGIA DEL NADAL

Les imatges més
entranyables de
les festes
Les festes de Nadal, Cap d�Any i Reis  ja queden
lluny en el calendari. La decoració nadalenca ja és
dins la capsa de cada any, de turró ja no en queda ni
un bocí i els carrers ja tornen a tenir el seu aspecte
habitual. Però sempre es conserven els records d�unes
dates entranyables per a grans i petits. Junts hem fet
cagar el Tió, hem vist el Pare Noël, hem menjat el raïm
i hem rebut la visita dels Reis d�Orient. Si us falla la
memòria, aquí teniu alguns dels millors moments del
comiat del 2002 i l�entrada del nou any.

Fotografies: Àngel Acín, Manuel Almagro, Pedro Caballero, Ángel Henares, Jaume Jordà i Cosme Oriol

>> Les autoritats van rebre els Reis a la plaça de l�Església i els van lliurar les claus de la ciutat

>>  L�alcalde saluda el rei Melcior >> Ses Majestats també van visitar Can Cuiàs >>  El rei Baltasar amb un nadó

>> Un dels patges reials>> Els petits van ser els protagonistes de les festes>> La Unió va organitzar Fira Reis al CEIP Elvira Cuyàs

>> La festa del Cap d�Any va aplegar prop de 700 persones a la pista coberta>> El rei Gaspar amb nens, al Gran Casino de Terra Nostra
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LA MÀGIA DEL NADAL

>> Festival benèfic Joguimir 2002 a La Salle, amb

l�actuació d�alumnes de l�Escola de dansa Eva Nie-
to �a la fotografia superior�, l�Esbart dansaire La
Unió, un ballet de flamenc i el cantant montcadenc
José Luís Pérez

>>  La presentació de la nova Guia-Agenda 2003 que
edita l�Ajuntament es va fer a final de desembre>> L�Esplai Sesa també va fer cagar el Tió

>> La canalla va fer cagar el Tió a Can Cuiàs>> Cant coral a l�església de Can Sant Joan

>> La Loteria de Nadal va deixar un pessic a
repartir entre clients de la pastisseria Tarzán del

carrer Viver amb el número 08110 �esquerra� i
els de l�administració del carrer Major que van
comprar el número 89827>> Els patges reials a la pista coberta municipal

>> La Unió també va convocar al carter Reial>> Els emissaris reials, a Can Cuiàs >> El Pare Noël va arribar a Can Pomada en un trineu mòbil

>> El Pare Noël no es va oblidar de visitar Can Cuiàs, Font Pudenta, la Ribera i el Bosc d�en Vilaró (d�esquerra a dreta)
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LA MÀGIA DEL NADAL

1>> Els Pastorets, una tradició recuperada a
Terra Nostra i Mas Rampinyo

2>> La Filharmònica de Catalunya va omplir la

pista coberta en el concert d�Any Nou

3>> La Coral Mare de Déu del Turó i l�Escolania
van actuar el dia 24 a l�Església de Santa Engràcia

4>> Presentació del calendari municipal del 2003,
enguany amb fotos de la Biennal Fotogràfica

5>> Joguimir i la solidaritat dels veïns van fer
possible que cap nen es quedés sense joguina

6>> Ocumé va actuar a l�ABI el dia de Nadal

7>> Pau Riba i els Mortimers, a l�Auditori

1 2 3

4 5

6 7
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més informació: www.montcada.org

Divendres 17
exposició. Fins al 31 de gener,

exposic ió Hondures. Projecte
construcció d’una escola a la Nueva
Esperancita, de  l’ong Coopopu y so-
lidaridad. Lloc: Espai Jove Can Tauler
(Balmes, 16). Hora: De dilluns a

dissabte, de 17 a 22h
taller. Tatuatges d’henna. Preu:
gratuït. Organitza: Regidoria de
Joventut. Informació: 93 564 17 41.
Lloc: Espai Jove Can Tauler (Balmes,
16). Hora:  De 19 a 21h

exposició. Fins al 26 de gener,
Mirem els pallassos, de Pallassos
sense fronteres. Lloc: Auditori Munici-

pal (Pl. de l’Església, 12). Hora:
19.30h
cinema. Presentació de la pel·lícula
Ensayo fatídico (El primer thriller de
humor Gris Marengo) d’Adolfo Quibus .
Lloc: Gran Casino de Terra Nostra

(Ctra. Sabadell, km 2,6). Hora: 2 2 h
exposició. Tot el mes de gener .
Organitza: Agrupació fotogràfica de
Montcada. La Cantonada, concurs
mensual Motos; selecció d’obres dels

alumnes del curs avançat 2002-2003
a Clic 60; Diversitat col·lectiva de l’AF
Cerdanyola-Ripollet a El Rebost  i
concurs mensual Cementiris i Lliure a
La Galeria.  Lloc: Agrupació (Alt Sant
Pere, 73). R. Fernández a El racó

del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa
Agrupació. S. Segura a El Racó del
fotògraf II. Lloc: Planta 1a Agru-
pació.  M. Riera a  El Racó de
l’Artista.  Lloc: Auditori Municipal (Pl.

de l’Església, 12). Mostra fotogràfica
de L. Rebollo. Lloc: El Cafè de
Montcada (Major, 100)

Dissabte 18
curs de voluntariat. Inscripció prèvia
a l’Espai Jove Can Tauler.  Organitza:
Regidoria de Joventut. Informació:
93 564 17 41. Preu: gratuït. Lloc :

Espai Jove Can Tauler (Balmes, 16).
Hora: De 11 a 13h
premis. Sopar i entrega de premis
de narrativa curta Ateneu Domingo
Fins. Lloc: ABI (Colon, 5). Hora: 22h
sortida. Recorregut pels edificis

x

26 de gener
INAUGURACIÓ

Fins al 3 de febrer

EXPOSICIÓ
FOTOGRAFIES
DE NATURA

x

xdels col·laboradors de Gaudí (Bar-
celona). Organitza: Fundació Cul-
tural. Lloc: Pl. Nova. Hora: 11 h

Diumenge 19
excursió. Esquí a Formigueres.

Organitza: El Cim. Informació: 93
575 17 83

Dilluns 20
aules d�estudi. Fins al 31 de

gener. Organitza: Regidoria de
Joventut. Lloc: Espai Jove Can Tauler
(Balmes, 16). Hora: De 22 a 1h

Divendres 24
presentació del CD interactiu
sobre la història del PSC a Montcada
Imagina molt més que una història i la
pàgina Web del partit. Lloc: Auditori

municipal (Pl. de l’Església,12). Hora:
20h
l�hora del conte. La rondellaire
Roser Ros explicarà Contes de
sempre per a nenes i nens d’avui.  Lloc:

Biblioteca de Can Sant Joan (Turo, 45)
Hora: 18 h

Dissabte 25
música. Isaac Becerra interpreta
la banda sonora que ha composat pel
film Nosferatu el vampir.  Preu: 5 euros.
Organitza: Regidoria de Cultura .
Lloc: Auditori municipal (Pl. de l’Es-

glésia, 12). Hora: 22.30h
campionat.  1a competició d’slot
GT Lemans durant tot el cap de
setmana. Inscripcions fins al 24 de
gener. Organitza: Slot racing Club
Terra Nostra. Lloc: Gran Casino Terra

Nostra (Ctra. Sabadell, km 2.6)
campionat comarcal de natació.
Primera jornada. Lloc: Piscina muni-
cipal. Hora: 10 h

Diumenge 26
inauguració. Obres d’arranja-
ment de l’Avinguda Catalunya de Mas
Rampinyo. Hora: 12h
futbol. Partit de presentació  dels

DE L�AVINGUDA CA TALUNYA

Al primer pis de l�Ajuntament

Av. de la Unitat, 6
Organitzen: Ajuntament,
ADENC i Fundació Caixa
Sabadell

Horaris
dimarts, dimecres i divendres:

de 17.30 a 20.30hdissabte:d’11 a 13h i de 17.30 a 20.30h
diumenge: d’11 a 14h.

12h

Grup d�animació,
passejada inaugu-
ral i parlaments

Del 17 de gener al 26 de febrer
CAU D�ART
Nova mostra pictòrica dels artistes
del grup montcadenc

EXPOSICIÓ

Del 17 al 26 de gener
MIREM ELS PALLASSOS
Inauguració, 17 de gener, a les 19.30 h

EXPOSICIÓ

equips del RCD Espanyol.
Celebració del Dia de Montcada.

Lloc: Estadi Olímpic. Hora: 17h.
Informació: IME (93 572 64 74)

excursió.  Sortida als Ecos de
Montserrat. Organitza: El Cim.

