
10Anysp
u

b
lic

ac
ió

 g
ra

tu
ït

a

Núm. 218
1a quinzena abril 2003

Època III

de Montcada i Reixac

El punt d’informació de la construcció de l’IMPSÒL estarà a l’Ajuntament. Pàgina 3

ESTER BENEDIT

>>  CDC celebra el seu
25è aniversari amb
l’aspiració de continuar
en el govern P. 12

>>  Can Cuiàs tindrà
escola bressol municipal
al gener del 2004  P. 11

L’oficina d’inscripció
als futurs pisos protegits
s’obre el 31 de març

>>  ‘La Veu’ recull el
testimoni d’excombatents
de la Guerra Civil  P. 14

>> Suplement Especial

Pressupostos 2003
A les pàgines centrals

>> Recta final esportiva
amb opcions de quatre
equips a l’ascens  P.25

>>  L’Ajuntament i els
veïns es mobilitzen per
oposar-se al projecte
del túnel al Turó P. 7

SÒNIA HERNÁNDEZ

>>  L’Equip Verd surt
al carrer per reforçar
el reciclatge P. 8

S’estén el missatge de la pau
Alumnes del CEIP Reixac fent una cadena en contra de la guerra. P. 4

Des que es va iniciar el conflicte bèl·lic a l’Iraq, el passat 20 de març, Montcada ha estat escenari
de diferents accions a favor de la pau. L’Ajuntament, els centres escolars, empreses i particulars
s’han afegit a les aturades organitzades per la Plataforma Aturem la guerra que el 29 de març farà
una consulta popular al municipi sobre la intervenció d’Espanya en la crisi.

Montcada
festeja la
nova plaça
d’Àguilas

Pàgina 6

>>  Cavalls i carrosses
als Tres Tombs  P. 21

MANUEL ALMAGRO

LAURA GRAU

Els montcadencs originaris de
la ciutat murciana d’Águilas,
agermanada recentment amb
Montcada i Reixac, ja tenen
una plaça dedicada a la seva
terra que es troba situada a
Montcada Nova, al costat de
la C-17. La plaça, de grans
dimensions, l’ha finançada
l’empresa Inmobilia, cons-
tructora dels nous blocs de
pisos. L’acte inaugural es va
fer el passat 22 de març amb
l’assistència de més d’un miler
de persones.
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El 31 de març s’obre a l’Ajuntament l’oficina d’inscripcions als 178 pisos protegits que construirà l’IMPSÒL

CREIXEMENT URBANÍSTIC CAP A RIPOLLET

 >> Les autoritats en el moment de la col·locació de la primera pedra

Comencen les obres d’urbanització
del nou sector de Mas Rampinyo

1a quinzena
abril  2003

El proper 31 de març s’obrirà
una oficina d’informació a la
segona planta de l’Ajuntament
perquè les persones interessades
puguin recollir els fulls de sol-
licitud d’un dels 178 pisos pro-
tegits que es construiran a la
zona compresa entre l’estació
de Renfe de Mas Rampinyo, la
carretera de Ripollet i els tor-
rents de Rocamora i Mas Du-
ran. Aquests pisos, de 90 m2,
costaran al voltant de 120.000
euros i es destinaran a famílies
amb rendes baixes. La construc-
ció es farà a través de l’Institut
Metropolità de Promoció del
Sòl i Gestió Patrimonial (IMP-
SÒL), organisme que s’ocuparà
de l’adjudicació de les obres, el
sorteig i la venda dels pisos.
Aquesta promoció pública
d’habitatges s’emmarca en el Pla
Parcial MC5, que preveu la cons-
trucció de 1.786 pisos i la urba-
nització de tot el sector. Una altra
part d’aquests pisos –prop de
400– els construirà l’Institut
Català del Sòl (INCASÒL) que,
fruit d’un acord amb l’Ajun-
tament, en destinarà 99 al lloguer
per a joves fins als 35 anys. N’hi
haurà de 50 i 60 m2 a un preu
d’entre 182 i 218 euros mensuals i
d’altres més petits –de 40 m2– que
costaran 146.

Primera pedra. La urbanit-
zació del sector ja està en marxa
després que la Junta de Com-
pensació del Pla Parcial MC5
va fer l’acte oficial de col·loca-
ció de la primera pedra el passat
22 de març. L’inici de les obres
s’ha vist retardat a causa d’un
problema tècnic relacionat amb
la recollida d’aigües pluvials,
que ja ha quedat solucionat. El
sector es desenvoluparà en tres
fases. La primera durarà entre
6 i 7 mesos i consistirà a iniciar
el moviment de terres i fer la
xarxa de clavegueram. En la
segona fase, que s’allargarà un
any aproximadament, es durà
a terme la urbanització –cons-
trucció de les voreres, els vials,

col·locació de l’arbrat...– i, final-
ment, es donaran les llicències per
a l’edificació. “Aleshores serà el
moment d’establir el calendari
de les construccions i de plan-
tejar el sorteig dels habitatges
protegits que s’acostuma a fer
un any i mig abans d’acabar
l’obra”, ha explicat el regidor
d’Urbanisme, Alfonso Romo
(PSC), que ha emmarcat aquestes
actuacions en la voluntat munici-
pal de garantir una oferta d’ha-
bitatges de protecció oficial,
sobretot per als joves.
La presidenta de la Junta de Com-
pensació del Pla Parcial MC5,
Mercè Puigfel, va adoptar el com-
promís que el sector respecti “els
criteris d’equilibri de ciutat i de
sostenibilitat urbanística”.
Segons l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), la zona del Gurugú
“guanyarà molt”. Per començar,
s’acabarà  la vorera de Ripollet,
es milloraran els dos camins
d’accés al sector, el camí de Sant
Cugat i el de Mas Duran, i es
construirà un gran parc que tindrà

Ingressos familiars no superior a 4,5 vegades el salari mínim

i que siguin superiors a 1/10a part del preu de venda total

No tenir propietats de més de 50m2,excepte alguns casos familiars

Habitatge d’ús domiciliari habitual i permanent

Estar empadronat a Montcada

Els grups:
>El 60% d’habitatges es reservarà per a joves d’entre 18

i 30 anys amb un mínim de 5 anys de residència a

Montcada

>El 40% serà per a persones de més de 30 anys i amb un

mínim de residència de 2 anys

>Dels anteriors grups, el 3% dels habitatges es reservarà per

a sol·licitants amb mobilitat reduïda

a

b

c

Horari : De dilluns a dijous, de 9 a 14h i de 16 a 18h, i divendres de 9 a 14 h  Lloc: 2a planta Ajuntament
Del 14 al 21 d’abril l’oficina romandrà tancada

Els grups:
a

b

c

Els requisits

1

2
3
4

Els requisits

1

2
3
4

com a nucli central la llacuna. “Fa-
rem un control estricte de la
urbanització del sector que
tindrà carrers amples i ben
urbanitzats, passos de vianants
elevats i contenidors i cables

laura grau
mas rampinyo

elèctrics soterrats ”, ha afirmat
l’alcalde.
L’oficina de l’IMPSÒL roman-
drà oberta a la segona planta de
l’Ajuntament a partir del 31 de
març i fins al 30 de maig. De

dilluns a dijous, en horari de matí
i tarda, i els divendres, de 9 a
14h. Les adjudicacions dels
habitatges seran per sorteig en-
tre les persones que reuneixin
els requisits exigits.

 >> Pla del sector on es desenvoluparà l’actuació urbanística

HABITATGES PROTEGITS DE L’IMPSÒLHABITATGES PROTEGITS DE L’IMPSÒL

LAURA GRAU LLUÍS MALDONADO
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La ciutadania intensifica la protesta
contra la intervenció bèl·lica a l’Iraq

MOBILITZACIONS A FAVOR DE LA PAU

laura grau
montcada

El 29 de març la Plataforma Aturem la guerra farà una consulta popular a tots els barris del municipi sobre l’atac militar

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >>La corporació local va fer aturades de 15 minuts els dies 14 i 26 per condemnar la intervenció militar a l’Iraq

CLAUDIO MARCOS

 >>Acte per la pau al CEIP Reixac

LAURA GRAU

 >>Lectura d’un manifest contra la guerra davant la Casa de la Vila en un acte organitzat per la Plataforma

 >> Cadena humana dels alumnes de l’IES la Ribera

ESTER BENEDITESTER BENEDIT

l’agenda

L’espai

La Plataforma Aturem la guerra
de Montcada i Reixac organitzarà
el 29 de març una consulta po-
pular en què els ciutadans
podran pronunciar-se sobre tres
qüestions: si donen suport a la
intervenció a l’Iraq, si conside-
ren que el govern hauria de con-
vocar un referèndum abans
d’entrar en una guerra i si el
president José María Aznar ha
de dimitir. El col·lectiu fa una
crida perquè la gent participi en
la consulta i col·labori en la seva
organització ja que fan falta
voluntaris que s’ocupin de les
diferents urnes que es distribui-
ran per tot el munipi. En el mo-
ment de tancar aquesta edició,
estan confirmades dues taules a
les places Bosc i Nicaragua, de
Can Sant Joan; una al parc Turó
Blau de Can Cuiàs; dues al carrer
Major; una a la rambla dels
Països Catalans de Montcada
Nova; una a la plaça Salvador
Espriu de Mas Rampinyo, una
a l’avinguda Riera de Sant Cugat,
a l’alçada del pont de la Ferreria
i una altra a la plaça del poble
de Terra Nostra.

Resposta ciutadana.

Els dies previs a l’esclat de la
guerra, la ciutadania ja va parti-
cipar activament en les mobilit-
zacions convocades al municipi
i a Barcelona. Concretament el
14 de març, la majoria d’empre-
ses amb representació sindical,
els alumnes i professors de les
escoles de primària i secundària
i els empleats i grups polítics de
l’Ajuntament, amb l’excepció del
Partit Popular, van secundar una
aturada general d’un quart
d’hora contra la guerra convo-
cada per la Confederació Sindi-

cal Europea. El mateix dia que
va esclatar la guerra, el 20 de
març, la plataforma va fer una
concentració davant de la Casa
en la Vila en què van participar
prop de 200 persones. El dia 22,
una bona representació de la po-
blació montcadenca va assistir a
la manifestació multitudinària
que va sortir de la plaça d’Es-
panya per arribar a la subde-
legació del Govern. En el mo-
ment de tancar aquesta edició
s’havia convocat una concen-
tració amb espelmes a la plaça
Lluís Companys el 26 de març
a la tarda i una apagada-cas-
solada a les llars i carrers del
municipi a les 22 h.

Boicot. La plataforma local
també s’ha afegit a la campanya
Boicot preventiu que s’ha engegat
arreu de Catalunya amb l’objec-
tiu que els consumidors deixin
de comprar productes de les
empreses que participen en la
indústria armamentística. La
campanya, que aviat disposarà
d’una web (www.boicotpreven-
tiu.org), també anirà dirigida con-
tra empreses que han contribuït
econòmicament a les campanyes
electorals de Bush, com petro-
leres i constructores.

Dissabte, 29 de març
Consulta popular sobre la

guerra als barris

Diumenge, 30 de març
Concert contra la guerra, a

les 12h, al passeig Maria

Cristina de Barcelona. Preu:

3 euros. Entrades: Telentra-

da de Caixa Catalunya
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L’empresa pública Montcada So-
cietat Municipal construirà 13
habitatges protegits i 26 places
d’aparcament  al centre. L’avant-
projecte d’aquesta actuació i
d’altres previstes el van presentar
el 25 de març a l’Ajuntament,
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), el regidor d’Urbanisme,
Alfonso Romo (PSC), el gerent
de l’empresa, Miquel Marco, i
l’arquitecte Joan Badosa.
Montcada Societat Municipal es
va constituir al desembre del 2001,
tot i que va començar a funcionar
oficialment fa nou mesos. En
aquest període la societat ha fet
tres avantprojectes: el d’habitatges
protegits al solar ubicat entre els
carrers Ripoll i Sant Jaume –
actualment ocupat pel dipòsit mu-
nicipal de vehicles– i dos
aparcaments soterrats, un al carrer
Jaume I i l’altre a Can Sant Joan.
La construcció dels pisos es
preveu com el projecte més
immediat, que es podria iniciar a
principi del 2004. Els habitatges
s’adjudicaran per sorteig i seran de
tres tipologies diferents: 3 de
90m2, 8 de 65m2 i 2 de 40m2,
adaptats per a famílies amb fills o
parelles. La construcció serà de

qualitat tot i que, per garantir uns
preus assequibles, s’optarà per un
disseny que no encareixi els cos-
tos. També s’hi instal·laran plaques
solars.

Aparcaments. La societat
municipal ha previst fer 2 apar-
caments soterrats, un al carrer
Jaume I, de 2 plantes i 212 places,
i l’altre a Can Sant Joan, en el marc
d’una actuació global que inclou
traslladar el camp de futbol al parc
de les Aigües. Al solar alliberat es
preveu fer l’aparcament soterrat
també de 2 plantes i 196 places.
La part superior es cobrirà amb
un espai lúdic i un passeig que
connectarà Can Sant Joan amb el
centre del nucli urbà. Aquest apar-

cament es farà un cop se soterri
la línia de França. A banda,
Montcada Societat Municipal està
fent estudis de viabilitat per
traslladar el mercat de Montcada
a una nova ubicació i per crear
més zones d’aparcament a Can
Cuiàs. Els tècnics de l’empresa
també han redactat una nova
ordenança que s’aprovarà en Ple
–previsiblement aquest estiu– so-
bre canalitzacions i serveis a la via
pública a càrrec d’empreses de
subministrament. Amb la pre-
sentació d’aquests plans, Romo
ha volgut deixar constància de la
tasca que està fent la societat, en
resposta a les crítiques que han
formulat alguns grups de l’opo-
sició al govern.

Montcada Societat Municipal
promourà pisos i aparcaments
pilar abián
redacció

 >>El gerent i l’arquitecte de la Societat Municipal mostren els projectes

PILAR ABIÁN

Conveni amb l’IDFO de la UGT
per accions d’inserció laboral

 >> Marín i Arrizabalaga, al centre, durant la signatura del conveni

LAUIRA GRAU

El Servei de Promoció d’Ocu-
pació (SPO) de l’Ajuntament i
l’Institut per al Desenvolu-
pament de la Formació i l’Ocu-
pació (IDFO) –instrument
tècnic del sindicat UGT per a la
impartició de la formació i
orientació– van signar el 19 de
març un conveni de col·la-
boració. L’objectiu de l’acord és
treballar conjuntament en dues
línies, segons va explicar la
tècnica de l’SPO, Eva Bermú-
dez: “L’orientació i la inserció
laboral de persones amb
dificultats per trobar feina i
la formació d’aturats i
treballadors en actiu”, serveis

laura grau
redacció

que ja desenvolupa l’SPO. La
gerent de l’IDFO, Cristina
Marín, va destacar la importància
de coordinar esforços amb l’ad-
ministració local per arribar més
fàcilment als ciutadans. Els cur-
sos de formació contínua pre-
vistos per a treballadors en actiu
són d’informàtica, informació al
client i aparadorisme –aquests
dos últims adreçats a comer-
ciants.
Al llarg d’aquest any també es
faran cursos d’Internet, infor-
màtica bàsica i operador de
màquines–eines per a aturats.
Durant l’any passat, l’SPO va
realitzar 5 cursos de temàtiques
similars en els quals van prendre
part 72 persones.

L’empresa pública farà habitatges protegits al carrer Ripoll

>> L’acord permetrà ajudar persones amb dificultats
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La vila d’Àguilas ja té una plaça
a Montcada amb el seu nom

>> Nous espais públics fruit de promocions privades

Més d’un miler de persones va
assistir el passat 22 de març a la
inauguració de la plaça Vila
d’Àguilas, a Montcada Nova,
dedicada als montcadencs pro-
cedents d’aquesta ciutat mur-
ciana que van immigrar al nostre
municipi a partir de la dècada
dels seixanta. La nova plaça l’ha
dut a terme l’empresa Inmobilia,
responsable de la construcció
dels pisos que hi ha al costat de
la carretera C-17, a l’alçada de
la plaça d’Espanya, i ha repre-
sentat una inversió de prop de
850.000 euros. L’espai, de grans
dimensions, combina enrajolat i
zona verda amb parterres i
arbrat. També hi ha un entarimat
de fusta, un estany artificial i una
zona de jocs infantils.

Acte emotiu. La inauguració
va començar amb la descoberta
d’un monòlit commemoratiu a
càrrec de les autoritats muni-
cipals i representants del Centro
Aguileño de Montcada. En el
torn de parlaments, el regidor
d’Urbanisme, Alfonso Romo
(PSC), va agrair l’esforç de
l’oficina tècnica municipal, que
ha dissenyat la plaça, i de
l’empresa Inmobilia, que l’ha
sufragada íntegrament. El
president de l’AV de Montcada

laura grau
carrerada

Nova, Manuel Betrán, va donar
la benvinguda al barri als veïns
dels nous pisos i va demanar la
col·laboració de tothom per
conservar la nova plaça en bo-
nes condicions. El president del
Centro Aguileño, Pedro Mar-
tínez, va qualificar la plaça com
“un regal memorable que
omple d’orgull els aguilenys
d’origen que viuen a Mont-
cada”. L’alcalde, César Arriza-
balaga, va destacar que la
construcció de la plaça “ha per-
mès dignificar una de les
entrades a Montcada” i va
anunciar que ja està  en marxa el
projecte per soterrar la carrete-
ra, eliminant així una important
barrera física que separa el nucli
urbà.
Un dels moments més emotius
de la inauguració de la plaça va
ser l’actuació de la coral del Cen-
tro Aguileño que va preparar
una peça musical per a l’ocasió
titulada Àguilas, paraíso del Medi-
terráneo. El públic assistent va
poder prendre un refrigeri i
ballar al ritme de l’orquestra La
Salseta del Poble Sec. També hi
va haver jocs inflables i teatre
infantil a càrrec del grup d’ani-
mació Eskuketari.
A final d’agost, una delegació
municipal visitarà Àguilas per
consolidar l’agermanament en-
tre ambdues poblacions.

Representants de la ciutat murciana agermanada i del Centro Aguileño, satisfets amb la iniciativa municipal

Abans d’inaugurar la plaça Vila d’Àguilas, les autoritats
municipals van tallar la cinta inaugural –imatge de la
fotografia– d’una altra plaça, molt més petita, que
connecta el carrer Lleida i la rambla dels Països
Catalans. La plaça Gaudí, urbanitzada per l’empresa
constructora IF3, disposa de bancs d’estada, una
font i parterres que separen l’espai de la zona
d’aparcament que hi ha sota l’autopista. LG

En homenatge a Gaudí

 >> Més d’un miler de persones van gaudir de la festa amb animació infantil i el concert de la Salseta del Poble Sec

 >> Joan Maresma saluda el president del Centro Aguileño entre
l’alcalde, César Arrizabalaga i un regidor de l’Ajuntament d’Águilas

FOTOS: LAURA GRAU

 >> Actuació de la Coral
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Els treballadors i la direcció
d’Aismalibar arriben a acords

El comitè d’empresa d’Aisma-
libar i la direcció han arribat a
un acord en les negociacions del
conveni col·lectiu, bloquejades
des de principi de mes a causa
de la discussió sobre els períodes
de vacances. La direcció pretenia
modificar un article de l’antic
conveni que regula els períodes
de vacances amb l’objectiu que
fossin més flexibles i estalviar-
se així el pagament del plus
econòmic que reben els treba-
lladors si fan festa fora dels ter-
minis establerts. Això va moti-

var jornades de vaga tots els
dimarts i dijous del mes per
aconseguir que la direcció retirés
la proposta.
Finalment l’article no s’ha
modificat i el 24 de març es van
desconvocar les protestes. El
comitè d’empresa també ha
aconseguit igualar les dues pa-
gues anuals que reben els tre-
balladors –una de les quals era
més baixa que l’altra– i una
revisió del 2% amb caràcter re-
troactiu de tots els conceptes
salarials. LG

Les negociacions iniciades
al gener es troben aturades

>> Conveni col·lectiu a l’Ajuntament

pilar abián
redacció

Dos mesos després d’haver-se
iniciat, les negociacions del con-
veni col·lectiu a l’Ajuntament es
troben aturades. Els representants
de la Coordinadora han decidit
manifestar públicament les seves
reivindicacions i han fet una crida
a la plantilla perquè participi en
accions públiques de protesta
cada dimarts i divendres, a les 9h,
a la porta de l’Ajuntament, a més
d’assistir als plens per fer paleses
les seves demandes. Aquestes
accions es mantindran fins que
es reprenguin les negociacions
que, en opinió de la Coordina-
dora, actualment estan trencades.
En una carta oberta a la ciutadania
que representants dels treballa-
dors han repartit al carrer, es cri-
tica, entre d’altres qüestions, que
els càrrecs públics s’han pujat el
sou l’IPC més dos punts i que el

govern ha incomplert els acords
pactats amb la Policia Local.
Des de l’administració local,
aquestes crítiques s’han rebut amb
sopresa i indignació. Recursos
Humans ha manifestat per escrit
que és fals que els regidors s’hagin
apujat els salaris, sinó que aquests
s’han actualitzat d’acord amb la
desviació oficial de l’IPC cor-
responent al 2002, com s’ha fet
amb la resta de la plantilla i ha
negat haver imcomplert cap
acord amb els agents de la poli-
cia. Els representants municipals,
que de moment descarten fer un
debat públic com proposa la Co-
ordinadora, també han demanat
als sindicats que no adoptin posi-
cionaments radicals, ni facin atacs
personals contra les autoritats,
per tal de reprendre el diàleg i
continuar amb unes negociacions
que l’Ajuntament no considera
trencades.

Estudi tècnic i signatures
contra el projecte de l’ATM

>> Oposició al projecte del túnel sota el Turó

LLUÍS MALDONADO

 >> Els portaveus de la comissió durant l’assemblea a l’Auditori

lluís maldonado
redacció

Un estudi tècnic sobre el projec-
te de construcció d’un túnel sota
el Turó per part de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM)
serà el document que presentarà
l’Ajuntament per oposar-se a la
infraestructura i a la reducció de
la freqüència de trens per l’actual
línia de Manresa. La Comissió de
govern ha encarregat a un en-
ginyer de camins la redacció de
l’estudi, valorat en 4.600 euros,
amb l’objectiu de demostrar que
és més efectiu i econòmic poten-
ciar la línia existent que no pas
desdoblar el trànsit ferroviari per
un nou traçat des de Torre del
Baró a Cerdanyola per reduir en
6 minuts la connexió entre part
del Vallès Occidental i Barcelo-
na. L’alcalde, el socialista César
Arrizabalaga, opina que l’infor-
me reforçarà les tesis de l’Ajun-
tament contràries a la infraestruc-
tura. En paral·lel a aquesta actua-
ció, la plataforma ciutadana que
s’ha constituït recentment en
oposició al túnel continua la cam-
panya de recollida de signatures
contra el projecte de l’ATM.

Mobilització veïnal. La pla-
taforma va convocar una as-
semblea el passat 13 de març  a
l’Auditori a la qual va assistir  un
centenar de veïns i representants
d’ICV, EUiA i ERC. A l’acte es
va fer públic un manifest en què
el col·lectiu denuncia els per-
judicis que tindrà l’actuació per
a Montcada i exigeix a l’ATM la

suspensió del projecte i que la
inversió prevista (uns 40 milions
d’euros) es destini a millorar l’ac-
tual línia de Manresa. La comis-
sió ha fixat com a eixos bàsics
de la seva acció la intensificació
del diàleg social i polític, i la
mobilització ciutadana. El col-
lectiu va tornar a repetir que no
acceptarà que el projecte hipo-
tequi Montcada en les comuni-
cacions ferroviàries amb el Va-
llès Occidental i Barcelona, a més
de no tolerar cap agressió més
al territori. Un dels portaveus de

la plataforma, Esteve Recasens,
ha explicat que “només amb la
unitat de l’Ajuntament i els
ciutadans es podrà aturar el
projecte”.
Amb voluntat d’acostament, el
govern municipal (PSC i CiU)
ha assegurat que a l’Ajuntament
i a la comissió els uneix el “no
rotund al túnel”. L’alcalde ha
recordat que des del primer
moment el consistori s’hi ha
mostrat en contra, i creu que
amb l’estudi tècnic es demostra-
rà que “és innecessari”.

 >> El projecte preveu la pèrdua de freqüència de trens per la línia actual

ARXIU/LLUÍS MALDONADO
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taulell d’anuncis gratuïts
Vendo Opel Corsa. En buen estado,
gasolina, año 1991. 1.200 euros. Tel.
938 644 156.
Alquiler de apartamentos en Salou.
A 5 minutos de la playa y Port Aventu-
ra. Totalmente equipados. Aire acon-
dicionado,televisión, piscina, par-
quing. Alquiler fin de semana, 90 euros
y todo el año 410 euros. Tel. 93 564 67
23 y 619 16 44 00.
Piso en venta. Junto a la calle Mayor.
Dos habitaciones, carpinteria de alu-
minio. Todo exterior. 3 vecinos y terra-
za comunitaria. Precio: 99.768 euros
(16.600.000 PTA).  Tel. 607 248 001.
Vendo ático en el centro. Ascensor,
90m2, 4 habitaciones, calefacción, zona
ajardinada con piscina comunitaria.
Terraza de 85m2. Tel. 670 781432.
Autocaravana en venda. Mobilvetta
driver 61. De sis places, amb aire
acondicionat, generador de llum, tol-
do exterior, 2 bateries i 2 anys d’an-
tiguitat. 18.000 quilòmetres. Tels. 935
643 543, 650 926 695. (Joan/Elvira)

Informació:
93 572 64 91

Se busca comercial. Hombre o mujer,
con vehículo propio, para la venta a co-
misión de figuras de regalo. Tel. 935 724
231
Oferta de trabajo. Urge chico/a de prác-
ticas de peluquería. Tel. 935 753 656.
Bar en traspaso. En pleno funciona-
miento, al lado del nuevo Ayuntamien-
to. Tel. 935 648 795
Vendo mesa de cocina. Color madera
claro, de 1.20m y 3 sillas. En perfecto
estado. Tel. 670 288 355
Ocasión. Vendo piso de 85 m2 total-
mente reformado. 3 habitaciones (1 do-
ble de 21 m2), baño con bañera de
hidromasaje, cocina con vitrocerámica,
comedor 21 m2, sala de estar 21 m2 y 2
terrazas (8 y 4 m2). Ventanas de aluminio.
Tel. 629 067 099.
Vendo mesa y 6 sillas. Mesa cuadrada
de 90x90 extensible hasta 1.80, de made-
ra de haya. Sillas tapizadas en color verde
musgo. 300 euros. Tel. 625 832 862.
Busco piso. Para comprar en la zona de
Montcada Nova. Tel. 93 564 71 43.

Oferta de trabajo. Urge chico/a como
dependiente con experiencia en pes-
cadería del mercado municipal. Tel. 93
564 8019. Llamar por las tardes
Apartament ocasió a Lloret.  Estudi
ampli, 30m2,bany complet, rebedor,
terrassa. Piscina comunitària i jardí.
53.000 euros. També es lloga tot l’any.
270 euros/mes.Tel. 93 436 91 37
Piso en venta. Centre. 69m2. Reformat,
3 habitacions, calefacció, traster
12m2+bodega. Terrassa 65m2. 2 veïns.
23,8 milions PTA. Tel. 646 839 701.
Piso en alquiler. En Font Pudenta,
de 60m2. 2 habitaciones. Semiamue-
blado, para entrar a vivir. 390 euros
(65.000 PTA). Tel. 935 641 195
Local a Badalona. Traspasso local
restaurant molt bona situació. Lloguer.
Condicions a convenir. Tel. 934 369 137.
Oportunitat mobles de segona mà.
Menjador de roure amb taula de 4
cadires, taula de cuina i 3 cadires, 2
mobles de cambra de bany i es rega-
len dues làmpares. Tel. 935 750 048.
Pis en venda. Àtic a Mas Rampinyo,
de 65 m2. Tot exterior, amb tres habi-
tacions, dues dobles. Terrassa de
30m2.140.000 euros. Tel. 666 706 810.

només particulars

L’Equip verd surt al
carrer per reforçar la
separació en origen
laura grau
montcada

>>Comença la campanya ‘Montcada i Recicla’

L’Equip Verd ja ha començat la
campanya Montcada i Recicla que
promou el departament de
Medi Ambient amb l’objectiu
de reforçar la recollida selectiva
entre els veïns i, especialment, la
separació de la brossa orgànica,
peça clau perquè el futur Eco-
parc –que s’està construint a Can
Cabanyes– compleixi la seva
funció. Els tres components de
l’equip, que es poden reconèixer
per les armilles de color verd,
van fer la seva presentació pú-
blica durant la festa-cloenda de
les Jornades de l’Escola Pública
el 14 de març a la plaça de l’Es-
glésia. Des d’aleshores aprofiten
qualsevol acte públic per repar-
tir díptics informatius sobre la
campanya i recollir les pregun-
tes, queixes i suggeriments dels
veïns pel que fa a la separació
de les deixalles en origen. Una
de les queixes més freqüents en-
tre els veïns, segons l’Equip
Verd, és l’actitud d’algunes petites
i mitjanes superfícies comercials
que col·lapsen els contenidors,

sobretot els de paper i cartró.
Per aquesta raó, un dels objectius
més immediats serà fer campa-
nya entre els establiments que són
considerats grans generadors de
deixalles. A més d’aquesta tasca,
també fa el control de l’estat i la
distribució dels contenidors a
cada barri i dels nivells de
participació ciutadana.

Divulgació a escoles. L’es-
tratègia de l’Equip verd és inserir
activitats divulgatives dintre de
la programació dels diferents
departaments de l’Ajuntament.
Per exemple, en l’àmbit educatiu
oferirà xerrades i tallers per
reforçar la separació en origen
entre els nens a través de la Re-
gidoria d’Educació. Un altre
àmbit d’actuació és la promoció
de la Deixalleria, al polígon de
la Ferreria, i la botiga d’Andrò-
mines d’objectes de segona mà,
a Carretera Vella. Properament
estrenarà un espai a La Veu amb
el títol “L’Equip Verd respon”
que donarà resposta als dubtes
més freqüents que plantegen els
veïns a les enquestes de carrer.