Informació:  93 575 17 83
cinema infantil. Ice age. La
edad de hielo. Organitza:
Regidoria de Cultura. Entrada: 2,5
euros. Lloc: Auditori municipal (Pl.

de l’Església, 12). Hora: 12h

Dilluns 27

exposició.  Últim dia de la mos-
tra El Salvador 2001. Un país de con-
trastos, amb fotografies de Roger
Ricart i Salvador Sáez. Lloc: Cen-

tre Cívic Can Cuiàs (Geranis, s/n)

Dijous 30
exposició . Inauguració de la
mostra de pintura del grup d’artistes

Cau d’art (Fins al 23 de febrer). Lloc:
Auditori municipal (Pl. de l’Església,
12). Hora: 19.30h

Divendres 31
excursió. Cap de setmana d’es-
quí a Soldeu-El Tarter. Organitza:
El Cim.  Informació: 93 575 17 83
exposició.  Últim dia de la mos-
tra Fotografies de natura. Lloc: 1 a

planta de l’Ajuntament (Av . Unitat, 6)
x errada informativa Projecte
d’una escola a Hondures, a càrrec
dels cooperants de l’ong Coopopu.
Lloc:  Espai Jove Can Tauler
(Balmes, 16). Hora: 19 a 21h

26 de gener
ICE AGE
La edad del hielo

CINEMA

ENTRADA: 2,5 EUROS

25 de gener
ISAAC BECERRA
banda sonora original de
�NOSFERA TU�, de FW MURNAU

CINE i MÚSICA

ENTRADA: 5 EUROS

Una història d�amistat entre animals i homes durant
l�Edat de Gel

L�ONG Pallassos sense
fronteres mostra a l�Auditori
com l�art i el riure incrementen
el civisme i la solidaritat, en
una exposició guiada i
dinamitzada per un clown
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Editorial

El Besòs torna a ser viu
Abocaments
a Mas Duran
Jordi Belenguer
Mas Rampinyo

>>  La compra per part de la
Generalitat al Ministeri de De-
fensa i la posterior qualificació
de la major part de Mas Duran
significa la preservació del ter-
ritori dins d�un entorn ple de

pressions urbanístiques i demo-
gràfiques, i que és el corredor
natural entre el Besòs, la serralada
de Marina i Sant Llorenç del
Munt. Fa més d�un any, per fre-

nar el deteriorament que patia
Mas Duran es va decidir, amb
molt d�encert, prohibir l�accés a
la zona dels vehicles a motor.
Però malauradament, només es
van posar dues barreres, una a

l�entrada de l�antiga caserna
militar, i l�altra a l�alçada del nai-
xement del torrent, que només
tanquen una petita part de la
zona. El resultat és que s�han

traslladat els abocaments incon-
trolats i el pas de vehicles no
autoritzats a altres parts dels ter-
renys, per les diverses entrades
que venen des de Ripollet i de
Can Pomada. Precisament, fa

pocs dies vaig trobar un abo-
cament de substàncies contami-
nants dins de grans sacs d�obres,
just al naixement del torrent de
Mas Duran.  A uns cinquanta

metres d�aquell punt hi ha
l�entrada que ve de Ripollet amb
rètols de prohibició d�entrada a
vehicles, però sense cap mena de
barrera. Demanaria a l�Ajunta-

ment la col·locació de més bar-
reres per preservar aquest gran
espai natural que tenim la sort de
tenir a Montcada, com el que ha
de ser: un lloc de passejada a peu
o en bicicleta que ens permeti

gaudir de la natura.

Record emocionat
Lluís Pedrola i Caparrós

Carcassone (França)
>>  He rebut La Veu núm. 211 i
no podeu imaginar la joia que  he

Telèfons d�interès
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la bústia del lector

>>Fil directe amb l�Ajuntament

Ajuntament-OMIC 935 726 474

Ambulàncies 937 120 303
Andròmines 935 641 574
Ambulatori (concertar visites) 935 754 094

(servei d�urgències) 935 750 544
Auditori 935 751 289
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
(La Veu i Montcada Ràdio)

Of. de Desenv. Local 935 648 505
Policia Local  092 -935 726 474
Policia Nacional           091-935 642 450-935 642 654

Protecció Civil 935 751 717
Punt de Servei FECSA 935 641 137
Recollida de mobles vells 935 641 247
Regidoria d�Esports 935 645 550

Servei de Recaptació OALGT 935 647 743
Servei Local de Català 935 751 644
Servei de Promoció d�Ocupació 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430

SIJ A Prop 935 64 1741

935 726 491 935 726 494 laveu@montcada.org

més informació:

Cartes al director
Els textos adreçats a aquesta secció no han d'excedir
de 25 línies mecanografiades. És imprescindible que els

autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon o correu
electrònic i una còpia del DNI. La Veu es reserva el dret

de publicar aquestes col·laboracions, i també resumir-
les o extractar-les quan ho consideri oputún. No es

publicaran les cartes que atemptin contra la dignitat de les
persones o no siguin respectuoses tant amb les persones

com amb les institucions.En el cas que el contingut de
la carta requereixi una resposta per part de la persona

o institució aludida, aquesta es publicarà en el mateix
número i amb la mateixa extensió. Es preveu la

possibilitat d’un dret a rèplica per ambdues parts, amb un
màxim de dues cartes per persona.

Marín , c. Conca, 10

Duran , a v. de Terra Nostra, 37
E. Relat , av. Catalunya, 65
Guix , c/ Major, 25
Miró,  c/ Orquidea, 8
J. Relat,  c/ Major, 89

Pardo,  c/ Masia, 2
Vila Nieto,  Països Catalans, 51
Vila,  pg. Jaume I, 26

Localitzacions

gener/febrer 2003

far màcies

Els arbres ornamentals tenen com a objectiu fer una ciutat més

agradable i oxigenada. A diferència dels frutícoles, aquests no
requereixen una esporga obligada, donat que la millor vegetació
l�obtenen si es conserva el seu port original.  Evidentment, pel fet
d�estar a les ciutats, es valoren les possibles molèsties que puguin
causar-ne. És per aixó que ens podem trobar a vegades amb arbres

esporgats, perquè són excessivament grans per a l�espai existent o
perquè hi ha una molèstia específica. Concretament al carrer Baix
de Sant Pe re els arbres de l�espècie Acer negundo no presenten ha-
bitatges a prop,  són estables i s�esporguen de fo rma puntual, com a
manteniment, però no de fo rma anual. L�emissió de fr uits és un fet
habitual en un arbre d�aquesta espècie. Pel que fa als arbres del

CEIP Elvira Cuyas són esta bles i estan controlats des de fa temps.
Julia Vinent, tècnica municipal de Parcs i Jardins

Fe d�errates
En l’anterior número informàvem errò-
niament que a Montcada hi ha detectats
actualment 81 casos de malalts de Sida,
quan només hi ha 2. Aquesta xifra
correspon als casos detectats des de
l’any 1988. I en el reportatge sobre
l’homenatge a Verdaguer del passat 14
de desembre, explicàvem que era l’únic
acte que es feia a Montcada, quan la
Fundació Cultural va dur a terme al llarg
de l’any passat diferents activitats en
commemoració del centenari de la mort
de l’autor.

tingut en llegir la notícia de la
celebració dels 70 anys de la
fundació del Partit Socialista a
Montcada, i de la presentació
del llibre Igualdad, Libertad y

Compromiso , a la qual vaig tenir el
plaer d�assistir. A la meva ger-
mana li queien les llàgrimes
d�emoció, perquè vam veure
imatges del nostre pare a l�exili.

Ella i la meva altra germana
Maria també van estar refugiades
a França, a Prayssac, i encara
recorda aquells dies tràgics del
1939.  El 15 de novembre de
2002 el recordaré com un dia

històric per al poble de Mont-
cada. Amb aquest llibre modest
moltes persones podran jutjar
l�acció dels homes d�esquerra i
de totes les tendències d�aquells

anys fins al 1939. Durant la
presentació del llibre, vaig poder
abraçar els germans Ulpiano,
Antoni i Lluís. Fèia 62 anys que
no veia l�Ulpiano. L�última vega-

da va ser a Puycelai (Tarn), al
1940. Agraeixo als autors del
llibre el record que han dedicat
al meu pare (Lluís Pedrola i Brian-
só, regidor d�ERC a l�Ajunta-
ment de Montcada del 1931 fins

al 1939) i les línies referides a la
nostra família.

T enim criteri
N M A
Pla d’en Coll
>> Aquesta és una carta dedica-
da als qui tracten la ciutadania,
des del seu càrrec a l�Ajuntament,

com si fos idiota. En el penúltim
número de  La Veu es demanava
als polítics que valoressin l�any
que s�acaba. Hi ha alguns polítics
que tenen obsessió per sortir a la
foto i a les inauguracions i apro-

fiten els espais d�opinió d�aquesta
publicació per queixar-se. Per
què es queixen? Per què no sur-
ten a la foto o per què els fa ràbia
que la nostra ciutat avanci?

Creuen que la ciutadania és tan
estúpida com per no saber valo-
rar la gestió política del municipi,

Estem en època d’esporga i, malgrat això, veig cada dia al
carrer Baix de Sant Pere com els arbres desprenen gran
quantitat de llavors que cauen al terra o a les teulades. Els

arbres ja fa temps que han perdut les fulles, però si no els
coronen (si no els tallen les branques) continuaran embru-
tant. A què esperen? També volia suggerir que esporguessin
els arbres del CEIP Elvira Cuyàs . Pere Herrero.  Mas Rampinyo

independentment de la quantitat
de fotos que surtin a la premsa?
Creuen que encara funciona allò
d�omplir la panxa a la gent per
guanyar vots?