 >> Els membres de l’Equip Verd ja han informat sobre el reciclatge en diversos actes al carrer

 >> Les obres de l’Ecoparc de Can Cabanyes avancen a bon ritme

PILAR ABIÁN

SÒNIA HERNÁNDEZ

La Unió Temporal  d’Empreses
(UTE), encarregada de les
obres de construcció de l’Eco-
parc 2, va convidar a mitjan de
març l’Equip Verd i tècnics
municipals a visitar el recinte,
a Can Cabanyes, on ja s’han
edificat els tres digestors de
la planta. Es preveu que la
planta pugui entrar en funcio-
nament en període de proves
després de l’estiu. PA

Edificats els tres

digestors de

l’Ecoparc 2

SUBVENCIONS AL FOMENT DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL I L’IMPULS DELS
PROJECTES I EMPRESES QUALIFICADES D’I+O

1. Beneficiaris. Les corporacions locals i les entitats que
en depenen o hi estan vinculades, així com les persones
físiques o jurídiques, sigui quina sigui la seva forma, els
projectes o empreses dels quals es qualifiquin d´I+O.
2. Terminis de presentació. Primer termini: fins al 15 d’abril
de 2003. Segon termini: del 16 d’abril al 31 de juliol de
2003.
3. Presentació. Subdirecció General d´Afers Laborals i
Ocupació de la delegació del Govern a Barcelona: Car-
rer Albareda, número 2

AJUTS PER A LA PROMOCIÓ DE LA INNOVACIÓ
EN PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA

1. Beneficiaris. La concessió d´ajuts a nous projectes
de producció i logística en petites i mitjanes empreses
catalanes que suposin una clara innovació respecte a
la forma d´operar tradicional, al sector o a l´àrea geo-
gràfica, i que responguin a la següent tipologia:

Incorporació de tecnologies avançades en els pro-
cessos de producció.
Incorporació de noves tècniques organitzatives en
la gestió d´operacions.
Incorporació de tecnologies o noves tècniques or-
ganitzatives de gestió de la cadena de subministra-
ment.

2. Import. Estarà subjecte als criteris d´avaluació i se-
lecció i com a màxim serà fins a 60.000 euros amb un
màxim del 50 % del cost del projecte.
3. Terminis de presentació. Fins al 15 de maig de 2003.
4 Presentació. Aniran adreçades al director del CIDEM.

MÉS INFORMACIÓ

SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
C/ Alt de Sant Pere, 73

Telèfon 93 564 85 05

ANUNCI

La Comissió de Govern de l’Ajuntament, en sessió del dia 11 de març de
2003, i de conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 181/99 de delegació
de les atribucions de l’article 21.1, apartat j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
va acordar exposar al públic els treballs previs d’elaboració del Pla de millo-
ra urbana del barri de Terra Nostra.
Els dits treballs se sotmeten a informació pública pel termini de 30 dies, per
tal que els puguin formular suggeriments i altres alternatives de planeja-
ment per corporacions, associacions i particulars.

Montcada i Reixac, 13 de març de 2003
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El passeig
‘del colesterol’

>>Inauguració del parc de Can Cuiàs

L’espai és la porta d’entrada a Collserola

Acord amb Adigsa per reparar façanes

sílvia alquézar
can cuiàs

A pocs metres dels habitatges de
Can Cuiàs comencen dos camins
forestals batejats pels veïns com
el passeig del colesterol. Jubilats,
famílies amb nens, parelles o
joves aprofiten el seu temps de
lleure per fer una mica de salut i
alhora estar en contacte amb la
natura. Al llarg dels dos recorre-
guts, assequibles per a totes les
edats, hi ha dues àrees d’estada
amb bancs i taules per reposar
forces i descansar una mica. La
més propera al barri, la del Fon-
dal, va acollir el 16 de març la
inauguració oficial del nou parc
de Can Cuiàs, un indret de tran-
sició entre el bosc i la ciutat que
pertany al Parc de Collserola.
L’Ajuntament va organitzar una
matinal festiva amb esmorzar
inclòs que va comptar amb la
presència de veïns del barri i més
de 300 avis dels casals de Mont-
cada Nova i Can Sant Joan que
no es van voler perdre l’excursió
que Relacions Ciutadanes va pro-
moure per conèixer la porta
d’entrada al parc metropolità.

Salt qualitatiu. El dia de la
inauguració, els representants
municipals i veïnals van coincidir
a afirmar que el nou parc suposa
una millora important de la quali-
tat de vida de Can Cuiàs. “Ara
ens agradaria que qualsevol
veí pogués arribar fins aquí
passejant a través de camins
rurals”, va indicar el vicepresident
del Consorci del parc de Coll-

serola, Ramon López. En aquest
sentit, l’alcalde César Arrizabalaga
(PSC) va anunciar que entre els
pròxims objectius municipals des-
taquen la millora de l’accessibilitat
a Can Cuiàs i la recuperació del
Turó per integrar-lo dins el parc
metropolità: “Montcada, amb
14 km2 de zona forestal, no
pot estar d’esquenes als bos-
cos. Hem de recuperar l’accés
a les muntanyes”. En nom de
les entitats de Can Cuiàs, Emilia
Vera, presidenta de l’AV, es va
oferir a continuar col·laborant
amb les administracions per ob-
tenir altres millores a Can Cuiàs

Adigsa redactarà el projecte executiu de la neteja i pintat de les
façanes d’una vintena d’habitatges del sector originari de Can
Cuiàs. L’empresa de la Generalitat tramitarà els ajuts oficials
existents per reduir al màxim l’esforç econòmic que hauran de
fer els veïns per sufragar la remodelació. Aquest és el principal
acord del conveni que van signar l’11 de març al Centre Cívic
de Can Cuiàs, el conseller delegat d’Adigsa, Josep Antoni Fon-
devila, i la presidenta de l’Associació de Veïns, Emilia Vera. A
l’acte de signatura del conveni també hi va ser present el regidor
d’Urbanisme de l’Ajuntament, Alfonso Romo (PSC), que es va
mostrar predisposat a facilitar als veïns de Can Cuiàs la realització
dels treballs eliminant la taxa per llicència d’obres. LG

LAURA GRAU

 >> El dia de la inauguració els veïns van gaudir del passeig en una matinal assolellada

SÍLVIA ALQUÉZAR

com “la recuperació del torrent
del Bosc i la millora dels acces-
sos al barri”.

Espai verd recuperat
El parc de Can Cuiàs, amb 23 hectàrees, ha estat una antiga
reivindicació veïnal que s’ha fet realitat gràcies a l’acord entre
l’Ajuntament i el Consorci de Collserola. L’espai havia estat una
zona ocupada per horts precaris. Les actuacions clouran amb la
construcció de fonts, un mirador i la reforestació paisatgística.
El projecte té un pressupost de 600.000 euros, aportats per
l’Ajuntament i el Consorci. Hi haurà pasturatge controlat. A la
fotografia, les autoritats passegen al costat dels veïns. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR
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Can Cuiàs tindrà una escola
bressol municipal al gener

>> Futur equipament educatiu

laura grau
can cuiàs

Can Cuiàs disposarà d’una
escola bressol de titularitat mu-
nicipal que obrirà les seves por-
tes a partir de gener del 2004.
La Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament ha iniciat els tràmits
per aconseguir aquest objectiu
amb el suport tècnic de la Dipu-
tació de Barcelona. El centre
s’ubicarà en uns terrenys munici-
pals situats a tocar de la coope-
rativa Ciudad Meridiana, on
actualment hi ha unes pistes
esportives en desús. Tècnics de
la Diputació estan fent una
previsió econòmica de les dife-
rents opcions constructives i els
possibles costos, encara que tot
apunta que la futura llar d’infants
de Can Cuiàs serà una cons-
trucció prefabricada amb capa-
citat per a 70 alumnes, xifra que
s’haurà d’adequar a les neces-
sitats poblacionals.

Reivindicació veïnal. La
creació d’una llar d’infants és una
reivindicació històrica de
l’Associació de Veïns de Can
Cuiàs. La regidora d’Educació,

Enriqueta Delgado (PSC), reco-
neix que es tracta “d’una ne-
cessitat urgent en un barri
marcat històricament per la
manca de serveis”. La presi-
denta de l’AV de Can Cuiàs,
Emilia Vera, s’ha mostrat satis-
feta per la iniciativa municipal,
tot i que preferiria una cons-
trucció d’obra i no prefabrica-
da, pero entén que és la via més
ràpida per disposar d’un servei
molt necessari. El centre no
només funcionarà com una llar
d’infants, sinó que també oferirà
altres serveis educatius com ara

l’atenció i assessorament a les
famílies amb fills de 0 a 1 any o
la realització de tallers pedagò-
gics com Anima’t, juga amb ells.
D’altra banda, al llarg d’aquest
any un equip assessor de la
Diputació format per demò-
grafs, arquitectes, economistes i
juristes, farà una anàlisi de l’oferta
actual d’escoles bressol que hi ha
a Montcada i durà a terme un
estudi demogràfic sobre la pre-
visió del creixement de la població
infantil, amb l’objectiu d’elaborar
un pla d’actuació que permeti
adequar l’oferta a la demanda.

LAURA GRAU

 >> El centre s’ubicarà en la pista esportiva, al costat de l’escola

en 2 minuts...
�

�Detinguts tres joves acusats de
robar màquines escurabutxaques
La Policia Nacional va detenir tres individus com a presumptes
autors dels robatoris a diverses màquines escurabutxaques de
bars del municipi. La detenció va tenir lloc la matinada del 20 de
març quan dos homes de 20 anys i una dona de 19, veïns de
Barcelona i Badalona,  intentaven atracar el bar La Granada, del
passeig Sant Jordi de Mas Rampinyo.  SA

Oferta de places a la Policia Local

�Càmeres al pas soterrat
L’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Segupro la instal·lació
d’un sistema de seguretat al pas soterrat de la línia ferroviària
de Vic que connecta la zona del Gurugú amb la resta de Mas
Rampinyo, a l’alçada del carrer Tagamanent. Diverses càmeres
de vigilància connectades amb la seu de la Policia Local
garantiran la seguretat dels vianants. LG

L’Ajuntament convoca tres noves places per a la Policia Local.
Dues són per concurs d’oposició lliure, és a dir, que es pot
presentar qualsevol persona que compleixi els requisits, i l’altra
és de mobilitat interadministrativa, per a agents d’altres forces
policials (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos…). Les ba-
ses es poden obtenir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
Les instàncies es poden presentar a l’OAC fins al 14 d’abril. PA

�Robatori a una llibreria
Agents de la Policia Local van detenir una dona el 23 de març
a Mas Rampinyo com a presumpta autora del robatori a una
llibreria de l’av. Catalunya. Segons fonts policials, la dona va
amenaçar la dependenta amb una xeringa per endur-se el
contingut de la caixa registradora i va fugir a peu fins al carrer,
on l’esperava un home. La policia ha comprovat que es tractava
dels mateixos autors del robatori que va tenir lloc el 21 de
febrer en una pastisseria del carrer Clavell. LG
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CiU aposta per renovar el pacte
PILAR ABIÁN

 >>El partit va homenatjar tots els regidors que ha tingut la formació en aquests 25 anys

>>XXVè aniversari de Convergència Democràtica de Catalunya

pilar abián
terra nostra

Es presenta la xarxa ciutadana
‘montcada x césar’

 >>Maresma va rebre contínues mostres de suport de la militància

Representació
local al Consell

d’EUiA

PILAR ABIÁN

Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) celebra en-
guany el seu 25è aniversari i el
primer acte commemoratiu
d’aquesta data va tenir lloc el 21
de març al Gran Casino de
Terra Nostra, on es van aplegar
prop de 400 persones. La vet-
llada va esdevenir una expressió
de suport al candidat de CiU als
propers comicis, Joan Maresma,
qui repeteix per cinquena vegada
com a cap de llista de la coalició
al municipi. L’alcaldable va tenir
el suport de la militància i de la
direcció del partit, amb la
presència del secretari d’orga-
nització de CDC i alcalde de
Castellar del Vallès, Lluís
Corominas. Després d’una pri-
mera part dedicada a ho-
menatjar a totes les persones que
durant 25 anys han estat vin-
culades al partit, amb obsequis i
emotius audiovisuals i en què les
Joventuts Nacionalistes de Ca-
talunya (JNC) també van fer per
sorpresa la seva distinció als
dirigents del partit, Maresma va
parlar del passat, el present i el
futur de la formació.

Mantenir el pacte. El can-
didat de CiU va valorar molt
positivament el pacte de govern
amb el PSC, en considerar que
ha estat beneficiós per a l’avenç
de la ciutat: “Montcada ha re-
forçat la seva identitat i ha
viscut en aquests quatre anys
una gran transformació en

tots els ordres”. En base a
aquesta experiència, Maresma
considera que cal mantenir la
mateixa línia en el proper man-
dat i, si bé no dubta que el PSC
mantindrà l’Alcaldia, aposta per
un nou pacte que garanteixi la
pluralitat enfront d’una possible
majoria absoluta. “Les majories
–va dir– no són bones i ara te-
nim un exemple ben clar amb
el govern del PP”. Corominas,
per la seva banda, va animar la
militància a explicar el paper que
ha tingut CiU al govern durant
aquest mandat i també va recla-
mar el seu suport per a les
properes eleccions autonòmiques.
L’acte, que va començar amb
una proclama contra la guerra,
va acabar amb una actuació de
la Coral Mare de Déu del Turó i
un refrigeri per als assistents.

Els dos regidors que integren el
grup municipal d’Esquerra Uni-
da i Alternativa (EUiA) a l’Ajun-
tament, Alba de Lamo i Joan
Josep Nuet, han estat elegits per
formar part del nou Consell
Nacional de la formació durant
la tercera Assemblea del partit
que va tenir lloc el passat 23 de
març a Barcelona. En l’Assem-
blea van participar 13 delegats
de Montcada, entre ells, el coor-
dinador local, Carles Taberne-
ro. Jordi Miralles va ser reelegit
coordinador general i va ratifi-
car en el seu discurs que l’objectiu
d’EUiA és recomposar l’esquer-
ra transformadora, motiu pel
qual ha apostat per fer llistes
conjuntes amb Iniciativa Verds
(ICV). A l’Assemblea també va
assistir el coordinador general
d’Izquierda Unida (IU), Gaspar
Llamazares. PA

ILP de les JERC
per a habitatges

Les Joventuts d’Esquerra Repu-
blicana (JERC) volen recollir,
fins al 15 de juny, 2.000 signa-
tures al municipi en suport a una
Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) que pretén regular el sec-
tor de l’habitatge de protecció
oficial. L’objectiu és aconseguir
100.000 firmes a tot Catalunya.
Per a les JERC és imprescindi-
ble que les administracions pú-
bliques intervinguin en el mercat
de l’habitatge amb mesures com
construir 70.000 habitatges, de
lloguer i de compra, en els pro-
pers 5 anys; obligar les caixes a
invertir en obra social en habitat-
ges públics i a fer hipoteques es-
pecífiques per a joves; i aug-
mentar els ajuts a la compra. La
campanya, titulada L’habitatge és
vida. Tu tens la clau. Signa!, es va
presentar al Vallès el 21 de març,
en un sopar fet a Sant Cugat, al
qual van assistir el portaveu na-
cional de les JERC, Uriel Bertran,
el president de la Federació de
Barcelona, Xavi Florensa, i
quatre representants de l’exe-
cutiva local, entre ells el porta-
veu, Jordi Gómez. LR

JERC

 >>Bertran, Florensa i Gómez

 >>Tabernero amb Llamazares

EUiA

El PP, en defensa del govern
davant del conflicte bèl·lic

En un manifest transmès als mitjans
de comunicació locals, el president
del PP a Montcada, Teodoro
García –a la fotografia–, ha llançat
dures crítiques contra el PSOE i
IU, en considerar que estan utilitzant
el conflicte bèl·lic a l’Iraq per atacar
el govern espanyol. Segons el
portaveu popular, darrera de les
manifestacions contra la guerra, a
banda de persones honestes que
volen realment la pau, hi ha un clar
sentiment d’“antimericanisme”.
Garcia es pregunta per què altres
conflictes bèl·lics on no hi ha inter-
venció d’USA –Congo, Ruanda,
Sierra Leona, Eritrea, Sudan o Cos-
ta de Márfil– no provoquen tam-

bé el rebuig
unànim. “En
aquestes gue-
rres –ha dit–
s’han causat
milions de
víctimes i, de
moment, en el
conflicte de l’Iraq les pèrdues
humanes encara són escases”.
El president del PP entén que
alguns partits estan utilitzant la
guerra des d’un punt de vista opor-
tunista: “Ningú no vol la gue-
rra, tant de bo acabi aviat, però
el nostre partit no canvia pau
i seguretat per vots”, ha afirmat
l’edil. LR

Prop de 200 ciutadans
sense militància ni vinculació
política s’han afegit a la pla-
taforma de suport al
candidat del PSC a l’Alcal-
dia, César Arrizabalaga,
sota el nom montcada x cé-
sar. El 25 de març els
membres fundadors de la
iniciativa –a la fotografia–
van presentar la campanya a la
nova oficina del candidat, situa-
da al carrer Major, 13, i van fer
la lectura del manifest d’adhesió,
on s’exposen els motius que
mouen als ciutadans sotasignants
a donar-li el seu suport. El

LLUÍS MALDONADO

manifest destaca que Arriza-
balaga, l’actual alcalde,  “ha de
continuar liderant el procés de
transformació de la ciutat”. El
partit recollirà més signatures a
través de pscmontcada.com i a la
mateixa oficina. LR

El candidat socialista estrena oficina al carrer MajorPP
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ERC presenta una llista
jove amb voluntat de canvi

Dures crítiques de Joan Puigcercós contra el govern del PP i la guerra a l’Iraq

pilar abián
font del tort

 >>Aguilar amb  Puigcercós –al centre– i Jordi Expósito, president del partit

ICV i EUiA reclamen
un govern d’esquerres

SÒNIA HERNÁNDEZ

José Francisco Márquez va ser
presentat oficialment el 14 de
març com a candidat a l’Alcaldia
per la llista conjunta d’ICV i
EUiA. L’acte, celebrat a l’Au-
ditori, va servir també per do-
nar a conèixer l’acord a què han
arribat les dues formacions a Ca-
talunya. Carles Tabernero, coor-
dinador de la secció local
d’EUiA, Jordi Miralles, coordi-
nador general d’EUiA, i Josep
Pérez Moya, vicepresident de la
Diputació per ICV i regidor a
l’Ajuntament d’El Prat, van
aclarir els avantatges de l’acord,
mentre que Màrquez es va cen-
trar en els punts que conforma-
ran el programa electoral d’ICV-
EUiA. L’acte va ser conduït per
l’exalcalde José M. Campos.
Tabernero va destacar la im-
portància de la reunificació de
l’esquerra reformadora per
combatre les tendències de dreta
que, en la seva opinió, provenen
de la política dels governs cen-
tral i autonòmic, i va assegurar
que la coalició ICV-EUiA repre-
senta l’esquerra progressista, en
consonància amb els treballa-
dors i els moviments alternatius:
“Pensem que a Catalunya és

necessari un canvi per frenar
les polítiques de dretes i an-
tisocials del PP i CiU”.

Llista i programa. Márquez
va presentar les persones que
formaran part de la llista a les
eleccions del 25 de maig, tot i
que l’ordre encara resta per con-
firmar. Márquez va afirmar que
l’objectiu de la formació és re-
tornar la il·lusió als montcadencs
i la seva esperança en les esquer-
res. També va fer al·lusió a la
necessitat que el PSC pacti amb
partits d’esquerres i no amb CiU:
“Els projectes polítics o
socials no es poden improvi-
sar, sinó que també són fruit
de l’experiència”. Com a punts
bàsics del seu programa, Màr-
quez va avançar que la coalició
lluitarà per aconseguir que les
persones siguin el centre de
l’activitat polítca, per sobre de
l’economia; perquè el poder de
decisió sigui per a la ciutadania;
per la igualtat d’oportunitats i
per una ciutat sostenible.
Miralles i Moya, per la seva ban-
da, van destacar els beneficis de
la unió de les dues formacions
a tot Catalunya i van assegurar
que s’obre un període d’il·lusió
per als catalans d’esquerra.

>>Presentació de la candidatura conjunta

 >>El candidat, al centre, envoltat dels polítics assistents a la presentació

sònia hernández
montcada

“Fem un pas endavant” aquest
és l’eslògan que acompanyarà les
sigles d’Esquerra Republicana
de Catalunya a les properes elec-
cions municipals. La llista es va
presentar el 22 de març en un
sopar al qual van assistir 200
militants i simpatitzants, a més
de representants d’entitats con-
vidats pel partit. ERC és la pri-
mera candidatura del municipi
que ha presentat llista i progra-
ma, i l’única que encapçala una
dona, l’actual portaveu del grup
municipal, Marta Aguilar.
L’alcaldable va comptar amb el
suport directe del representant
del partit al Congrés dels Di-
putats, Joan Puigcercós. El par-
lamentari va dedicar la primera
part de la seva intervenció a fer
dures crítiques contra el govern
espanyol per intervenir en la
guerra de l’Iraq. A continuació,
es va referir a la lluita que man-
tenen CiU i PSC per guanyar les
properes eleccions autonòmi-
ques i a la manca d’honestedat
que envolta el món de la políti-
ca: “ERC no és un partit eli-
tista, no forma part de cap de
les grans famílies que ha mal-

dirigit aquest país”. Segons
Puigcercós, per sanejar la políti-
ca cal una renovació sociològica
i generacional: “La ciutadania
està cansada que l’enganyin,
vol un canvi i nosaltres el po-
dem liderar”.

El relleu. El canvi que proposa
ERC a Montcada el representa
Marta Aguilar, per primera
vegada cap de llista prenent el
relleu a l’anterior candidat, Da-
vid Ricart, també present al
sopar. L’alcaldable va manifes-

tar el seu orgull per comptar
amb una llista amb una àmplia
representació femenina, sis in-
dependents i cinc membres de
les JERC. “En els últims anys
hem demostrat que sabem
governar i també fer oposició,
des de la coherència i l’hones-
tedat”, va dir Aguilar.
La candidata va avançar els prin-
cipals trets del seu programa
electoral i algunes propostes
adreçades a promoure la par-
ticipació ciutadana, com ara la
creació del regidor de barri.

PILAR ABIÁN
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Noranta montcadencs han presentat sol·licituds al Punt d’Atenció als expresos polítics de la Generalitat de Catalunya

TESTIMONIS DE LA GUERRA CIVIL

Memòries de tres excombatents

Manuel Ventura,
el soldat amb nervis
de ferro
El proper mes de juny Manuel
Ventura complirà 91 anys, una
vida llarga que li ha permès viure
situacions de tots colors: “He
passat molt”. Quan esclata la
guerra civil treballa la seu mont-
cadenca de la companyia de
telègrafs. Encara que els empleats
estaven exempts d’anar al front,
s’allista com a voluntari per
defensar la República. No ho fa
per raons ideològiques, sinó per-
què té por de quedar-se a Mont-
cada: “El govern municipal va
començar a detenir gent i va
cometre bastants excessos en-
tre persones que no havien fet
res”. Durant els primers anys de
la guerra, combat als fronts d’Osca,
Saragossa i Terol. En aquest últim,
viu les situacions més dramàtiques:
“Caminàvem amb espardenyes
enmig de la neu, cada dia veia
morir companys, ens bara-
llàvem pels trossos de pa que
trobàvem al terra i dormíem als
nínxols dels cementiris”. Cap al
final de la guerra, passa a França
on viu durant un mes al camp de
refugiats d’Argelès fins que
s’aconsegueix escapar: “Vivíem
en condicions infrahumanes
dintre de barraques que fabri-
càvem nosaltres per protegir-
nos del fred. Ens tractaven
com a gossos”. Amb l’ajut d’un
anarquista, aconsegueix passar a un
altre camp des d’on el traslladen a
Galícia, al camp de concentració
d’El Padrón. “Mentre esperà-
vem a l’estació, les dones ens
donaven pa, a pesar dels cops
de fusell que els hi propinaven
els falangistes que ens

vigilaven”. L’experiència al camp
gallec no és menys dura que a
França: “Molts companys
morien de tristesa, no resistien
l’horror i la misèria que ho
impregnava tot. Havies de con-
trolar els nervis i no deixar-te
minar la moral, si no estaves
llest”. Finalment l’alliberen –per-
què li arriben informes favorables
de l’Ajuntament de Montcada– i

el recluten com a soldat de l’exèr-
cit nacional quan la guerra ja és a
punt d’acabar. Ironies de la vida.
Encara no ha pogut cobrar cap
indemnització com expres polític
perquè la documentació no
apareix enlloc. “No és just, jo
em vaig jugar la vida i ara
m’han de compensar”.

Luís Sánchez Gómez,
l’emoció del record
“El govern, fos bo o dolent,
havia estat escollit legítima-
ment pel poble. Jo no estava
d’acord amb el cop d’estat”.
Aquesta indignació va ser la que
va portar Luís Sánchez, veí de
Lorca (Múrcia), a allistar-se com
a voluntari amb només 17 anys a
les files republicanes. Primer
l’envien a lluitar al front d’Anda-
lusia i més tard a Terol i Lleida.
En la retirada cap a França, les
tropes nacionals el detenen i el
traslladen amb un centenar de
companys a un camp de concen-
tració de Cervera. Recorda que

durant el trajecte –50 quilòmetres
que fan a peu des de Solsona- uns
homes els llençaven trossos de pa
com si fossin gossos. “Va ser molt
humiliant”, diu amb els ulls plens
de ràbia. El camp de Cervera era
un antic institut que acollia més de
5.000 presos. “Menjàvem un cop
al dia pa de munició i una
llauna de sardines. No ens
podíem rentar. Teníem polls i
sarna. Els vigilants apallis-
saven a qui volien sense raó,
només per divertir-se”. Mentre
s’estaven el camp, cada pres era
investigat per si tenia delictes de
sang o era algun líder destacat del
bàndol republicà. Al cap de 4
mesos i mig, arriba un aval de
bona conducta i pot tornar al seu
poble. S’acaba el malson de la
guerra i comença la lluita per la
vida. L’any 1940 emigra a Cata-
lunya i troba feina en una empre-
sa de Mas Rampinyo.
A pesar dels anys transcorreguts,
Luís ha de fer esforços per
contenir les llàgrimes quan expli-
ca alguns episodis de la guerra. Les
nits de lluna plena encara l’esgar-
rifen des del dia que la seva unitat
va intentar creuar el riu Segre amb
l’aigua fins al coll. La claror els

delata i comencen a disparar des
de les línies enemigues: “Aquell
dia el riu es va omplir de sang i
cadàvers, morien com mos-
ques”. En una altra ocasió for-
ma part d’una línia d’evaquació
que trasllada 200 ferits en un dia,

la majoria moribunds. “Hi havia
moments que desitjava apre-
tar a còrrer per no veure més
desgràcies”. Ell tampoc no ha
cobrat cap indemnització com
expres polític però això no és el
que més li importa, “el que més
greu em sap és que després de
la guerra nosaltres vam quedar
com uns assassins i els altres
com uns sants”.

Valero Burillo,
esclau dels vencedors
Fins als 18 anys és pastor d’ovelles
al poble d’Alacón (Terol), on vivia
amb els seus pares i vuit germans,
dos dels quals moririen durant la
guerra. El 10 de març de 1938,
les tropes franquistes entren al
poble i Valero –amb fortes
conviccions socialistes– fuig a les
muntanyes i marxa a Barcelona on
viu els intensos bombardejos so-
bre la ciutat i s’incorpora a les files
republicanes. El fereixen de bala
en combat i l’operen als quiròfans
que l’exèrcit republicà improvisa
a Montserrat. Al gener de l’any
següent torna a les trinxeres, però
cau presoner prop del municipi
de Ponts (Lleida), “tant de bo
m’haguessin mort llavors”. En
aquest moment, comença per
Valero un llarg periple per camps
de concentració, presons i treballs
forçats. El porten a Saragossa i
després de dos dies viatjant en un
tren de càrrega com si fos bestiar,
l’internen en un vell convent de
Santander, “on només hi havia
cops, polls i gana”. L’arribada
d’unes cartes del seu poble, en què
l’acusen de “rojo”, fa que el
tanquin a la presó durant dos anys
i mig a l’espera del judici. A la
presó de Saragossa viu un moment

Prop d’un centenar de montcadencs ha presentat sol·licituds al Punt d’Atenció als
expresos polítics del departament de la Presidència de la Generalitat, una oficina
que es va posar en marxa l’any 2000 per indemnitzar les persones que van estar
empresonades o en camps de concentració durant la Guerra Civil Espanyola. Hi ha
gent que ja ha començat a cobrar els diners de la indemnització, però en molts
casos el procés és lent perquè han passat molts anys i la documentació és difícil de

trobar. La Veu s’ha afegit al procés de recuperació de la memòria històrica que
s’està impulsant des d’associacions i administracions i ha recollit el testimoni de
tres montcadencs que van viure la guerra en primera línia de foc i que han reclamat
el reconeixement oficial del seu patiment. Són històries dures de gent que va
viure la guerra en plena joventut i que veu amb preocupació com una nova
guerra, la de l’Iraq, ha començat a cobrar-se noves vides.    Text i fotos: Laura Grau

molt emotiu: troba el seu pare,
detingut per defensar una filla que
alguns veïns d’Alacón van voler
linxar. Al judici, condemnen
Valero a sis anys de presó “per
donar auxili a la rebelió”, “quan
els que s’havien aixecat con-
tra el govern legal eren els
que ara em jutjaven”. El febrer
de 1942 l’envien  a Renteria com
a integrant d’un batalló de treball
disciplinari format per 400
homes. Durant tres anys voltarà
per tot el territori espanyol
treballant com a mà d’obra escla-
va per al règim de Franco. “A
Rota vaig estar fent fortins per
si atacaven els americans i, ja
veus, els que hi ha ara s’han
fet grans amics dels Estats

Units per fer una guerra injus-
ta”. Les condicions de vida són
molt dures al batalló: poc menjar,
jornades de treball interminables
i càstigs físics. “Ens feien treba-
llar com bèsties, com si hagués-
sim de purgar alguna culpa”.
El juliol de 1945 torna a casa on
intenta reemprendre la seva vida.
Després de 10 anys treballant com
a miner, decideix emigrar a Bar-
celona i comença a treballar a la
fàbrica de pinturesValentine, d’on
es va jubilar fa 18 anys. El març
de 2002, més de 50 anys després
de la tràgica experiència, Valero
va cobrar una indemnització com
expres polític. “Per  a mi va sig-
nificar el primer reconeixement
oficial de tot el que vaig patir”.