Tr obo molt desencertades les
pa raules d�alguns polítics.  És
més, som els montcadencs i les
montcadenques qui paguem
amb els nostres impostos

aquestes obres, homenatges, pis-
colabis i aperitius als quals sem-
pre se�ns ha convidat a tots amb
anuncis al carrer i als mitjans de
comunicació.

Considerin que a Montcada les
persones sabem separar el bom-
bo y platillo que se li pugui donar
a una inauguració d�un possible
vot perquè, sortosament, els
temps han canviat i avui dia la

gent no sol passar gana com per
haver de votar aquell que fa fes-
tetes al carrer i així poder men-
jar. Canviïn de discurs i, enlloc
d�insultar els ciutadans, proposin

al Ple de l�Ajuntament un llibre
d�estil de festes i inauguracions.
.

El 2003 s�ha iniciat amb baixes temperatures però amb els motors
m unicipals ben escalfats.  Durant les properes setmanes la ciutat
assistirà a la inauguració de moltes de les obres que ara estan en
marxa i que canviaran la fesomia de diferents barris: l�avinguda de
Catalunya de Mas Rampinyo,  el parc de Font Pudenta, el carrer de

la Conca, la primera fase de la remodelació de la Casa de la Vila,
les places d�Àguilas i de Gaudí� Paralel·lament a aquestes actuacions
localitzades, hi ha una altra més global i unitària, com és la recuperació
del Besòs i de la seva llera. Després de viure-hi molts d�anys d�es-
quena, Montcada obre els ulls a un element que sempre ha identificat
el municipi però que estava marginat, fruit de la seva degradació.

Ara es pot dir que part de la ciutadania l�està redescobrint i molta
més gent s�hi afegirà, un cop el passeig de ribera i la passarel·la en
construcció estiguin ja enllestits.  El municipi necessitava recuperar
la vocació fluvial que ha marc at la seva història des dels seus inicis.
Fins a la dècada dels 60 els montcadencs el tenien com un espai de

natura, punt de trobada per al passejants i, fins i tot,  banyistes.  Pes-
car o nedar al riu difícilment serà possible, però passejar-ne i gaudir-
ne com a zona lúdica i de lleure ja ho és.  El Besòs torna a tenir la
dignitat que la industrialització i la pressió urbanística li van prendre.
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17 18

20 21 22 23 24 25

19

26

E.Relat   V. Nieto   J.Relat

Duran  Vila  Vila

Marin Duran Duran

27 28 29 30 31
Pardo  Guix E.Relat    V.Nieto

Guix

 J.Relat

1 2
Marin Marin
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Els pressupostos del 2003

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Farem de Montcada
una ciutat de primera

Joan Maresma
Portaveu de CiU

L�eina més important
per fer ciutat

Ens han estat presentats per a la seva aprovació
dels pressupostos per l�any 2003. Se�ns diu
que són de transició. A aquest respecte, des

del Par tit Popular hem de manifestar la nostra
total disconfo rmitat, donat que la Llei
d�Hisendes Locals, recentment aprovada
suavitza la pressió fiscal. Es manifesta �la gran
gestió econòmico-financera�, sense tenir en
compte que la major part es deu a ingressos
atípics: venda de terrenys, aportacions de la
Generalitat i la Diputació, a més del
considerable descens en els tipus d�interès en
deutes bancaris.  Sabem, i ho hem dit moltes
vegades,  que la partida dirigida a despesa de

personal és excessiva. L�import d�aquesta
pràcticament equival al recaptat per impostos
directes. Això és realment una gr an càrr ega
que hem d�intentar solucionar. Unes altres

Alba de Lamo
Portaveu d�EUiA

Un pressupost
insuficient

José F. Márquez
Portaveu d�ICV

Incompliment dels
compromisos del 2002

Teodoro Garcia
Portaveu del PP

Pressupostos
electoralistes

Marta Aguilar
Portaveu d�ERC

Nosaltres
ho tenim clar

partides que ens semblen abusives són la de re-
tribucions a r egidors i la de l�Àrea d�Alcaldia,
Relacions Ciutadanes, Protocol i Info rmació,

la quantia de les quals ens semblen exagerades
i molt preocupants. Creiem que una important
r educció d�aquestes partides ens permetria
a tendre a altres àrees més necessitades.  En
resum ,, l�equip de govern s�ha llançat a una
política desmesurada d�inversions en obra
pública que,  fins a cert punt,  ja ens sembla bé,
però s�ha de tenir en compte que existeixen
altres atencions que requereixen més urgència
en la seva resolució. Sempre es fan obres
públiques en dates properes a les eleccions,

per què? Ens semblen uns Pressupostos
c larament electoralistes. Per tot això, el vot
del nostre  grup del Partit P opular va ser
rotundament negatiu a l�esmentada aprovació.

Portaveus municipals

Des del grup municipal d�EUiA hem volgut
diferenciar el vot entre pressupostos i inver-
sions. Vam donar suport a les inversions
proposades per l�equip de govern per aquest

any, ja que són necessàries. Però, tot i el
seguit de propostes que es fan, trobem certes
mancances a aquests pressupostos i algunes
d�elles per segon any consecutiu. A l�any
2002 es va adquirir el cinema Kursal com a
espai públic a Can Sant Joan, però aquest any
tampoc s�ha obert cap partida per a la seva
rehabilitació i futura utilització. Des d�EUiA
considerem que hauria estat important fer
una bona inversió en campanyes de sensibi-

lització sobre la importància de la recollida
selectiva per tal d�assegurar el més òptim
funcionament del futur ecoparc. Igualment
que creiem necessària la col·locació de més

contenidors de residus i la substitució d�al-
guns ja molt deteriorats, i considerem insu-
ficients els recursos econòmics destinats a
l�efecte. En uns pressupostos que en la seva

globalitat augmenten un 8% respecte l�any
passat, les despeses destinades a subvenci-
ons estan per molt per sota de l�1%. Partides
com subvencions a activitats extraescolars,
suport a entitats o serveis a la persona patei-
xen una disminució important dins els pres-
supostos de l�Ajuntament i dels seus orga-
nismes, mentres partides com subvencions a
polígons industrials, publicitat i propagan-
da i protocol sí que augmenten. Aquestes

són algunes de les raons per votar en contra,
tot i que nosaltres també volem una ciutat
solidària i sostenible.

A l�últim plenari de l�any passat vàrem apro-
var el pressupost del 2003. És un fet que,
durant aquest mandat,  hem convertit en

norma: ap rovar el pressupost abans de co-
mençar l�any . També ho és el que al final del
mandat la situació financera del nostre Ajun-
tament ha millorat de manera notable res-
pecte a com estava al començament del ma-
teix. De nou és previst un esforç inversor
que permetrà anar avançant a un ritme com
mai s�havia portat a Montcada. Més de 6
milions d�euro s,  1.000 milions de les antigues
pessetes, seran els que els ciutadans podr a n
visualitzar en obres i projectes de ciutat i que

junt al que ja són realitat ens ajuden a imagi-
nar com pot ser la nostra ciutat en un futur
p roper .
Però si importants són les obres, encara

ho són més els serveis i l�atenció que els ciu-
tadans han de rebre, és per això, que conti-
nuar em ap ropant-los  encara més, tal com

ja ho hem fet amb l�Oficina d�Atenció al
Ciutadà, en la que el ser vei està ada ptat als
horaris i suggeriments dels usuaris.
El territori, els ciutadans, les entitats que
els representen i la preocupació per coo-
perar amb els menys afavorits han estat
presents a l�hora d�elaborar aquest  pres-
supost. La gestió eficient del mateix,
ser virà per fer de Montcada una ciuta t
de primera.

A les acaballes de l�any 2002 vàrem apro-

var en el Ple municipal els pressupostos
del darrer any de l�actual mandat 1999 -
2003. Són els pressupostos més alts que
mai a aprovat l�Ajuntament de Montcada.
Es destinen més de 4.000 milions de
pessetes a la ciutat.

Els objectius del govern municipal és
centren en prosseguir en les línies de
gestió que han permès l�actual estabilitat
econòmica i financera de l�Ajuntament,
fent possible un marc d�inversions ampli,

que continuï afavorint la modernització
del conjunt de la gestió municipal, la
cohesió social, la millora de la qualitat de
vida de les ciutadanes i ciutadans de
Montcada. En un any, possiblement, de

disminució de l�activitat econòmica, el

govern municipal vol que l�Ajuntament
sigui el motor inversor de la ciutat i volem
acabar aquest any que ara comença amb
inversions directes a Montcada de més
de 1.000 milions de pessetes. I això ho
estem aconseguint amb un pacte de

govern sòlid, eficaç i eficient.
Vàrem inicial l�actual mandat endeutats,
l �acaba rem saneja ts. És un pr essupost
rigorós, realista, prudent i coherent.
És, en definitiva, tot una garantia pels

ciutadans de Montcada i Reixac. Garantia
de futur.

L�any passat vàrem votar a favor del pres-
supost del 2002 perquè l�equip de govern,
al Ple on s�aprovaven els mateixos, es va

comprometre a augmentar les partides
dedicades a l�Àrea de Serveis a la Persona
i sobretot el capítol destinat a Solidaritat.
Aquestes promeses han estat incomplertes
i, a més, al pressupost per l�any 2003 el
regidor d�Hisenda, Joan Maresma, torna a
fer el mateix, destinant partides insuficients
per als diferents capítols d�aquesta Àrea tan
directament relacionada amb les persones.
Encara que a les inversions vam votar a
favor, hem de posar de manifest que

encara no s�han complert les promeses
electorals de l�equip de govern respecte els
PERIS de Cant Sant Joan i la Font Podenta.
D�altra banda, trobem alarmant que, per

primera vegada, els ingressos pels impostos
que pagaran els ciutadans siguin superiors
al que es recaptarà per activitats eco-

nòmiques, (industrials i comercials). Hem
de destacar que per fi se�ns fa cas i es
destina un augment important (10,77) en el
capítol I de despeses de personal, tal com
hem aconsellat tots els anys des d�ICV,
opció molt contrària a la insuficiència
pressupostària que feia el govern i que s�ha
demostrat posteriorment any darrera any.

Enguany els pressupostos són un tant pe-
culiars. La nova Llei de finançament i
l�exempció de l�IAE que entra en vigència
al 2003, afectaran sensiblement  les xifres

que es van aprovar el 20 de desembre (a
�grosso modo� l�Ajuntament deixarà de
percebre 60 milions de pessetes). A partir
d�aquí, per compensar aquesta pèrdua, o
bé s�hauran de modificar les ordenances
fiscals (en un any electoral és bastant
improbable) o bé els números que se�ns
donen d�increment de 8,1% de pressupost
s�han de posar en quarantena. Però inde-
pendentment d�aquest fet, les directrius
que marquen les prioritats polítiques del

govern i que es veuen reflectides en els
pressupostos no ens convencen. A l�Àrea
de Serveis a la Persona �que inclou Serveis

Socials, Esports, Joventut, Promoció a l�Ocu-
pació, Educació, Comerç i Consum, Salut
Pública i Cultura� se li destina només el
12.97% del pressupost, perdent un 1.30%

en relació al 2002. En un moment de
bonança econòmica com el que hem viscut
en aquests darrers dos anys, on a més hi ha
hagut una injecció de diners important d�altres
administracions, una prioritat hauria  d�ésser,
precisament, tots aquests serveis. No ha
estat així, però sí s�ha tingut cura de tot el
que fa referència a protocol, on només a
Alcaldia s�ha destinat més de 8.600.000
pessetes, sense comptar el que es destina
per a publicitat i propaganda i al marge, està

clar, de les festes i actes que s�organitzen des
de les diferents regidories. Contentar o
atendre necessitats?... Aquest és el dilema!

gener 20031 0Anys
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El grup �a cappella� Ocumé
celebra el seu 10è aniversari

sònia hernández
redacció

ANIVERSARI A  SET VEUS

COSME ORIOL

 >> Recent actuació de la formació montcadenca a la sala gran de l�ABI

El g rup montcadenc de música
a cappella Ocumé prepara el seu
desè aniversari. Entre les acti-

vitats de commemoració de
l�efemèride, el conjunt musical
presentarà el seu segon espectacle
i el seu se gon CD , els quals apa-
reixeran després de l�estiu. La
f o rmació es va crear el 1993 per

un grup de membres de la coral
Mare de Déu del Turó, �perso-
nes a qui els agradava canta r
en cor i fer coses que no
fossin tan populars, més

comercials i més interessants
m usicalment�,  com afirma un
dels seus fundadors, Daniel
Munuera. Aquest grup de can-
tants va començar a adaptar
cançons i va muntar un espec-

tacle, que van presentar pels
volts de 1995. Quatre anys des-
prés van editar el seu primer disc

La formació prepara la presentació del seu segon disc compacte a la ciutat

compacte. Al llarg de la seva tra-
jectòria han recorregut pràcti-
cament tot Catalunya, actuant a
sales com Luz de Gas o el Mer-
cat de les Flors i arribant als 400

concerts . Amb el seu muntatg e
musical, els set cantants que com-
posen la fo rmació han contri-
buït a la popularització de la
música a cappella.

Nous treballs. Quan co-
mença l�any del seu desè ani-
versari, Ocumé (actualment
composat pels montcadencs
Daniel i Xavier Munuera, Maria

Josep Obis, Irene Ruiz i Mònica
Díaz, que s�acompanyen de Car-
los Muñoz i Francesca Patiño;
de Castelldefels i Barcelona res-
pectivament) prepara el seu se-
gon disc i el segon espectacle.

Els nous treballs podrien estar
enllestits al tercer trimestre del
2003, sense precisar data, i és

possible que es presentin a
Montcada, com explica Mu-
nuera. �Estem parlant amb la
Regidoria de Cultura per
veure si és possible presen-

tar el disc a l�Auditori o la pla-

ça de l�Església, com que la
majoria som de Montcada

ens faria molta gràcia fer-ho
aquí�. També és possib le que
la f o rmació presenti el disc a al-
guna sala de Barcelona. El nou
treball es composarà de 15 te-
mes, que inclouen estils com el

tang o i el jazz. Totes les cançons
són noves, encara que algunes
ja han estat testades a dalt dels
escenaris. �Hem anat incor po-
rant peces noves al nostre

espectacle per divertir més el
públic i per passar-ho bé
també nosaltres�, afirma Mu-
nuera.
Malgrat les dificultats d�obrir-se
camí al mercat musical amb un

gènere tan atípic com és la mú-
sica a cappella , el conjunt ha
aconseguit importants èxits de
públic i crítica, com el segon pre-
mi que van rebre en un concurs

internacional de grups amateurs
organitzat per una associació de
música a cappella de Xicago
(USA). Com a finalistes d�aquest,
f o rmen part d�un CD que volta
per tot el món.

OCUMÉ A �OPERACIÓN TRIUNFO�

Al novembre el grup montcadenc “a cappella” va passar per
l’acadèmia del programa televisiu Operación Triunfo. En aquestcas, els set integrants del grup no eren els alumnes aspirants a
famosos, sinó que van exercir
de professors i van oferir una
master class. Els d’Ocumé van
donar als triunfitos alguns con-
sells per cantar a cappella. A
la foto es pot veure un  moment
de la classe. Altres grups de
música a cappella van assistir
a l’acadèmia, com Diapa-
swing, El inkreíble kinteto, Afo-nía i Coda.  SH

moments de fama

La Fundació Juan Ramón Ma-
soliver, impulsada per l�Ajun-
tament de Montcada, la Dipu-
tació de Barcelona i la Universitat
Autònoma de Barcelona, ha

anunciat la creació d�una revista
al voltant de l�escriptor establert
a Montcada. La publicació
s�anomenarà Quaderns de V allen-
çana i oferirà un conjunt d�articles

sobre la vida i l�obra de l�erudit
en les diferents etapes de la seva
vida. Segons els seus promotors,
la revista serà un instrument per
treure a la llum una part de l�obra
articulística de Masoliver (1910-

1997). A cada número de la re-
vista, de caràcter monogràfic i
de periodicitat anual, es publi-
carà un conjunt d�articles sempre
relacionats amb algun aspecte de

la vida de l�escriptor, nomenat
al 1995 fill predilecte de Mont-
cada i Reixac. Un altre dels ob-
jectius fonamentals de Quaderns
de Vallençana és pr omoure la in-
vestigació i la recerca al voltant

de Masoliver i la seva època. En
aquest sentit, la publicació con-
vidarà a diversos estudiosos, aca-
dèmics i intel·lectuals de l�àmbit
català i espanyol.

Firmes de prestigi. E l
consell assessor de la revista està
f o rmat per personalita ts del
món de la cultura i la investigació
que, o bé estan relacionades amb

Masoliver o són especialistes dels
diferents temes que es volen
tractar, com el poeta i catedràtic
Juan Antonio Masoliver Róde-
nas, l�historiador Alexandre

Masoliver, el catedràtic emèrit
Joaquim Molas, l�escriptor Ro-
bert Saladrigas, els crítics literaris
J ulio Manegat i Fe rnando Val ls,
l�investigador Manuel Aznar,
l�editor Jaume V allcorba, el

crític de pintura Josep Corre-
dor Matheos i el poeta Pere Gim-
f err er.

La Fundació
Masoliver editarà

una revista
ángel acín
 redacció

 >> Ocumé a l�acadèmia d�OT

ARXIU
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El jove pianista Isaac Becerra
(Barcelona, 1978) va rebre el
1999 l�encàrrec de compondre
la banda sonora de les pel·lícules
mudes El fantasma de la Ópera,

El gabinete del Doctor Caligari, El
maquinista de La General, que
s�estrenarien al Festival de Jazz
de Ciutat Vella. Entre aquestes
pel·lícules també hi era Nosferatu,

la història de Dràcula, un vampir
noble que busca víctimes a
Bremen, dirigida per Friedrich
Murnau el 1922. El film ha
esdevingut un clàssic del cine-
ma de terror i ara Becerra ha

composat la banda sonora que,
com es feia antigament, s�inter-
pretarà en directe durant la pro-
jecció de la pel·lícula a l�Auditori

Municipal el proper 25 de gener,

a les 22.30 h. �La música de
les pel·lícules és una de les co-
ses que més m�agrada. La
música no para, ha de remar-
car el guió i explicar què
passa�, explica Becerra.