“Ens feien treballar com a
bèsties, com si haguéssim
de purgar alguna culpa”
Valero Murillo

“Caminàvem amb espar-
denyes enmig de la neu, cada
dia veia morir companys i
dormíem als nínxols del
cementiri”. Manuel Ventura

“Hi havia moments que
desitjava apretar a córrer per
no veure més desgràcies”.
Luis Sánchez

 >>Luís Sánchez (83 anys)  >>Valero Burillo (83 anys)  >>Manuel Ventura (91 anys)
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El govern municipal per al

2003 té tres objectius a

complir:

· Millorar la qualitat de vida

dels ciutadans de Montca-

da i Reixac amb un impor-

tant increment inversor en

El pressupost de l’Ajuntament
és de 24.091.167 euros

equipaments i serveis.

· Que aquest esforç inversor equilibri el

desenvolupament econòmic i social dels barris

de Montcada i Reixac.

· Fer un un municipi sostenible en els àmbits

del territori i del medi ambient.

INVERSIONS PRÒPIES TOTAL EUROS

Les inversions pugen a

4.747.873 euros

Joan Maresma

Regidor d’Hisenda

300.506
30.000
66.501

135.114
142.359

52.960
55.695
60.000
10.000
30.000
76.300

244.487
30.000

1.844.730
127.111
247.303

40.000
3.000

17.143
18.794
36.548

490.254
14.529
18.000
30.000
18.000

100.000
72.000
28.000

170.101
60.000
30.000
60.000
28.337
60.101

4.747.873

Obres Avda. Catalunya
Pla de millora de carrers
Asfaltat de carrers
Projecte d’urbanització carretera Vella
Obres complementàries Pont Riu Ripoll
Obres complementàries Carrer Clavell
Plaça Pla d’en Coll (4a. Plaça) -bianual-
Obres cementiri municipal 2a. Fase
Senyalització
Inversió diversa Guardia Urbana
Obres complementàries Casa de la Vila
Dependencies de reciclatge -bianual-
Edificis/Escoles
Piscina coberta  -bianual-
Projecte complementari Llosa piscina coberta
Rehabilitació Casa de les Aigües
Adequació OAC / Vestìbul
Adequació generadors Casa de la Mina
Cimatització local Serveis Socials
Climatització dispensari Can Sant Joan
Adequació calderes CEIP Elvira Cuyás
Escales mecàniques
Calefacció brigada municipal
Adquisició retroexcavadora
Mobiliari i equips d’oficina
Mobiliari urbà
Informàtica
Informàtica/Gestió Cadastral
Projectes sanitaris/Legionel.la
Planejament i projecte
Projecte Biblioteca Municipal
Direcció tècnica obres municipals
Projectes especials reforma interior
Planejament Bosc d’en Vilaró
Elaboració del mapa acùstic
TOTAL INVERSIONS



4.635.000 euros en serveis a la persona   



     6.200.000 euros en serveis al territori
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El passat 18 de març el sorteig
de l’ONCE va deixar a Mas
Rampinyo un bon pessic:
2.247.000 euros, prop de 374
milions de pessetes. El premi, al
número 74.065, va estar ben
repartit i va beneficiar una tren-
tena de veïns, la majoria de La
Rasa i clients del bar El Patio.
En aquest punt, el venedor de
l’ONCE Manuel Martí, va dis-
tribuir les butlletes agraciades.
Entre els números venuts, a més
del premi a les cinc xifres hi ha-

L’ONCE reparteix més
de 2 milions d’euros

pilar abián
mas rampinyo

via la butlleta premiada amb els
300.000 euros de la sèrie, 50
milions de les antigues pessetes.
Els veïns van celebrar el cop de
sort la mateixa nit del sorteig
amb una festa improvisada.
“Hem vingut en pijama”,
explicava Elvira Campo, una de
les persones afortunades. L’ale-
gria era doble en saber que el
premi havia anat a parar a famílies
humils.
El passat 11 de març, també en
el barri de Mas Rampinyo,
l’ONCE va repartir un premi de
330.000 euros.

 >> El premi s’ha repartit entre veïns de la Rasa i clients del bar El Patio

>> La sort torna a Mas Rampinyo

PILAR ABIÁN

La Generalitat
prohibeix fer
foc al bosc

fins a l’octubre

Fins al 15 d’octubre està prohibit
fer foc al bosc, segons la nor-
mativa del departament de
Medi Ambient de la Generalitat
per prevenir els incendis fores-
tals. Les persones que hagin de
fer foc durant aquests mesos han
de presentar una sol·licitud a
l’Ajuntament de Montcada, que
és qui determinarà o no el permís
i les mesures preventives que
cal adoptar. Els montcadencs
que vagin a la muntanya han de
recordar quines són les precau-
cions que cal tenir per tal de
preservar-la, com per exemple:
no llençar cigarretes al terra o
per la finestra del cotxe, no
deixar brossa, detritus o produc-
tes inflamables i no usar coets o
altres artefactes. Dins el bosc,
el vehicles només han de circu-
lar pels camins autoritzats ja que
les espurnes poden desencade-
nar la combustió de matolls.
També s’ha de tenir present que
si s’aparca el cotxe en llocs d’her-
ba seca, l’alta temperatura de de-
terminats elements del vehicle
pot iniciar el foc.

laura grau
redacció
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 >>El regidor de Comerç, Enric Expósito, al centre, va ser un dels convidats
al sopar. A la dreta, el president dels comerciants, Joan Monclús

SÒNIA HERNÁNDEZ

Els comerciants de Mas Rampinyo
presenten les campanyes per al 2003

Els associats van celebrar un multitudinari sopar de germanor

sònia hernández
mas rampinyo

Més del 80% dels membres de
l’Associació de Comerciants de
Mas Rampinyo va assistir a la
presentació de les campanyes
previstes per al 2003 que es va
fer durant un sopar a un restau-
rant del municipi el 14 de març,
al qual va assistir el regidor de
Comerç, Enric Expósito (CiU).
Joan Monclús, president de
l’associació, va manifestar la seva
satisfacció per la resposta dels
membres de l’entitat, la que fa
preveure una bona predispo-

sició cap a les campanyes plan-
tejades. Monclús va explicar que
un dels objectius fonamentals
per a l’any en curs és que “els
comerciants i botiguers del
barri s’impliquin en la millora
de la zona i que entenguin
que han de concebre el seu
establiment en un conjunt
més ampli”. El president va
manifestar als assistents que
“l’Associació ja pressiona i ne-
gocia amb les administracions
per obtenir els màxims bene-
ficis, i estem molt contents
amb les millores urbanístiques

i de mobiliari urbà que hem
aconseguit; però que cal que
cada comerciant es corres-
ponsabilitzi”. En aquest sentit,
Monclús va lamentar que a les
campanyes del 2002 el seguiment
havia estat “molt pobre”.
Entre les iniciatives previstes per
al 2003, hi ha una per a Sant
Jordi, que consistirà en la col·lo-
cació de banderoles i lliurament
de punts de llibre; un concurs
de dibuix, a final d’abril; la
col·laboració amb la Festa Major
del barri al maig i les fires dels
encants i del cava, a l’octubre.

Els serveis a les persones,
noves vies d’inserció laboral

FOTOS: PILAR ABIÁN

>> ILO SER, programa desenvolupat per l’SPO i Serveis Socials

 >>Rosa Povill, amb una de les àvies que atén a la residència

pilar abián
redacció

Cada cop més l’atenció a les
persones, sobretot nens i gent
gran, es planteja com a una ne-
cessitat social i, alhora, és un
camp que obre  noves expec-
tatives en el món laboral. En
resposta a aquesta realitat, des del
passat mes d’octubre i fins a fi-
nal de març s’ha desenvolupat a
Montcada el programa ILO-
SER, gestionat pel Fons Social
Europeu, la Diputació de Bar-
celona i l’Ajuntament i coordinat
conjuntament per les àrees de
Promoció Econòmica i Ocu-
pació (SPO) i Serveis Socials. Al
programa –que en el moment
de tancar aquesta edició ja és a
punt d’acabar– hi participen 20
persones, la majoria dones i
joves. “L’objectiu  principal
és fomentar la inserció en el
sector de serveis a les perso-
nes de col·lectius  amb   difi-
cultats per a accedir al món
del treball, a través de mòduls

formatius i pràctiques la-
borals”, ha explicat Francisco
Hierro, regidor de Promoció
Econòmica pel PSC.
Al llarg d’aquests mesos, les per-
sones que han participat en el
programa han passat per un pri-
mer procés de sel·lecció, un mò-
dul de formació i finalment pràc-
tiques laborals en empreses del
sector o institucions públiques.
Acabades les pràctiques, seguei-
xen amb el suport dels tècnics de
l’SPO a l’hora de buscar feina o
de crear la seva pròpia empresa.

En primera persona. Yemi-
na Díaz (16 anys) i Rosa Povill
(39 anys) són dues de les bene-
ficiàries del programa i han fet
les pràctiques a l’escola bressol
Abell d’infants de Mas Ram-
pinyo i a la Residència geriàtrica
Santa Maria, respectivament.
Yemina va penjar els estudis en
4t d’ESO i va treballar com a
planxadora. Ara, gràcies a
l’experiència viscuda a través

d’ILO SER, es planteja estudiar
algun curs relacionat amb la
infància. “Tinc clar que no vull
tornar a planxar i, després
d’haver estat fent pràctiques
a l’escola bressol, crec que
aquesta pot ser una bona al-
ternativa laboral”, explica.
També la Rosa ha viscut el seu
pas per la llar d’avis com una
experiència positiva. Ella havia
treballat amb nens participant en
casals d’estiu però mai amb gent
gran. “Els avis són molt
agraïts i la veritat és que estic
contenta amb les pràctiques,
però realment és una feina
que t’ha d’agradar i en la qual
no et pots implicar emocio-
nalment perquè sinó resulta
molt dur quan els veus
malalts o patint”.
També des del punt de vista
empresarial, ILO SER ha estat
un programa satisfactori. Maria
Mas, responsable d’Abell d’in-
fants, creu que les pràctiques
laborals són una bona manera

per ajudar joves que estan
desmotivats escolarment. Angé-
lica Reyes, de la Residència Santa
Maria, opina que, si hi ha interés

per part de l’usuari, pot apren-
dre moltes coses del contacte
diari tant amb els residents com
amb el personal professional.

 >>Yemina Díaz durant les pràctiques amb nens de l’escola bressol
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en 2 minuts...

La FAVMIR convoca assemblea
La Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac
(FAVMiR) celebra el 29 de març l’assemblea general per triar
els òrgans directius de l’entitat. L’assemblea, que es fa cada 2
anys, espera renovar parcialment els càrrecs de l’entitat, “amb
gent nova que aporti noves idees al moviment asso-
ciacitu”, ha expressat l’actual secretari, José Alcaide. El mateix
dia 29 se sabrà si es presenta alguna candidaduta alternativa a
la de José Luis Gómez, el president de la FAVMiR des de la
seva fundació. L’acte està previst a les 10h al local de la’entitat,
al carrer Julio Garcia, 2. LM

Bicicletada festiva pel riu Besòs

�

�“Casa meva és una
tenda de campanya”

L’entitat busca 10 famílies disposades
a acollir un nen/a sahrauí aquest estiu

gent que es mou
Acaps-Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí

l’entitat
COM CONTACTAR-HI
Xavier Jané, 619 479634
Ajuntament, 94 572 64 74

 >> Dues nenes sahrauís recolzades sobre la finestra d’un vehicle a Tinduf

ROSA REAL

laura grau
redacció

Les dues nenes que apareixen a la
fotografia que il·lustra aquest article
són sahrauís i han nascut als
campaments de refugiats que hi
ha al sud d’Algèria (Tinduf), en
una de les zones més àrides del
desert coneguda com la hamada.
Viuen en grans tendes de cam-
panyes que ells anomenen haimes.
Les haimes són l’únic refugi quan
hi ha tempestes de sorra i quan
bufa el siroco, un vent habitual en
aquestes latituds. Mai no han
visitat el seu país, el Sàhara Occi-
dental, però tenen la capacitat
d’imaginar-lo gràcies a les històries
que els explica la gent gran. Sa-
ben que la seva terra està ocupa-
da pel Marroc des que l’estat
espanyol va abandonar a la seva

sort aquesta antiga colònia l’any
1975. És una de les tantes in-
justícies que hi ha al món i que
encara no s’ha resolt, a pesar de
les contínues resolucions que va
aprovar les Nacions Unides per
possibilitar la realització del
referèndum d’autodeterminació
que reclama el govern del Front
Polisario. Mentrestant, aquests
refugiats –al voltant de 170.000–
viuen en condicions molt precà-
ries, depenent exclusivament de
l’ajut humanitari internacional i el
suport d’organitzacions com
l’Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS).

Colònies solidàries. Al
nostre municipi existeix des de fa
10 anys una entitat que treballa
incansablement per la causa

sahrauí, és l’Acaps-Montcada. Una
de les iniciatives que posa en
marxa cada any, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament, és l’organit-
zació de les colònies de nens i ne-
nes sahrauís. Per poder dur-les a
terme necessita 10 famílies
disposades a acollir a casa seva
durant els mesos de juliol i agost
un d’aquests nens, amb edats
compreses entre els 8 i els 12 anys.
“És un acolliment provisional
que permet als nens sortir dels
campaments en l’època més
calorosa de l’any, fer-se revi-
sions mèdiques i conéixer una
realitat molt diferent de la seva”,
explica el president Xavier Jané.
Durant el mes de juliol, els nens
van cada matí als Casals d’estiu de
l’Ajuntament i a la tarda les famílies
acollidores es troben a la piscina
municipal. “Les famílies poden
comptar en tot moment amb
l’ajut de l’entitat si tenen algun
problema amb el nen, que no
pensin que estaran soles”, re-
marca la secretària Rosa Real. Tant
l’un com l’altre han acollit nens
sahrauís a casa seva –no una
vegada sinó vàries– i recomanen
l’experiència a totes les famílies,
amb fills o sense. “Aquests nens
són una caixa de sorpreses i ens
recorden que hi ha formes de
vida i cultures molt diferents
de la nostra que cal conéixer”.
L’entitat també ofereix la possibi-
litat de visitar els campaments de
refugiats sahrauís d’Algèria i
descobrir el plaer de prendre’s un
te envoltat de la calidesa humana
d’aquest poble que espera, pacient,
el retorn a la seva terra.