Becerra composa les seves prò-
pies obres des dels 18 anys,
després d�una sòlida fo rmació
de base clàssica que va comen-
çar al conservatori Superior

Municipal de Barcelona. L�autor
ha fusionat amb èxit tendències
com el rock, el folk i la música
ètnica. �Tot i que el que més
m�ha guiat és la música
pròpia del Romanticisme,

sempre m�han interessat les
harmonies per a músiques
més modernes,  com el jazz o
harmonies de color que es do-

sònia hernández
 redacció

El pianista presenta la seva banda sonora per al film de Murnau el 25 de gener

Isaac Becerra sonoritza
�Nosferatu� a l�Auditori

El 18 de gener, a les 22 h, es
farà el sopar literari en què es
lliurarà el Premi de Narrativa
curta Ateneu Domingo Fins or-
ganitzat per l�ABI. Enguany han
participat 38 autors que prove-

nen d�arreu dels Països Catalans
però també s�hi han presentat
treballs de Madrid i d�Itàlia. El
sopar comptarà amb la presèn-
cia com a membre honorífica

de l�escriptora Carme Arr u fat  i
del jurat composat per Ramon
Guitó, Elisa Riera, Jaume Are-
gall, Pepa Mayró i Miquel Àngel
de Burgos.  El premi,  de 900
euros, es destinarà a un únic gua-

nyador o es repartirà amb un fi-
nalista. La presidència de l�entitat
ha fet una crida perquè els mont-
cadencs s�animin a participar-hi
en properes edicions. EB

L’ABI dóna el
premi literari al

tradicional sopar

en 2 minuts...
El Cau d�Art reapareix a l�Auditori
Entre el 30 de gener i el 23 de febrer es podrà visitar a l�Auditori
Municipal l�exposició del grup d�artistes montcadencs Cau
d�Art, organitzada amb el suport de l�Ajuntament. Des del 1995
el col·lectiu no exposava a l�Auditori. La mostra és important
per tor nar a unificar el grup,  el qual, segons el president del

gr up, Josep M. Pons, �s�ha anat disper sant per la progr essiva
desaparició de sales d�exposició al municipi�. Cau d�Art
m ostrarà obres de Pere Mateu, Josep Maria Pons, Josep Quin-
tero, Avelina Vega i Carles Vilalta, que són, se gons Pons, �els
membres actuals del grup que tenen més obra nova�.
L�exposició s�inaugurarà el 30 de gener a les 19.30 h. S H

L�Escolania necessita veus infantils
L�Escolania de Montcada, dirigida per Mario Espel, busca nens
i nenes de 7 a 14 anys interessats a fo rmar part de la Coral
d�infants, que s�ha quedat sense cantaires ja que la majoria ha

passat a integrar la Coral de joves, sense que s�hagin donat noves
incorporacions. L�Escolania, que l�any 2001 va celeb rar el seu
vint-i-cinquè aniversari, ofereix recitals de peces clàssiques,
populars i modernes i fa actuacions dins i fora del municipi.
�L�únic requisit per fo rmar part de la Coral d�infants de
l�Escolania és tenir afició per cantar�, explica la presidenta,

Pepita Gil. Les famílies interessades poden tr ucar al telèfon
935 641 188. La quota mensual és de 3,61 euro s. LG

u

u

nen a les bandes sonores de
pel·lícules�. Prova d�aquesta

concepció estètica musical són
les dotze peces que composen
el seu disc compacte Sueños de
música, enregistrat al 1999.

 >> Isaac Becerra

ARXIU
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La Fundació
incrementa el

nombre de socis

La Fundació Cultural Montcada
ha augmentat el seu número de

socis en un 17% com a resposta
a la campanya de captació d�as-
sociats que l�entitat va dur a
terme l�últim trimestr e del 2002.
Actualment, la Fundació té un

total de 110 associats i creu que
encara podrien créixer un 3%
m é s.  La presidenta de l�entitat,
Núria Cer ve ra,  va mostra r
l�agraïment davant la resposta

donada pels mon tcadencs, tot i
que va manifestar que �encara
no hi ha prou, necessitem
més socis perquè no podem
dependre exclusivament de
les subvencions�. La presiden-

ta també va anunciar que l�any
2003 es dedicarà una atenció
especial a la celebració de l�any
Joaquim Ruyra, en què l�entitat
estudiarà i difondrà l�obra de

l�escriptor, el qual, segons Cer-
vera, no ha rebut el reconeixe-
ment que mereixia: �És un au-
tor que està molt oblidat, tot
i que és molt important per a
la cultura i la literatura de

Catalunya�. Encara no ha con-
cretat els actes, però la Fundació
preveu que se celebrin el tercer
trimestre del 2003.

El tren canvia Montcada
el retro-visor

El 22 de juliol de 1854 arriba a l�Estació de França el primer ferrocarril procedent de Barcelona

Fundació Cultural Montcada
jaume alcázar

FUNDACIÓ CULTURALL�1 de novembre de 1851 el Go-
vernador Civil de Barcelona va

comunicar a l�alcalde de
Montcada i Reixac que l�empre-
sa Compañía del Camino de
Hierro de Barcelona a Grano-
llers havia començat els treballs
de senyalització del traçat de la

via del ferrocarril que s�havia
projectat i de l�amplada de la
franja de terra que aquest nou
vial ocuparia. S�iniciaven així ofi-
cialment les expropiacions. E l

1853 dirigia les obres del traçat
per Montcada Josep Oriol Ber-
nadet. El prestigiós arquitecte
Ildefons Cerdà era el contractista
de l�explanació. A mesura que
avançava el traçat de la línia (d�un

sol carril) es van anar construint
les andanes i l�estació. Per aques-
tes dates ja s�havia instal·lat el
pont sobre el Ripoll, el qual va
ser destruït pels aigüats de 1962

i substituït per l�actual.

Inauguració. A les 16.30 h
del dissabte 22 de juliol de 1854,
arribava a la vila de Montcada i
Reixac el primer ferrocarril, pro-

cedent de Barcelona. Aquest, que
va tardar una hora en fer el tra-
jecte de Barcelona a Montcada,
va ser rebut per l�alcalde, regi-

dors i la resta d�autoritats i per-

sonalitats locals en un acte so-
lemne. Un any després, el 1855,
s�inaugurava la línia de ferroca-
rril del Nord. Així, si el vell camí
ral, al llarg de molts segles, havia
fet de Montcada una vila de

posta amb fondes i hostals, el
ferrocarril va convertir-la nova-
ment en una cruïlla, ara de ca-
mins de f e rr o,  omplint el

 >> Imatge de l�Estació de França en els seus inicis, a final del segle XIX

m unicipi d�estacions.  Hem de re-

cordar que en l�actualitat Mont-
cada té sis estacions de ferroca-
rril. L�arribada del tren va signi-
ficar un avenç important en la
vida social i econòmica del
poble, va dinamitzar el comerç

i, sobretot, va facilitar l�arribada
d�estiuejants.  L�estiueig és el gr an
motor del creixement de la
Montcada de final del segle XIX

i principis del XX. Moltes famílies

de la burgesia barcelonina van
comprar parcel·les a Montcada
per construir-hi la seva casa o
torr e d�estiueig. L�estació origi-
nal de 1854 era de proporcions
més petites que l�actual. Fou a

final del segle XIX quan aquest
edifici va ser ampliat, amb la
incorporació de pis destinat a
l�habitatge del cap d�estació.

sònia hernández
redacció
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[ GRUP B DE LA DIVISIÓ DE PLAT A DE FUTBOL SALA]

El conjunt local només ha perdut un partit i n�ha empatat un altre durant la primera volta de la lliga

sílvia alquézarredacció

Campió d�hivern. Aquest és el
títol honorífic que ha obtingut
el RCD Espanyol de futbol sala
després d�haver acabat com a
primer classificat la primera volta

de la lliga del Grup B de la Divi-
sió de Plata. El conjunt local va
aconseguir el lideratge en vèncer
el passat 4 de gener el Benicarló
per 7-3 al pavelló Miquel Poblet,

amb rècord d�assistència de pú-
blic (2.200 persones). Els mont-
cadencs són líders amb 43 punts,
és a dir, han encaixat una der-
rota i un empat en les primeres
16 jornades . A tan sols un punt

de diferència es troba el Beni-
carló, que ha encapçalat la classi-
ficació durant la major part de
la competició. L�Espanyol és
l�equip més golejador del seu

grup,  amb 100 tants, mentre que
el Benicarló és el conjunt que
menys gols ha rebut des de l�inici
de la temporada amb 43.