Concurs per a joves matemàtics
27 estudiants de Montcada van participar el 20 d’abril al Premi
Cangur de matemàtiques, que se celebra simultàniament a
Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. Enguany, l’IES
Montserrat Miró va ser una de les seus del concurs. Al Premi
–a l’hora del tancament d’aquesta edició encara no es coneixien
els resultats–, van concórrer 24 estudiants de l’IES Montserrat
Miró i 4 de La Salle. Durant una hora i quart, els alumnes van
haver de resoldre 30 problemes matemàtics. Entre els parti-
cipants hi havia Dani Rodrigo, recent campió de l’Olimpíada
Nacional de Matemàtiques (veure contraportada). SH

�

Dissabte 29 de març es farà una bicicletada pel riu Besòs amb
el lema Un riu de festa i en què participen diversos municipis de
la conca. La passejada, organitzada per la Diputació i
l’Ajuntament de Montcada, començarà a Montmeló i arribarà
fins a Santa Coloma. Els participants del municipi s’afegiran al
grup a les 10.30h al riu Besòs, però abans és prevista una
trobada a les 10h a la Plaça Lluís Companys, on els
organitzadors repatiran obsequis entres els assistents. A les 12
h és prevista l’arribada a Santa Coloma de Gramenet, on es
farà el fi de festa i a les 13h es tornarà cap a Montcada. LR
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L’habitatge, un dret
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>>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
OAC 935 726 474
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 (Can Tauler) 935 64 1741
Taxis 935 802 727

935 726 491 935 726 494 laveu@montcada.org

més informació:

Marín, c. Conca, 10

Duran, av. 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

març/abril 2003

farmàcies

Els criteris que se segueixen són territorials. Cada barri té com a
mínim un pipican amb excepció de Font Pudenta, Can Sant Joan i
Can Cuiàs, on s’està buscant la ubicació idònia. La brigada munici-
pal els neteja diàriament i un cop l’any, com a mínim, es canvia la
sorra de la desena de pipicans que hi ha a Montcada. N’hi ha que
s’utilitzen molt, com el del passeig Jaume I, però d’altres com el de
la Ribera i el de l’avinguda de la Unitat, són poc usats. Tenim
constància que hi ha persones que no volen dur els seus animals als
pipicans per por a que agafin paràsits o s’embrutin. Respectem
aquesta opció però entenem que, en aquests casos, han d’evitar que
els excrements dels seus gossos embrutin el carrer. Juan García,
regidor de Serveis Urbans (PSC)

Quin criteri segueix l’Ajuntament a l’hora d’instal·lar pipicans?
Hi ha estadístiques sobre el seu ús i la seva utilitat? Com se’n
fa el manteniment? N’hi ha alguns que desprenen molt mala
olor. Conchita Ruiz. Montcada

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

28 29 30

J.Relat  Marin Marin

7 8 9 10 11

Duran Vila Pardo Guix  E.Relat

12 13

V.Nieto V.Nieto

Dones
Elisa Riera
montcada
>>Em satisfà profondament
que per primera vegada a la
història de Montcada hi hagi una
candidatura encapçalada per una
dona. Encara que ara ja és oficial
del tot, fa temps que se sabia que
la Marta Aguilar, actualment
regidora de l’Ajuntament de
Montcada, encapçalaria la llista
d’ERC per les properes eleccions
Municipals. Tot aquest temps
m’he resistit a escriure aquestes
ratlles, només per una raó: La
meva satisfacció ve tant o més
perquè és una dona la que es
presenta per alcaldessa, que no
pas perquè aquesta sigui la Marta,
i això em fa ràbia. M’explico:
per què s’ha de destacar, per què
ha de ser notícia, perquè ha de
ser un fet excepcional el que les
dones poguem aspirar, assumir,
desenvolupar un càrrec o una
responsabilitat? Al nostre poble
el percentatge de dones amb
responsabilitat o càrrec polític
en aquests darrers 24 anys ha
estat força escàs (del mandat del
1979 al 1983 només n’hi va haver
una de vint-i-un regidors) i amb
regidories quasi “etiquetades”
com de segon ordre; amb
responsabilitat a l’àmbit social
(Entitats culturals i/o Esportives,
AAVV, Jutjat…) encara més

la bústia del lector

Cartes al director
Els textos adreçats a aquesta secció  no han
d'excedir de 25 línies mecanografiades. És im-
prescindible 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 oportú. No es
publicaran les cartes que atemptin contra la dig-
nitat de les persones o no siguin respectuoses
tant amb les persones com amb les instituci-
ons.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. Quan un mateix lector o entitat
signa diverses cartes se’n publicaran un màxim
de quatre a l’any, amb un interval de tres mesos
entre elles. Quan tractin sobre una mateixa
qüestió i en un període de temps curt, es publi-
caran quatre cartes com a màxim per no saturar
la secció amb la mateixa temàtica. Si el contingut
d’una carta és de plena actualitat , es publicarà
el més aviat possible.

En l’edició anterior vam informar del creixement demogràfic del
municipi d’acord amb les dades del padró a data de l’1 de gener,
del creixement urbanístic previst i de les propostes de cada grup
polític.  Aquestes dades les vam complementar amb l’anàlisi d’un
expert de demografia de la UAB, Joaquin Recaño, qui va valorar
que l’augment d’habitants en els darrers anys, a l’entorn del 10%,
era molt raonable en comparació amb altres municipis veïns que
havíen arribat a doblar en les últimes dècades la seva població.
Recaño també deia que la clau per crèixer és construir, tot i que
això no suposa necessàriament un augment substancial, ja que molts
dels nous habitatges els ocupen els fills de les famílies que ja
viuen a la localitat i que, per tant, ja estan empadronats.
El cert, però, és que les estadístiques reflecteixen que molts
montcadencs decideixen marxar fora –en els últims dos anys més
de 2.000– perquè aquí no troben pisos a preus assequibles. Les
xifres de mercat són realment desproporcionades i fan que,
especialment per als joves i per a famílies amb rendes baixes, l’accés
a l’habitatge més que un dret sigui un luxe. Benvinguts, per tant, els
pisos de l’IMPSÒL i l’INCASÒL previstos a Mas Rampinyo, així
com la promoció que farà l’empresa pública Montcada Societat Mu-
nicipal al carrer Ripoll. Les administracions han d’intervenir per po-
sar fre als preus abusius regits per l’especulació.

31 1 2 3 4 5 6

Pardo   Guix   E.Relat V.Nieto J.Relat J.RelatVila

14 15 16 17 18 19 20

Duran   Vila   Pardo Guix E.Relat E.RelatMarin

Beques
Marcela Sánchez-Fortun
montcada nova
>>Referent a la notícia publi-
cada en el número 214 de La
Veu (1a quinzena de febrer del
2003) sobre les beques que con-
cedeix Caixa Manresa, vull afegir
que hi ha estudiants amb Matrí-
cula d’Honor en acabar el Batxi-
llerat que no han pogut accedir a
tals premis per no ésser clients
de l’entitat bancària, requisit
imprescindible per participar-hi.

Felicitación
a ‘La Veu’
Centro Aguileño
can sant joan
>>El Centro Aguileño de Mont-
cada i Reixac os felicita por el
premio Arrel y os apoya a seguir
en la línea de calidad y de par-
ticipación ciudadana que hasta
ahora habeis demostrado. Vues-
tra valía y entusiasmo por la
labor bien hecha queda demos-
trada en la nueva imagen del
boletín que ya es un punto de
referencia indispensable en nues-
tro municipio. ¡Ánimo y enho-
rabuena!

La gent gran
també compta
Joan Francisco Llop
Avismon Catalunya
barcelona
>>Els membres dels consistoris,
compten amb la gent gran o
només perquè els votin? L’expe-
riència de la gent gran és una de
les coses que més haurien d’apro-
fitar a l’hora de formar les dife-
rents comissions consistorials. La
gent gran espera que aquesta
vegada siguin ateses les seves
necessitats com ara: les pensions,
places en residències per a la
tercera edat, les pensions de viu-
detat, les assistències domicilià-

ries, les sanitàries (seguiment de
malaties cròniques...) Aquestes
són algunes de les necessitats
més peremptòries i puntuals per
a la gent gran. Aquest sector, que
representa prop d’un terç de la
població, té moltes ganes de fer
i descobrir coses, de gaudir del
temps lliure i de poder fer totes
aquelles activitats en què es pugui
participar sense límit d’edat. En
aquest sentit, tot i que internet
sembla un assumpte pendent
entre la població de més de 65
anys, les dades demostren que la
gent gran s’interessa cada cop
més per les noves tecnologies.
L’análisi de les dades de diverses
enquestes municipals sobre la
utilització d’aquestes tecnologies
revela que, des del 1999 fins a
l’actualitat, el percentatge de les
persones de més de 65 anys que
utilitza internet i el correu elec-
trònic s’ha duplicat i s’espera que
la xifra augmenti els anys vinents.
És per aquest motiu que, des
dels ajuntaments, s’han d’establir
convenis per dotar d’aules d’in-
formàtica als casals de gent gran,
amb l’objectiu de fer més acces-
sible les noves tecnologies a
aquest sector.

escassa, quasi excepcional… I a
l’àmbit laboral? Més val no dir
res. Se m’acudeixen diverses
raons perquè sigui així, però
m’allargaria massa. Qui vulgui,
que en tregui conclusions i si les
vol exposar, millor que millor.
Bé, per acabar voldria felicitar la
Marta Aguilar i donar-li les gràcies
per l’esforç que de segur suposarà
l’haver acceptat encapçalar una
candidatura, en aquest cas la
d’ERC i també perquè no
s’interpreti malament el que he
dit més amunt, vull dir-te que
tens tot el meu suport.
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A Catalunya hi ha cada
any entre 2.000 i 3.000
embarassos no desitjats
i entre 1.000 i 1.500
avortaments

3 de cada 4 joves ha
mantingut relacions
sexuals abans de
la majoria d’edat

Joves i sexe segur

David
García
Conserge

� Tenen infomació però
també una falsa seguretat.
Pensen: “Això a mi no em
passarà”, i després han d’atenir-
se a les conseqüències: des de
malalties venèries fins a em-
barassos no desitjats.

Víctor
Pérez
Estudiant

� Crec que els joves estem
conscienciats a l’hora de prac-
ticar el sexe segur i tenim
molta informació, però encara
hi ha un cert tabú entre
nosaltres, sobretot entre els
nois i les noies.

� Els joves busquen infor-
mació sobretot a les revistes i
entre amics, tot i que també a
l’escola i a través dels pares,
però no tots ho tenen en
compte a la pràctica.

Núria
Gil
Estudiant

Els veïns opinen

M. Dolors
Escrig
Mestressa

� Avui dia estan molt més
informats que no pas a la
meva època i, a més, des de
molt petits els parlen a l’escola.
Jo tinc més pudor que el meu
fill a l’hora d’abordar aquests
temes.

Àngel
Casals
Jubilat

� Els joves, amb tota la
informació que tenen, haurien
d’anar més en compte. Fa
trenta anys no sabíem, ni de
lluny, tant com ells

Segons l’Enquesta Schering sobre Se-
xualitat i Anticoncepció de la Joventut
Espanyola, un de cada quatre joves té
relacions sexuals sense precaucions. El
20% per culpa de l’alcohol o les
drogues

�

“Manca informació sobre sexualitat i en sobra de sexe”

Montserrat Vila

Màster en Psicologia
de l’Adolescència

“Ara hi ha més joves responsables de la seva sexualitat ”

Cèlia Vall

Responsable del Servei
Tarda Jove del CAP

�

“La prevenció aporta més beneficis que dificultats”
Quan parlem de sexe més segur ens referim a
conductes sexuals que no impliquen risc en rela-
ció als embarassos no desitjats, a les malalties de
transmissió sexual i a la infecció per l’HIV. Mante-
nir un sexe més segur implica una decisió respon-
sable i no sempre fàcil. Per evitar els problemes
anteriorment citats es pot optar entre no tenir re-
lacions sexuals (acceptat per alguns), tenir-les sen-
se penetració (suficient per altres) o mantenir-les
amb penetració utilitzant el preservatiu. Tenir in-
formació correcta, creure que un mateix pot es-

Per informar-se sobre el tema...
�Ferrandis, Domingo. Adolescentes y sexualidad. Ed. Belmore, 2001

�900 21 22 22.  Telèfon d’informació confidencial de la Sida

� Web:www.centrejove.org  (Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat)

            www.iesp.info (Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella)

Servei Tarda Jove, a l’Espai Can Tauler, cada primer dilluns de mes, de 17 a 20h

�

�

�

El fòrum

Olga Juárez
Coord. del Centre d’Estudis
per a la Prevenció de la Sida

Producció periodística:Ester Benedit i Miquel A. Castellano

La principal font d’informació que tenen els joves
són els mitjans de comunicació, l’escola  i la família
Cal tenir en compte però que tot aquest feix
d’informació és a nivell de fisiologia i anatomia
d’aparells reproductors masculins i femenins, i a
partir de segon cicle d’ESO s’aborden també te-
mes relacionats amb els anticonceptius i a vegades
malaties de transmissió sexual. Manca, i els pro-
fessors se’n queixen, un abordatge de la sexualitat
més ampli, on es parli d’afectivitat, de sentiments,
de relacions entre persones i no només de l’acte

El servei Tarda Jove és un espai destinat als nois i
noies fins als 24 anys, on poden acudir sense cita
prèvia per qualsevol dubte o urgència que tinguin
sobre relacions sexuals, revisions ginecològiques o
mamàries, malalties de transmissió sexual,
ancticonceptius o embaràs, amb la seguretat que és
totalment confidencial.  Aquest servei es va tornar
a posar en marxa a l’any 2000 dins del Programa
d’Atenció a la Dona (PAD), actualment ASSIR
(Programa d’Assistència a la Salut Sexual i
Reproductiva). A més de al CAP, també atenem

Rosa Ros
Directora del CJAS
de la Generalitat

Actualment els joves tenen més informació i po-
den accedir a ella fàcilment pels mitjans de co-
municació, llibres i també gràcies a campanyes
que apropen el tema de les relacions sexuals i la
prevenció. Una altra qüestió és com tenen inte-
rioritzada aquesta informació, si són capaços
d’utilitzar-la quan tenen les primeres experiènci-
es. Aquestes, en ser novedoses, comporten situ-
acions de risc que no pots preveure, per exem-
ple per falta d’experiència en la utilització del pre-
servatiu. Els joves ens consulten perquè tenen

“La joventut té infomació, però no sempre la interioritza”
temors, perquè aquestes relacions primerenques no
coincideixen amb les expectatives que tenien. De
fet, nosaltres preferim parlar de relacions sexuals
afectives, que no pas de sexe segur, terme que va
sorgir en els col·lectius homosexuals. Crec que la
joventut pensa més en la sexualitat, el plaer i l’afec-
tivitat, que en el sexe. Des del Centre Jove d’Anti-
concepció i Sexualitat  fem un servei d’atenció glo-
bal: tractem els aspectes socials, familiars i perso-
nals, i la pràctica de les relacions sexuals comparti-
des.

tar en risc, que les conseqüències dels problemes
són importants i que la conducta preventiva pro-
porciona més beneficis que dificultats pot ser de-
terminant per prendre una decisió responable. A
més, cal tenir molt clara la pròpia opinió (amics,
família o parella poden no aprovar la conducta) i
tenir habilitats per sentir-se capaç de fer la conduc-
ta preventiva. ‘Fer-ho bé’ no sembla fàcil i, de fet,
no ho és. Tot i que la majoria dels joves tenen con-
ductes preventives, hem de continuar treballant amb
els que no les tenen.