Balanç positiu. Ambdós

equips, que no han perdut cap
partit a casa, han demostrat ser
els dos millors del seu grup i dos
fe rms candida ts a aconseguir
l�ascens a Divisió d�Honor.  E l

tècnic de l�Espanyol, Juan Anto-
nio Garrido, s�ha mostrat molt
satisfet pel rendiment de la plan-
tilla: �El bloc s�ha anat creant
setmana a setmana gràcies a
l�esforç dels jugadors. Hem

demostrat que som una plan-
tilla de qualitat que està molt
conjuntada�. Per a l�entrenador
local, el títol de campió d�hivern
és el menys important. La plan-

tilla blanc-i-blava espera seguir
mantenint el nivell de joc a la
segona volta per aconseguir el

RCD ESPANYOL

 >> Héctor Cano treu una pilota al jugador del Benicarló Lucio, seguit pel montcadenc David Herráiz

L�Espanyol es proclama campió
d�hivern en vèncer el Benicarló

L�ESPANYOL PRESENTARÀ ELS EQUIPS DE
FUTBOL SALA EL 26 DE GENER A MONTJUÏC
Montcada i Reixac serà pro-
tagonista el 26 de gener a l’Es-
tadi de Montjuïc Lluís Com-
panys. El RCD Espanyol pre-

sentarà tots els equips de la
secció de futbol sala a l’afició
blanc-i-blava abans del partit
de la Primera Divisió de futbol
entre l’Espanyol i el Deportivo

de la Corunya. També és pre-
vist que es projecti a les pan-
talles de l’Estadi un video so-

dia de montcada

Homenatge a
Javi Vázquez,
excoordinador

del planter

 >> Javier Vázquez

ARXIU

primer objectiu de la tempora-
da: quedar primer de gr up per
tenir el factor pista a favor al
play-off  d�ascens. La igualtat

entre Espanyol i Benicarló ha
quedat palesa a la primera fase
de la lliga. El conjunt montca-
denc espera no haver de jugar-
se la primera plaça del Grup B a

l�última jornada de la competició,
en què ha de visitar la pista de
Castelló. �Esperem seguir en
ratxa, tot i que som conscients
que hem de jugar a pistes molt
difícils. No obstant això, con-

fiem poder consolidar el lide-
ratge abans de l�últim matx
de lliga�, ha dit Garrido .

La secció de futbol sala del
RCD Espanyol va retre ho-
menatge a l�excoordinador
del planter, Javier Vázquez,
abans del partit contra el Be-

nicarló. Vázquez, que va rebre
una placa en reconeixement
a la seva tasca, va deixar  el
càrrec a final del mes d�octu-
bre després de set anys al front

dels conjunts base. L�Espa-
nyol té en l�actualitat cinc
equips inferiors entre les cate-
gories benjamí i juvenil, a més
del sènior B.  El planter es va
fundar un any després de l�ar-

ribada de l�antic Maxon al
municipi. Des d�aleshores, la
base del club ha anat creixent
i aconseguint diversos títols
de campions de lliga. El nou

responsable de l�escola de
l�Espanyol és  Rafael Garcia,
que ocupa el càrrec des de
desembre passat. SA

bre la ciutat. Les persones inte-
ressades a assistir a l’esdeve-
niment que es posin en contacte
amb les oficines de l’Institut Mu-

nicipal d’Esports abans del 22
de gener, en horari de matí. Les
escoles i entitats del municipi
també disposaran d’entrades
per veure la presentació, que és

prevista una mitja hora abans
de l’inici del partit de futbol, que
començarà a les 17 h. SA
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 >> Descoberta de la placa

Una placa a l�entrada del pave-
lló Miquel Poblet inf o rma a tots
els visitants des del passat 12 de

gener que el Club Handbol La
Salle Montcada compleix en-
guany 50 any s. La descoberta del
record a càrrec del president de
l�entitat, Joan Asbert, el president
de la Federació Ca talana d�Hand-

bol, Jaume Conejero,  i l�alcalde
de Montcada, César Arrizaba-
laga, va inaugurar els actes de ce-
lebració de l�aniversari, que
s�allargarà fins al setembre. La

jornada commemorativa va co-
mençar amb una missa a l�Es-
glésia de Santa Engràcia en re-
cord de totes les persones que
han col·laborat amb el club al
llarg de la seva història. Durant

la celebració cristiana, el mossèn
J osep Maria J oan-To rr es va be-
neir la nova bandera de l�entitat.

El programa. Després de la

descoberta de la placa, les auto-
ritats es van adreçar des del cen-
tre de la pista del pavelló Miquel
Poblet als centenars de persones
que van assistir al primer acte
amb motiu dels 50 anys de La

Salle. El president del club va
presentar públicament el pro-
grama de celebració, que inclou
l�elaboració d�un llibre sobre la
història de l�entitat, una exposició

fotogràfica i de trofeus, la parti-
cipació a la marxa a peu a Mont-
serrat i l�ofrena de la bandera a la
verge. En l�apartat esportiu, Joan
Asbert va anunciar que La Salle
organitzarà �un torneig de

veterans, el I Campionat In-
ternacional Vila de Montcada
i una jornada d�handbol al
carrer�. També s�organitzarà un
dinar de germanor el 29 de juny.

La Salle Montcada va rebre el
reconeixement del president de
la Federació Catalana i de l�alcalde

sílvia alquézar
pla d’en coll
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El mossèn Joan-Torres va beneir la nova bandera de l�entitat en una missa commemorativa de l�aniversari

El CD Montcada
venç el líder

El CD Montcada ha començat

el 2003 amb bon peu. El con-
junt dirigit per Antonio V arga s
va guanyar el passat 12 de gener
al camp del Rubí, el líder del
Grup Primer de Preferent Re-
gional, per 1-2. La victòria ha

situat l�equip montcadenc a la
tercera posició amb 27 punts, a
sis de diferència de l�Escala, el
s egon classificat, i set del primer.
Per la seva banda, el Sant Joan

ha sortit de les posicions de
descens directe després dels
bons resultats de les últimes jor-
nades . Al primer matx de l�an y
es va imposar al Santa Eulàlia
de Ronçana per 3-0. SA

> > Celebració del 50è aniversari del Club Handbol La Salle Montcada

La descoberta d�una placa al
pavelló obre el programa d�actes

FOTOS SOBRE
L�HANDBOL LOCAL

concurs

La Salle Montcada ha fet pú-
bliques les bases del con-

curs fotogràfic L’handbol a la
ciutat de Montcada, un cer-
tamen que s’inclou dins el
programa d’activitats per
commemorar el 50è aniver-
sari. Les imatges han de ser

inèdites i originals, i no s’ad-
metran obres tractades amb
ordinador. Les fotos es poden
presentar fins al 30 de setem-
bre al club (Duc de Tetuà, 5)

i a l’Ajuntament. Hi haurà tres
premis de 240, 120 i 60
euros. El concurs és obert a
tothom, ja sigui professional
o aficionat. Cada participant
podrà presentar un màxim de

tres obres. SA

de Montcada. En el torn de

parlaments, Jaume Conejero es
va mostrar molt satisfet perquè
un altre club de Catalunya cele-
bra mig segle de vida, �un fet
que demostra la riquesa que

tenim al món de l�handbol�.
Per la seva banda, Arrizabalaga
també va felicitar el club �perquè
no es fàcil mantenir una entitat
durant tants anys. La Salle és
motiu d�orgull per al municipi

i per això vull agrair a tothom
el seu treball i esforç�.

Primer equip. Després de
l�acte protocolari, el primer equip

de La Salle Montcada masculí va
disputar al pavelló Miquel Poblet
el primer partit de la segona
volta de la lliga de Segona Cata-
lana contra el Sabadell, a qui va
vèncer per 30-21. El conjunt

montcadenc va finalitzar la pri-
mera part del campionat a la
setena posició amb 14 punts.

L�objectiu de la plantilla montca-
denca, dirigida per Jaume Puig,
és quedar entre els cinc primers

de la fase regular per disputar
posteriorment la competició
d�ascens a Primera Catalana.

Torneig comarcal
de natació

La piscina municipal acollirà el
pròxim 25 de gener la primera
jornada del Campionat Comar-
cal de Natació, que comptarà
amb la participació de nens i
joves de Montcada i Reixac, Ri-

pollet, Badia, Cerdanyola i Bar-
berà de les categories benjamí,
aleví, infantil i cadet. El torneig
començarà a les 10 h. Els neda-
dors hauran de competir a les

modalitats de lliure i papallona.
La jornada de Montcada està
organitzada per l�Institut Muni-
cipal d�Esports en col·laboració
amb el Consell Comarcal del
V allès Occidental Sud. SA

 >> D�esquerra a dreta, el primer tinent d�alcalde, Joan Maresma, el president de La Salle, Joan Asbert, l�alcalde
de Montcada, César Arrizabalaga, i el president de la Federació, Jaume Conejero, en el moment dels parlaments

Montcada Aqua
té 1.564 inscrits

Les preinscripcions al complex
socioesportiu Montcada Aqua,
en constr ucció al Pla d�en Coll,
continuen a bon ritme. En no-
més un mes i mig, ja hi ha 1.564
pe rsones que han fet la reserva

de plaça al futur equipament.
Els interessats es poden inscriu-
re a l�Oficina d�Atenció al Ciu-
tadà de l�Ajuntament, de dilluns
a divendre s,  de 8 a 19 h, i a les

instal·lacions de la Zona Es-
portiva Centre,  dimarts i dijous,
de 9 a 13 h i de 16 a 20 h. SA
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Els dos equips del V alentine
Montcada van finalitzar la pri-
mera volta de les seves respec-

tives lligues amb una derrota a
casa. En el cas del conjunt mas-
culí, l�equip va perdre contra el
Joventut de Badalona B al
pavelló Miquel Poblet per 80-