El 30% de les
adolescents catalanes
ha pres la píndola
de l’endemà

cada primer dilluns de mes a la tarda, a l’Espai Jove
de Can Tauler. Sobre si els joves practiquen sexe
segur, no tenim estadístiques. Sabem que un
percentatge elevat de joves coneix la teoria del risc de
contraure MTS, Sida, o un embaràs no desitjat, però
d’això a que a les seves relacions sexuals siguin
conscients d’aquest risc i responsables de la seva
salut, hi ha una diferència notable. Per sort, gràcies a
les campanyes informatives, xarrades a les escoles..,
cada vegada hi ha més joves que són responsables de
la seva sexualitat perquè sigui segura i satisfactòria.

físic, és adir de sexe. Així, tot i que ens pensem que
estan molt informats, ens trobem amb joves amb
dubtes elementals sobre el seu cos i el del sexe
oposat, que pregunten sobre postures, coit... però
sense coneixements sobre sexualitat. Tenint en comp-
te que actualment s’inicien les relacions sexuals com-
pletes sobre els 14 anys , no hem de perdre de vista
que la visió i la informacio general que tenen és que
la sexualitat és igual a genitalitat i aquesta és igual a
penetració. Per tant, els manca informació sobre se-
xualitat i els sobra informació sobre sexe.
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Divendres 28
taller. Gastronomia africana. Inscripcions:
Espai Jove o 93 564 17 41. Preu: Gratuït.
Organitza: Regidoria de Joventut. Lloc: Espai
Jove Can Tauler  Hora: De 19 a 21h.
ple. Sessió plenària de març. Lloc: Casa
de la Vila (Major, 32). Hora: 19.30h.

Dissabte 29
assemblea FAVMiR. Celebració de
l’assemblea General per renovar la junta.
Hora: 10h. Lloc: Julio Garcia, 2.
bicicletada pel Besòs. Jorna-
da ‘Un riu de festa’ amb un passeig en bici
pel riu Besòs. Lloc de concentració: pl.
Lluís Companys. Hora: 10h.
presentació. Acte de presentació de
César Arrizabalaga com a candidat del PSC,
amb Carme Chacón i José Montilla. Lloc:
Casino Terra Nostra. Hora:19.30h.
cinema. ‘Hable con ella’, de Pedro Almo-
dóvar. Hora: 17 i 22.30h. Preu. 3 euros.

Diumenge 30

diada de bàsquet. Inscripcions:
Bonavista, s/n. Organitza: Bàsquet Mont-
cada. Lloc: pista coberta. Hora: D’11 a 17h.
inauguració. Jornada de portes
obertes del nou local de l’escola de fut-
bol Can Sant Joan Blau als antics
parvularis d’El Viver, i exposició fotogràfica
sobre el club. Lloc: Viver, s/n. Hora: 12h.
sortida. Excursió cultural i gas-
tronòmica a l’Espluga de Francolí.Visita
al museu de la vida rural i al museu del vi
amb esmorzar de pagès. Visita a la cova
de la Font Major  i  dinar.Viatge en auto-
car. Places limitades. Preu: soci, 35 euros;
no soci, 40 euros. Organitza: El Cim.
visita. Excursió a l’església romànica
de Sant Iscle de les
Feixes,  a Cerdanyola.
Hora: Matí. Infor-
mació: Fundació
Cultural.
aniversari. Festa del 2n aniversari
del Cafè Colon, amb l’actuació del grup
junkiee Flip. Hora: 20h. Lloc: Cafè Colon.

Dilluns 31
matriculacions. Finalització del
període de matriculació als centres de
primària i secundària.

�

�

29 de març
UN RIU DE FESTA
BICLETADA PEL BESÒS
Recorregut en bici des
de Montcada
 fins a la desembocadu-
ra del Besòs

Consulteu el programa

al repàs dels dies

seminari comerç. Tercera jorna-
da amb el títol: ‘Poden els comerciants
vèncer les grans superfícies comercials?:
el carrer de Sants’, amb Enric Ricart,
membre de la Directiva dels establiments
del carrer de Sants. Hora: 20.30h. Lloc:
Ajuntament, (av. Unitat 6). Organitza:
Regidoria de Comerç.
inscripcions. Obertura de l’Oficina
d’Informació dels 178 pisos protegits de
l’MC5 a Mas Rampinyo. Hora: Matí. Lloc:
2a planta de l’Ajuntament, av. Unitat, 6.

Dimarts 1
taller. Taller sobre com vivien els
romans. El curs
també es fa el 2,
3, 28 i 29 d’abril.
Informació: 935
648 466. Museu
les Maleses, Julio
Garcia, 2.

Dimecres 2
exposició. Fotos sobre flors d’Elisa
Riera. Organitza: Fundació Cultural
(Major, 47). Fins al 12 d’abril.

Dijous 3
jornada literària. Taula rodona
sobre revistes i suplements culturals
(veure pàgina 22). Organitza: Regidoria
de Cultura i Fundació Juan Ramón
Masoliver. Hora: 19h. Lloc: Auditori.

Divendres 4
taller. Pràctiques de cal·ligrafia àrab.
Preu: Gratuït. Hora: De 19 a 20.30h. Lloc:
Espai Jove Can Tauler.Incripcions:  Espai
Jove o 935 641 741. Organitza: Joventut.

Dissabte 5
vistes del cel a Reixac. Obser-
vació nocturna del cel des de l’ermita de
Reixac. Hora: De 21 a 23h. Inscrip-
cions: 629 350 221- 661 467 503. Or-
ganitza: Associació per a la Conservació
de l’Entorn i la recerca (ACER).

música. Concert de gypsy-swing amb
el grup Les deux guitarres Trio. Lloc: Audi-
tori Municipal. Preu: 5 euros.

3 d’abril
JORNADA
LITERÀRIA

Amb diversos directors de publicacions,
organitzada per la regidoria de Cultura i la Fun-
dació Juan Ramón Masoliver.

Diumenge 6
passejada per Collserola.

Excursió preparatòria per a la Marxa a
peu a Montserrat. Informació: 935 751
783. Organitza: El Cim.

Dilluns 7
conferència. Xerrada sobre la fibro-
miàlgia a càrrec de Manuela de Madre.
Hora: 19h. Lloc: Casino de Terra Nostra.
seminari comerç. ‘El procés
d’adaptació de l’Associació de Comer-
ciants de Calella cap als nous reptes de
comerç mitjançant la imatge i els serveis’,
amb Jordi Soler, president de l’As-
sociació de Comerciants de Calella i
Carles Corominas, gerent. Hora: 20.30h.
Lloc: Ajuntament, (av. Unitat 6).
Organitza: Regidoria de Comerç.

Dimarts 8
visita. Itineraris per la Montcada Medie-
val. Informació: Museu les Maleses, Juli
Garcia, 2 o 935 648 466.

Dimecres 9
jornada. ‘El canvi substancial i no
substancial en la LIei de la intervenció inte-
gral de l’administració ambiental’. Hora: De
9.30 a 14.30h. Lloc: Auditori. Organitza:
Col·legi d’enginyers tècnics industrial de
Barcelona amb el suport de l’Ajuntament.
exposició. ‘Mira i valora: Què hi pots
trobar en un llibre’. Fins al 30 d’abril. Lloc:
Biblioteca Can Sant Joan, Turó, 45.
cafè col·loqui. ‘Llegendes de Sant
Jordi’. Hora: 20h. Lloc:Fundació Cultu-
ral (Major, 47)

Dijous 10
presentació. Presentació del llibre
del 50è aniversari de La Salle d’handbol.
Hora: 20.30h. Lloc: Auditori Municipal.
presentació. Llibre recopilatori dels
relats del concurs Vet aquí un gat de les
edicions 2001 i 2002. Hora: 19h. Lloc:
Casa de la Vila.

Divendres 11
hora del conte. ‘El Macarró savi’,
a càrrec de Carme Brugarola. Hora: 18h
Lloc: Biblioteca Montcada (Montiu,12).

Dissabte 12
ball. Música en viu amb el grup Els
Màgics. Hora: 23h. LLoc: Casino de
Terra Nostra. Organitza: Comissió de
festes. Preu: Gratuït.

Taula rodona sobre revistes

i suplements culturals

19h

Auditori Municipal

Dimecres 23 d’abril

FIRA DEL LLIBRE A MONTCADA i REIXAC
Les llibreries, floristeries, forns, entitats i associacions que estiguin
interessades a tenir una parada a la Fira del llibre han de posar-se en
contacte amb la Biblioteca de Montcada Centre via telèfon: 935 750 999
(tardes, de dilluns a divendres, de 16 a 20.30h i matins, dimarts i
dissabte, de 9’30 a 13’30h) o bé per e-mail a l’adreça electrònica:
b.montcada@diba.es

1a quinzena
abril 2003

més informació: www.montcada.org

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA
PREMI B/N 2002

EXPOSICIONS

Fins al 6 d’abril

Casa de la Vila

Horaris: de dimarts a dissabte, de 17 a 20h   diumenge, d’11 a 14h
SALA PRINCIPAL

exposicions
Fins a final d’abril

*J.Noya a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.

*F.Roca a El Racó del fotògraf II.Lloc: Planta alta Agrupació.

*J. Mimó a El Racó de l’Artista. Lloc: Auditori Municipal (pl. Església, 12)

*Mostra fotogràfica de M.L Vizcaino. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)

Horaris

dimarts, dimecres i divendres: de 17.30 a 20.30h

dissabte:d’11 a 13h i de 17.30 a 20.30h

diumenge: d’11 a 14h

ENTRADA: 3 EUROS

Dissabte 29/3 19 i 22.30h

CINEMA

Una història de l’amistat de dos homes , de
la solitud, i de les llargues convalescències
provocades per la passió

HABLE CON ELLA
De Pedro Almodóvar

*M, de J. Mimó a La Cantonada.
*Concurs social Color 2002 a El Rebost.
*Concurs mensual ‘Parts del Cos Humà Nu’ a Clic 60
i selecció d’obres d’alumnes a La Galeria.
Lloc: Agrupació (Alt Sant Pere, 73)

ENTRADA: 5 EUROS

Dissabte 5    22.30h

MÚSICA

CONCERT DE
GYPSY SWING
Les Deux guitares Trio

ENTRADA: 2,5 EUROS

Diumenge 6    12h

TITELLES

EL TÒFOL
VA LA CIUTAT
Cia. Putxinel·lis Pa Sucat

Fins al 14 d’abril

Exposició de pintures
de Rafael Alemán

50 ANYS D’HANDBOL

LA SALLE MONTCADA

De 8 al 27 d’abril

ENTRADA: 3 EUROS

Dissabte 12 17 i 22.30h

CINEMA

Al nord d’Espanya, en plena crisi industrial, les fàbriques
es converteixen en només un decorat. Per a un grup
d’aturats, els dilluns són un dia més en la monòtona
espiral de l’atur, esperant el vaixell d’un futur millor.

LOS LUNES AL SOL
De Fernando León de Aranoa
amb  Javier Bardem
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La desfilada, amb cavalls i carruatges antics, aconsegueix recrear amb encert el passat pagès del municipi

L’esperit dels Tres Tombs
inunda Montcada i Reixac

SEGONA EDICIÓ DESPRÉS DE LA RECUPERACIÓ DE LA TRADICIONAL CAVALCADA D’ANIMALS

L’esperit dels Tres Tombs va
tornar a envair els carrers de
Montcada i Reixac el passat 23
de març. La festa, que l’Ajun-
tament va recuperar l’any passat,
va comptar amb la participació
de 40 carros i més de 50 cavalls
de particulars i de quadres de
diferents municipis dels voltants
–Polinyà, Santa Perpètua, la
Llagosta, Ripollet, Cerdanyola,
Badalona i Cabrera, aquest últim
més allunyat–, a més de
representants de la Guàrdia Ur-
bana Muntada de Barcelona.
“La desfilada va tenir un
tamany acceptable, ni gran ni
petita –diu Joan Massegué, de
la comissió organitzadora–
però molt lluïda”.
Després de l’esmorzar que va
oferir  l’AV de Font Pudenta  al
punt de sortida –polígon de la
Ferreria–, els participants van
enfilar cap al carrer Mossèn
Castellví i van arribar al carrer
Major on es va fer la  benedicció
dels animals i  l’acte d’home-
natge al darrer carreter (veure
requadre). La desfilada va recó-
rrer bona part dels carrers del
centre de Montcada i va fer una
parada  al carrer Clavell, on un
grup de veïns que cada any
s’impliquen en la festa, van lliurar
als genets bosses de carquinyolis
i moscatell. A continuació la rua
va creuar el pont de la Salle,va
passar pels principals carrers de
Montcada Nova i va tornar enre-
re per enfilar el carrer Mossèn
Castellví i regressar al punt de
sortida. Allà les autoritats van fer
lliurament d’obsequis i trofeus
commemoratius a tots els parti-
cipants. En tot moment un grup

FOTOS: MANUEL ALMAGRO

 >> Instantànies de la desfilada pelsa carrers de Montcada

de joves es van ocupar d’avi-
tuallar els participants.

Passat pagès. La regidora
de Cultura, Amèlia Morral (CiU),
aposta per continuar potenciant
la festa perquè és una tradició que
recorda els orígens pagesos de
Montcada. “Volem que arribi
a ser un esdeveniment tan
consolidat i participatiu com
la cavalcada de Reis o el Car-
naval”, diu Morral. L’origen de
la festa dels Tres Tombs és
remunta a l’època medieval quan

la ciutat de Barcelona estava
emmurallada i el dia de Sant
Antoni, patró dels animals, es feia
una desfilada pels carrers. El
recorregut s’acabava tan aviat que
el repetien tres cops i d’aquí li ve
el nom a aquesta festa. “Era el
dia en què l’amo es posava al
servei dels animals que tot
l’any l’ajudaven a fer les
tasques del camp”, explica
Massegué, que l’any vinent vol
potenciar que la gent de Mont-
cada participi a la desfilada amb
tot tipus de mascotes.

l’homenatge

Durant la festa, la comissió organitzadora dels Tres Tombs i l’Ajun-
tament van fer un homenatge a Andreu Martínez Redondo, un dels
impulsors dels Tres Tombs a Montcada, que va morir aquest any.
La seva vídua, Mercè Llort i Pursals, va rebre la placa del darrer
carreter de mans de Joan Massegué –imatge de la fotografia infe-
rior– que va destacar la gran qualitat humana del difunt i la seva
gran passió pels cavalls. Mecànic de professió, la seva principal
afició eren aquests animals que criava en un clos a Vista Rica. LG
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Debat amb experts sobre
revistes i suplements culturals

La Fundació Masoliver, forma-
da per l’Ajuntament de Mont-
cada, la Diputació de Barcelona
i la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha organitzat per al
proper 3 d’abril la 2ª Jornada
Juan Ramón Masoliver. Coin-
cidint amb la celebració del sisè
aniversari de la mort de l’erudit
establert a Montcada–mort el 7
d’abril de 1997–, la Fundació ha
volgut promoure el debat so-
bre la incidència de les revistes i
els suplements literaris –àmbits
en què Masoliver va desen-
volupar una reconeguda tasca,
amb la fundació de revistes com
Camp de l’Arpa, La Estafeta Lite-
raria o Destino i la creació del
suplement literari de La Van-
guardia– en el panorama cultu-
ral actual.
El debat sobre la funció de les
publicacions culturals avui, els
seus criteris a l’hora de seleccio-
nar els continguts o les pressions
a què estan sotmeses, s’establirà
al voltant d’una taula rodona en
què participaran Jorge de
Cominges, director de la revista
Qué leer; el crític i escriptor Juan
Antonio Masoliver Ródenas,
nebot de l’erudit establert a
Montcada i membre del Consell
Plenari de la Fundació Maso-
liver; Miquel Riera, coordinador
de Presència, suplement cultural
del diari El Punt; David Roas,
de la revista Quimera i Sergio
Vila-Sanjuán, director del su-
plement Culturas de La Vanguar-

dia. Les seves intervencions es-
taran moderades per la inter-
venció del professor consultor
de l’UOC i crític Francesc
Foguet.