91. La plantilla de Fe rran An-
guera va deixar escapar l�opor-
tunitat de classificar-se com a
segon del Grup C de la Lliga
EBA en perdre amb el Sabadell,
amb qui està empatat a 10 victò-

ries i 5 derr otes. Després de 15
jornades, la classificació està
encapçalada pel Prat amb 14
triomfs i només 1 derrota, que
va encaixar precisament contra

el Montcada al pavelló Miquel
Poblet. Empata ts amb 25 punts
es troben Sabadell (segon),

Els dos equips del Valentine
inicien el 2003 amb derrotes

> > Primera volta de les lligues de bàsquet

les classificacions

FUTBOL

HANDBOL

Preferent Regional. Grup 1.
Jornades  15 i 16

Montcada-Can Fat jó 2 - 1

Rubí-Montcada 1 - 2

Equip Partits Punts
1 Rubí 1 6 3 4

2  L�Escala 1 6 3 3
3  Montcada 1 6 2 7

4 Martorell 1 6 2 5

Segona Regional. Grup 9.
Jornades 15 i 16

L �Eixample-Sant Joan At. 1-6
Sant Joan At.-Santa Eulàlia 3-0

Equip Partits Punts

1 La Llagosta 1 6 3 8
2  Palau 16 36

3  Barberà 16 29
12 Sant Joan Atlètic 16 16

ATLETISME

17 Andrea Martín
18 Clara Garcia

Aleví femení

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 13, 14, 15 i 16

Espanyol-Alacant 6 - 3
Andorra-Espanyol 3 - 9
Espanyol-Benicarló 7 - 3

Espanyol-Múrcia 7 - 3

Equip Partits Punts
1 Espanyol 1 6 4 3

2  Benicarló 16 42
3  Albacete 16 34

4 Las Palmas 16 31

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 13 i 14

Sant Vicenç-Espanyol B s.r.
Espanyol B- Olesa 2-5

Equip Partits Punts

1 Santa Coloma 1 3 3 4
2  Premià 13 34
3  Alella 14 29

9 Espanyol B 14 16

FUTBOL SALA

BÀSQUET

Masculí. 2a Catalana. Grup A.
Jornades 13 i 14

La Salle-Alcarrás 1 0 - 0
La Salle- Sabadell 31-20

Equip Partits Punts

1 Cardedeu 1 3 2 3
2  Canonja 13 20

3  Les Corts 14 20
6 La Salle 13 18

Femení. 2a Catalana.
Jornada 9

Agramunt-La Salle 26-21

Equip Partits Punts

1 Lleida 8 1 4
2   Polinyà 8 14

3  Agramunt 8 12
5 La Salle 8 11

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 14 i 15

Sabadell-Valentine 84-81
Joventut B-Valentine 80-91

Equip Partits Punts
1 Prat 1 5 2 9
2  Sabadell 15 25

3  Valentine 15 25

4 Olesa 15 25

Masculí. 1a Catalana. Grup 1.
Jornades  14 i 15

Montcada B-Sant Andreu 88-77

Reus Dep.-Montcada B 80-87

Equip Partits Punts
1 Esplugues 1 5 2 7
2  Minguella 15 27

3   Reus Deportiu 15 26
10 Montcada B 15 22

Masculí. Ct. Territorial. Grup 3.

Jornades  13 i 14

Elvira Cuyàs A- Bellvitge 78-57
Can St. Joan-Gassó Ripollet45-52
Santiago-Can St. Joan 80-37

Parets-Elvira Cuyàs A 65-73

Equip Partits Punts

1 Mollet 1 3 2 6
2  Elvira Cuyàs A 14 26
3  Cardedeu B 14 25

15 Can Sant Joan 14 16

2a Divisió B. Grup 2.
Jornades 13 i 14

Sentmenat- Can Cuyàs AD 5 - 5
Can Cuyàs AD- Cet 10 8 - 4

Equip Partits Punts

1 Cerdanyola 1 4 3 0
2  Montseny 1 3 2 8
3  Sedeta 1 4 2 8

6 Can Cuyàs AD 1 4 2 6

1 Aitor Martín
3 Adrià Serrano

Benjamí masculí

11 Cristina Ortiz

Benjamí femení

16 Sonia Ortega

18 Marina Garcia

Infantil femení

18 Antoni Alcázar
25 Albert Herrero

26 Joan Riera

28 Basilio Alcázar

Infantil masculí

15 Lourdes Riera

Cadet femení

13 Albert Cera
Júnior masculí

2 Carles Cera

Promesa masculí

39 Emilio Rodríguez

Sènior masculí

9 Antonio Ortega

Preveterà masculí

6 Ildefonso Teruel

23 Antonio Ortiz
29 Emilio Sánchez

Veterà masculí

Masculí. Ct. Territorial B. Grup 2.
Jornades  13 i 14

Cornellà B-Elvira Cuyàs B 76-59

Elvira Cuyàs B- Claret B 56-61

Equip Partits Punts

1 Fuster 1 3 2 6
2  Collblanc B 12 23

3 Coll B 13 22
13 Elvira Cuyàs B 13 14

Femení. Primera Estatal

Jornades 14 i 15

CN Sabadell-Valentine 63-67
Valentine-Lima Horta 61-91

Equip Partits Punts
1 Collblanc 1 5 2 8

2 Olesa 15 27
3 Lima Horta 15 27

10 Valentine 15 20

Femení. 1a Catalana. Grup 2.
Jornades  13 i 14

Salt-Montcada B 54-63
Montcada B-Vic 69-64

Equip Partits Punts

1 Montcada B 1 4 2 6
2 V i c 14 24

3 Les Corts 12 24
4 Torelló 13 24

Femení. Ct. català B. Grup 3.
Jornada 10

Elvira Cuyàs-Pineda 40-42

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs 7 1 4

2 Pineda de Mar 7 12
3 La Salle Gràcia 7 10

4 Sagrat Cor 8 10

Tercera Regional. Grup 20.

Jornades 13 i 14

Hogar Extremeño-P. Barc. 1 - 0
P. Barcelonista-La Torreta 2 - 1

Equip Partits Punts
1 Don Bosco 1 3 3 1

2 Extremeño 13 30
3 Hogar Extremeño 13 26

8 Penya Barcelonista 12 19

ESCACS

1 Quim Trias

 Prebenjamí femení
CROS D�OLESA

1 Quim Romero Turó 5.5 pt.
2 Nil Teixidó Mitja Cos.5.5 pt.

3 Raquel Vázquez Mitja Cos.5.5 pt.

 Segon curs

TORNEIG ESCOLAR DE NADAL

1 Dani Fernández Font Freda7 pt.
2 Marc Cámara Mitja Costa5 pt.

3 Sergio García Mitja Costa5 pt.

 Primer curs

1 Alejandro Castro UE Mont. 6 pt.

2 Carla Aguilera UE Mont. 3 pt.

3 Eadem Herrera UE Mont. 3 pt.

 Tercer curs

1 Antonio Parente Mitja Cos4 pt.
2 Albert Suñé UE Mont.3.5 pt.

3 Gerard Fernández Elvira Cuy.3 pt.

 Quart curs

TORNEIG SOCIAL 2002

1 Jaume Puig 7 pt.
2 Josep Solé 6 pt.

3 Andrés Soler 5.5 pt.
4 Jesús Carrasco 5 pt.

5 M. Àngel Góngora 4.5 pt.
6 Albert Garcia 4.5 pt.

7 Joaquim Castellví 3.5 pt.

8 Pablo Núñez 3 pt.
9 Javier Julià 3 pt.

10 Antonio Lozano 2 pt.
11 Ferran González 1 pt.

Grup A

1 Omar Helwani 5.5 pt.

2 Clara Garcia 3 pt.

Grup B. Aleví

1 Josep Tardío 5.5 pt.
2 Marina Garcia 4.5 pt.

3 Gisela Vilalta 4 pt.
4 Rubén Sorribes 3.5 pt.

5 Rafael Lozano 2 pt.

Grup B. Infantil

Valentine (tercer) i Olesa (quart ) .
El tècnic del Valentine està
satisfet amb el rendiment i l�evo-
lució de l�equip,  però s�ha mos-
trat crític amb els resultats .

�Hem perdut cinc partits,
massa per a un conjunt com
el nostre que opta a jugar la
fase final de la Lliga EBA. La
sort és que la resta de rivals,

excepte el Prat, també han
estat irregulars�, ha indicat
Fe rr an Anguera,  que es va fe r
càrrec de l�equip a principi de
temporada. De cara a la segona
volta de la competició, l�entrena-

dor opina que hi ha tanta igualtat
que fins a les últimes jornades
no quedarà definida la classifi-
cació final i els equips que juga-
ran el pla y-off  d�ascens.

Valentine femení. El sènior
que dirigeix Pilar Bilbao ha acabat

Bona participació al torneig
escolar de Nadal d�escacs

El Cim estrena
pàgina web

El Centre Excursionista de
Montcada El Cim ja té pàgina
web a Internet, que es pot con-
sultar a l�adr eça www.elcim.org . La

pàgina inclou vuit apartats so-
bre l�actualitat de les diferents
seccions i activitats de l�entitat:
qui som, cultura, esquí, marxa,
muntanya, bicicleta de mun-
tan ya, aventura i enllaços. El Cim

també destina un espai al calen-
dari de sortides que organitza
l�associació. La més multitudinà-
ria és la marxa a peu a Montser-
r at, que normalment té lloc el

primer cap de setmana del mes
de maig.  L�adreça electrònica del
Centre Excursionista és la se-
güent: elcim@elcim.org.  SA

Competició
d’escalèxtric

a Terra Nostra
El Casino de Te rra Nostra aco-
llirà els dies 25 i 26 de gener la

primera competició d�escalèxtric
amb cotxes de GT Lemans,
organitzat per l�Slot Racing Club
de Te rra Nostra.  Dissabte tin-
dran lloc els entrenaments i diu-

meng e les curses.  A les 10.30 h
començarà la competició de la
categoria júnior per a menors de
12 anys i tot seguit es disputarà
la cursa d�adults. Els v ehicles han
de ser de sèrie i la cursa es pun-

tuarà per v oltes. Les inscrip-
cions, amb uns preus que os-
cil·len entre els 3 i 10 euros, es
poden fer fins al dia 24 trucant
al telèfon 605 963 091. Els pre-

mis consistiran en cotxes d�eslot
i comandaments par ma. SA

 >> Els premiats al torneig de Nadal i a la lliga d�escacs

PILAR ABIÁN

la primera volta de Primera Esta-
tal a la desena posició, amb 20
punts. El conjunt local va fer un
començament de lliga especta-
cular, però a mesura que van

passar les jornades va baixar el
ritme i els resultats no van acom-
panyar. �Aspectes externs a
l�equip han perjudicat la plan-
tilla, que algunes vegades no

ha pogut ni seguir el calendari
habitual d�entrenaments�, ha
dit Bilbao, que va estar durant
unes setmanes allunyada de la
direcció del conjunt per mater-
nitat. Malgrat les dificultats de la

primera volta, l�entrenadora del
Valentine Montcada s�ha mostrat
optimista de cara a la segona
ronda. �Iniciem l�any amb mol-
tes ganes de donar estabilitat

a l�equip. Si tot va bé, podem
quedar entre els cinc primers
classificats�, ha explicat Bilbao.

sílvia alquézar
redacció

El pavelló Miquel Poblet va
acollir el passat 21 de desembre

el tradicional torneig de Nadal
d�escacs per a escolars que orga-
nitza la Unió Escacs Montcada
a les se ves instal·lacions.  El cam-
pionat va comptar amb la parti-
cipació de prop d�una setantena

de nens i nenes dels diferents
col·legis del municipi i de l�escola
del club.  Els jugadors del CEIP
Mitja Costa de Te rr a Nostra van

copsar la majoria dels podis del
torneig, amb un total de cinc
medalles. Els escaquistes de la
Unió Escacs Montcada també
van fer un bon paper amb l�ob-
tenció de qua tre guardons.

sílvia alquézar
redacció
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El comparen amb Manolete,  tot i que aquest jove de 19
anys, veí de la Ribera, no havia vist fins fa ben poc cap filmació de
la malaurada històrica figura del toreo . L�escriptor Fernando del
Arco, autor del llibre Manolete, a los 50 años de su muerte y a los
80 de su nacimiento  li va mostrar fa uns mesos unes imatges del
Nodo i Serafín va poder comprovar personalment algunes si-
milituds en la manera d�apropar-se i allunyar-se de l�animal.
També físicament s�hi assemblen, alt i més aviat prim, un xic
desmanegat �encara que ara ja faig el paseillo amb molta
propietat�, explica Serafín. El jove matador es troba en un moment
dolç de la seva carrera. Des  que el passat 4 d�agost va prendre
l�alternativa a la Monumental de Barcelona, ha torejat 11 corrides
i ja té contractades dues més per al 2003, a França i a l�Equador. Si
toreja amb la mateixa passió que parla de la seva vocació, no hi
ha cap mena de dubte, Serafín està destinat a triomfar.

�Al toro no li tinc por, em
pesa la responsabilitat�

Al principi la gent
s�estranyava de

veure en el cartell
un torero català, i

molts em venien a
veure pel morbo

El meu lema és:
voler és poder,

i jo tinc clar que

vull triomfar

.

ARXIU

Matador de toros

<Quan vas decidir que volies
ser torero?
De ben petit el meu pare em va
transmetre la seva afició pels
toros i, quan anava a l�institut, em
vaig començar a entrenar .

<Quina va ser la reacció dels
teus familiars i amics?
A casa sempre m�han donat su-
port i m�han ajudat molt. Entre
els amics, la veritat és que al prin-

cipi no vaig dir res, perquè
pensava que potser
no entendrien la me-
va vocació però,
quan ho van saber,
van reaccionar molt

bé.  Va ser curiós per-
què sovint m�entre-
nava al Parc de les
Aigües i molta gent
jove em ve nia a veu-

r e per gaudir de
l�es pectacle.
<Has de reconèi-
xer que la teva vo-
cació sobta una mi-
ca, sobretot a Cata-

lunya.
Sí, perquè aquí no hi
ha gaire tradició,
però jo sempre em
presento arreu amb

el nom de Montca-
da. Al principi, quan
era un desconegut, a molts llocs
s�estranyaven de veure en el car-
tell un torero català i anaven a
veur e�m amb cert morbo. Pe rò

el toro no et demana el carnet i,
quan et jugues la vida davant
seu, poc importa on has nascut.

De tota manera jo sempre por-
to la meva terra per endavant,
sóc d�aquí i el suport entusiasta
que m�han donat els meus veïns
de la Ribera, que han organitzat
fins i tot autocars per anar-me a

veur e,  em fa sentir orgullòs .
<Parla�m dels teus inicis.
Al 98 vaig fer tres novillades,
l�any següent set o vuit més, però
aleshores compaginava els toros

i els entrenaments amb el treball
en la construcció.
Per sort, mesos més
tard em va canviar
la vida.
<Què va passar?

El 16 d�abril de
2000 l�Escola Tau-
rina de Catalunya
va organitzar una
corrida per a alum-

nes a la Monu men-
tal de Barcelona i
vaig ser un dels sis
seleccionats.  En el
cartell es va incor-
porar com a re-

clam un torero rus
Finito de Moscú, però
ell va tenir una
mala tarda mentre
que per a mi va ser

l�oportunitat d�en-
trar de ple en la

p ro fessió.  Vaig tallar una orella i
em van premiar amb un capote
de passeig. Gràcies a aquella ac-
tuació vaig conèix er el meu apo-

derat, Casimiro López, que ha
donat impuls a la meva carrera.
Vaig estar poc mes d�un any de

noviller amb picadors , dos any s
sense cavall i ara, el passat agost,
vaig prendre l�alternativa com a
ma tador.
<Què sents davant del toro?
Jo en gaudeixo i no tinc por, si

de cas, em pesa la responsabilitat.
<Has sofert alguna cornada?
N�he tingut vàries. La més gr eu
va ser una a l�engonal, em van
haver de donar 8 o 10 punts,

però vaig continuar i vaig acabar
la corrida amb les dues orelles i
donant la volta a l�arena.
<No tens la sensació de ju-
gar-te la vida?
Si, però també se la juga l�obrer

que està dalt d�una bastida.
<Quina ha estat la corrida
més entranyable per a tu?
N�hi ha vàries que recordo espe-
cialment. La novillada sense ca-

vall, que va ser la que em va obrir
el camí. Una altra a Calasparra
(Múrcia) on en van donar el pre-
mi La espiga de oro valorat amb
6.000 euro s.  També la tarda de
l�alternativa i l�altra en què vaig

tallar dues orelles a Barcelona�
Són moments que no oblides .
<Però, també n�hi haurà per
oblidar.
Je, je. D�aquestes també n�hi ha

encara que,  per sort, no g aire s.
Però et confesso que, de vega-
des, les recordo en somnis i ho
passo fatal.
<T�afecten les crítiques?
Sempre dic que el millor crític

és un mateix. Jo procuro no
llegir la premsa perquè, encara
que no vulguis, les males críti-

ques t�afecten. Molts crítics no
saben l�esforç que implica aques-
ta professió, no només a la
plaça, sinó entrenant-te i sacri-
ficant-te a diari.
<Què s�ha de fer per entrar

en un cartell amb els grans?
El meu lema és: voler és poder,  i
jo tinc clar que vull triomfar en

aquesta professió i que hauré de
lluitar molt perquè actualment a
Espanya hi ha 270 matadors de
toros i tothom vol tor ejar.
<Et comparen amb Manolete

però, a qui et vols semblar?
J o em vull semblar a mi mateix.
Per ser algú, has de ser diferent.
Millor o pitjor, però diferent.

Serafín MarínSerafín Marín