Dinamització cultural.

Segons els organitzadors, el prin-
cipal objectiu de l’acte és, en pri-
mer lloc, que la Fundació contri-
bueixi a la dinamització cultural
de Montcada, alhora que pro-
posa temes culturals interessants
no només per a la localitat, sinó
per a tot Catalunya i contribueix
a la projecció de Montcada com
a nucli de cultura.
Un altre dels aspectes importants
de la 2ª Jornada Masoliver és el
record de l’escriptor vinculat a

sònia hernández
 redacció

>>2ª Jornada Masoliver. En el sisè aniversari de la mort de l’erudit

 >> Juan Ramón Masoliver i l’escriptora Carmen Martín Gaite

Convocats els concursos de
cartells i pintura de Festa Major

Fins al proper 24 d’abril es po-
den presentar obres al XVè
concurs de cartells de Festa
Major organitzat per la Regido-
ria de Cultura. Les obres s’han
d’adreçar a l’OAC de l’Ajun-
tament. Els cartells s’han de
realitzar en una mida d’A3 i amb
un nombre il·limitat de tintes,
preferiblement planes.  En la
categoria d’adults (per a majors
de 16 anys) el primer premi serà
de 725 euros, i es donaran 5
accèssits de 180 euros. Entre les
obres presentades, el jurat farà
una selecció de 10 cartells que
podran ser escollits per les
entitats dels diferents barris de
Montcada per representar les
seves festes majors. Per a la
modalitat infantil-juvenil s’han

establert 3 premis consistents en
lots de material de dibuix i pin-
tura. Tots els treballs presentats
s’exposaran a la Casa de la Vila
del 29 de maig al 10 de juny.
L’acte de lliurament de premis
es farà el 29 de maig a la Casa
de la Vila.
D’altra banda, Cultura ja ha fet
públiques les bases del concurs
de pintura de Festa Major a par-
tir del tema obligatori del paisat-
ge dels barris de Montcada.
L’Ajuntament adquirirà la millor
obra segons el preu estipulat per
l’artista. Les obres s’han de pre-
sentar, prèviament segellades a
l’OAC, a l’Auditori els dies 27,
28 i 29 de maig, de 17.30h a
20.30h. Més informació a
www.montcada.org. LR

FUNDACIÓ MASOLIVER/ARXIU

Montcada. Perquè, segons els
responsables de la Fundació,
Masoliver és un personatge
rellevant de la història de la cul-
tura espanyola del segle XX, però
que ha estat oblidada per diver-
ses raons i per la seva voluntat
de retirar-se de la vida activa en
un moment determinat. Mont-
cada reivindica la seva figura i
les importants iniciatives que va
tenir en el món de la cultura.
La 2ª Jornada, a més, servirà per
definir i explicar el marc cultu-
ral en què apareixerà la revista
propulsada per la Fundació,
Quaderns de Vallençana, que pro-
mou la investigació literària i
històrica al voltant de Masoliver
i la seva època.

Èxit dels Clònic Biònic a l’Auditori
El grup teatral Clònic Biònic, de la montcadenca Vanessa Guillén
–a l’esquerra de la fotografia– va omplir l’Auditori Municipal en
la seva actuació el 14 de març. El grup, dirigit per Lamberto
García, va deleitar els montcadencs amb una autèntica exhibició
de vestuari, coreografia, maquillatge i interpretació. LR

LLUÍS MALDONADO

22
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La innovadora formació musical actua a l’Auditori Municipal el 5 d’abril

Lliçó de ‘gypsy swing’ amb
Les deux guitares Trio

El gypsy swing és l’estil musical
format a partir del musette
francès, el so de la guitarra, la
tradició musical dels gitanos del
nord i centre d’Europa i les
improvisacions del jazz. Com
que la definició teòrica en aquest
cas és insuficient per fer-se una
idea dels resultats, Albert Bello
(guitarra), Valentín Moya (guita-
rra) i Oriol Gonzàlez (contra-
baix) –els integrants de la for-
mació Les deux guitares Trio–
mostraran a l’Auditori les
característiques d’un so tan pe-
culiar el proper 5 d’abril.
Es tracta d’una original i jove
formació. La passió per la gui-
tarra i les improvisacions del jazz
va empényer els tres músics –
autodidactes en gran mesura– a
la recerca d’un so original. Tot i
així, la formació va nèixer quan
Bello i Moya van coincidir  per
interpretar un repertori basat en
la guitarra clàssica, al 2001. La
incoporació pocs mesos des-
prés del contrabaix de Gonzàlez

sònia hernández
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va acabar de definir l’estil del
grup, que començà a interpretar
temes clàssics del gypsy swing, vals,
bossa, rumba, tangos i temes
propis. Des d’aquests referents,
contínuament presents a la mú-
sica de Les deux guitares Trio,
s’arriba als seus concerts a
irrepetibles improvisacions trasl-
ladades des del jazz, en les quals,

 >> Fira de Sant Jordi del 2002

 >> Albert Bello, Valentín Moya i Oriol Gonzàlez durant una actuació

Tio Joss presenta
 el seu primer disc

Sueños insurgentes es el títol del
primer treball discogràfic de la
formació de rock Tio Joss, in-
tegrada per membres de Mont-
cada, la Llagosta i Barcelona. El
grup, que es va crear fa quatre
anys per Marc Torres, Carlos
González i els montcadencs Jor-
di Cuello i Alberto Moreno, re-
cupera les arrels més pures del
rock & roll dels seixanta, i en les
seves pròpies composicions, és
fàcil reconèixer influències dels
Rolling Stones o els Beatles. De
fet, com afirmen Cuello i Mo-
reno, el grup “pretén reviure

l’època daurada del rock, per
aconseguir que continuï viu”.
Els concerts que han fet a ciutats
com València, Osca i Saragossa,
els ha demostrat que la seva
música “enganxa” , de la
mateixa manera que van
aconseguir cridar l’atenció de la
discogràfica Onda Estudios,
que s’ha responsabilitzat del seu
primer treball. Tot i així, ara es-
peren poder arribar als escenaris
de Barcelona. A Montcada han
actuat a diversos locals i ara tre-
ballen per fer-se un forat en ac-
tes més ambiciosos. Ja tenen
acordats altres concerts a Castell-
defels, Castejón i Cerdanyola.

sònia hernández
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Preparatius de la
Fira de Sant Jordi

Ja és obert el termini per sol-
licitar una parada a la Fira de Sant
Jordi que se celebrarà el 23
d’abril al carrer Major. Les llibre-
ries, floristeries, forns, entitats i
associacions que estiguin interes-
sades a tenir una parada a la Fira
del llibre han de posar-se en
contacte amb la Biblioteca de
Montcada Centre al telèfon 935
750 999 (tardes de dilluns a
divendres, de 16 a 20.30h i ma-
tins dimarts i dissabtes, de 9.30
a 13.30h), o  enviant un missatge
a l’adreça electrònica següent:
b.montcada@diba.es. LR

A l’abril continua
el calendari sardanista

El proper 13 d’abril continuen
les sessions de ballada de sar-
danes previstes per la Regidoria
de Cultura dins el calendari
sardanista del 2003. La Cobla
Canigó animarà la jornada que
se celebrarà a les 12h a la plaça
de l’Església. Segons la regidora
de Cultura, Amèlia Morral
(CiU), amb aquest calendari, la
Regidoria pretén “fomentar
una de les tradicions folkló-
riques més arrelades a la cul-
tura catalana en un moment
difícil per a aquesta manifes-
tació, perquè els nens i joves

d’ara senten interès per altres
coses”. Amb aquesta intenció,
Cultura ha preparat tot un pro-
grama de ballades que arriba fins
al desembre. “Hem intentat
que cada barri pugui tenir una
audició de sardanes i, si
algun barri vol una audició
per a la seva Festa Major,
només ha de demanar-ho”, va
explicar Morral. Després del 13
d’abril, abans de l’estiu hi haurà
noves sessions el 4 i l’11 de maig,
el 7, 8, 22, 24 i 28 de juny. Al
setembre es reprendran fins al
desembre. LR  >> Ballada de sardanes del març

LES DEUX GUITARES TRIO/ARXIU

com explica Bello “ens deixem
emportar pel que ens estigui
suggerint la música a cada
moment i cada concert en
concret”. Al 2002 la formació
va enregistrar el seu primer CD,
que porta per títol el nom de la
banda i on es barregen els
clàssics que més admiren amb
peces pròpies.

ÀNGELS LEIVA

 >> Els quatre integrants de la formació Tio Joss

ARXIU

ARXIU
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“Que Déu demostri la veritat!”
el retro-visor

Un pagès anomenat Sistemir va ser acusat de destruir el testament del seu germà

Fundació Cultural Montcada
jaume alcàzar

BEATRIZ COMAS HERNÁNDEZ

 >> El Ripoll a principi del segle XX. Prop hi eren les propietats de Sistemir

Ara fa més de mil anys, el 19 de
març del 988, un pagès de
Montcada anomenat Sistemir va
protagonitzar un dels fets més
atípics de la nostra història, un
esdeveniment únic i extraor-
dinari que avui s’ha convertit en
un bon exemple per entendre el
funcionament de la justícia pú-
blica a l’època medieval a Cata-
lunya.
En aquella Montcada que s’acos-
tava a l’any mil, Sistemir habita-
va una casa situada molt a prop
del seu molí fariner del Ripoll,
el qual explotava amb l’ajut de
la seva muller. La incertesa d’una
economia encara feble i inesta-
ble, i la por als atacs musulmans
(el darrer i devastador s’havia
produït l’any 985), feien molt
dures les condicions de vida dels
pagesos del segle X. Sistemir
combinava l’explotació del seu
molí amb el conreu de la terra i
la cria d’alguns caps de bestiar
menut, no gaires, però suficients
per complementar la seva ali-
mentació i la de la seva família.

Però la vida de Sistemir va can-
viar radicalment el 19 de març
del 988. Aquell dia va haver de
traslladar-se fins al monestir de

Sant Cugat per ser jutjat per un
“delicte terrible”.

El Judici. El procés va ce-
lebrar-se a l’interior de l’església,
presidit pel bisbe de Barcelona i
l’abat del monestir, i amb un tri-
bunal format per un sacerdot i
un grup de laics –tot plegat un
panorama poc favorable per al
pagès. Aquest, acompanyat no-
més per la seva muller, va defen-
sar-se de l’acusació d’haver des-
truït el testament del seu germà
Fredemon, el qual cedia a Sant
Cugat unes vinyes situades a la
vora del Ripoll (amb la desapa-
rició del testament, Sistemir pas-
sava a ser l’hereu de les vinyes).
El judici es va iniciar amb l’ex-
posició de les dues parts (pel
monestir se n’encarregà un sacer-
dot experimentat, per Sistemir
ho va fer ell mateix). Davant les
reiterades negatives del pagès i
la manca de proves escrites, el
tribunal va oferir-li la possibilitat
de demostrar la seva innocència
mitjançant un Judici de Déu (¡que
sigui Déu qui demostri la
veritat!), consistent en treure unes
pedres de l’interior d’una calde-
ra d’aigua bullint: si es cremava

era culpable si no, innocent.
Com és evident, la mà del pagès
va aparèixer totalment cremada,

i per tant va ser declarat culpa-
ble i condemnat a l’esclavitud.
Amb tot, el tribunal, en un acte

 >> Rafael Alemán amb algunes de les obres exposades a l’Auditori

en 2 minuts...

El grup teatral de Sant Pere a l’ABI
La secció teatral del Casal de Sant Pere de Terrassa actuarà el
proper 30 de març a l’ABI. Els egarencs representaran l’obra
El preu d’una veritat, d’Assumpta González, dirigida per Josep
Carretero. La representació és fruit d’un intercanvi que la secció
teatral de l’ABI ha fet amb els terrassencs, segons el qual el
grup montcadenc va actuar a la seu del Casal de Sant Pere, la
Sala Crespi, el passat mes de desembre. Ara els montcadencs
faran d’anfitrions. La representació començarà a les 18h i el
preu de l’entrada serà de 6 euros. LR

�

�Fotos d’Elisa Riera a la Fundació
L’escriptora montcadenca Elisa Riera presentarà a la Fundació
Cultural Montcada una sèrie fotogràfica dedicada a les flors.
La inauguració de la mostra serà el proper 2 d’abril, a 20h, i es
podrà visitar totes les tardes, fins el 12 d’abril, de 17 a 20h. La
col·lecció es composa d’una trentena de fotografies a color
dedicades de manera monogràfica a les flors que l’escriptora
ha anat fotografiant els darrers tres anys. “Jo no sóc fotògrafa
professional –explica Riera– i no he seguit cap criteri es-
pecial, només fotografiava les flors que em trobava i
m’agradaven”. Així, al conjunt d’obres exposades es podrà
observar des d’exemplars de flors habituals al paisatge
montcadenc o català fins a espècies fotografiades a Senegal i
Kènia. Una gran rosa obrirà la mostra, “molt adient –segons
Riera– ara que ja ha començat la primavera i s’acosta Sant
Jordi”. LR

El pagès, per demostrar la
seva innocència, va ser

sotmès a un Judici de Déu:
treure pedres d’una

caldera d’aigua bullint

de misericòrdia, va commutar-
li la pena, però això sí, va ex-
propiar-li totes les seves pos-
sessions: molí, casa, terres, vi-
nyes, bestiar. Tot i que aquests
Judicis de Déu ja eren previstos
per la llei, la seva aplicació era
molt poc habitual abans de l’any
mil. El cas de Sistemir és, de fet,
l’únic exemple conservat del
segle X. De nou la història de
Montcada i Reixac torna a
sorprendre’ns. La realitat supe-
ra la ficció.

Rafael Alemán es presenta
com a pintor a l’Auditori

La inauguració de la mostra de
pintura del president de l’ong
Tazumal Catalunya-El Salvador,
Rafael Alemán, el 21 de març,
va esdevenir una festa amb una
notòria presència del moviment
associatiu montcadenc. Els co-
operants i simpatitzants de l’ong
van donar el seu suport a Ale-
mán en la presentació pública de
la seva pintura, una activitat que,
segons va explicar ell mateix,
“ha estat clandestina a Mont-
cada”. També van acompan-
yar-lo el Regidor de Solidaritat,
Carles Guijarro (PSC), i l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC). Gui-
jarro va manifestar la seva
“alegria perquè  una persona
que treballa tan durament per
la cooperació al municipi ha-
gi mostrat la seva faceta ar-
tística”, mentre que Arriza-
balaga va destacar l’originalitat
de les obres d’Alemán.

Explossió de colors.

L’exposició, que es podrà visi-
tar fins el proper 13 d’abril a
l’Auditori, es composa d’una
trentena d’obres inclassificables,

segons va explicar el seu propi
artista: “a la meva pintura nin-
gú no pot dir que hi ha influ-
ències d’altres pintors, per-
què el meu és un estil molt
particular”. Alemán va afegir
que la seva obra és una reacció
contra l’excessiu tecnicisme i
comercialització que dominen
actualment les arts plàstiques i
que ha buscat l’essència de la pin-
tura: “Sempre he trobat a fal-
tar a les exposicions de l’Au-
ditori el color, el que es fa ara
és massa tecnicista, jo he vol-
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gut tornar a l’essència de la
pintura: els colors, els pin-
zells…”. De fet, si alguna cosa
caracteritza l’obra del president
de Tazumal és el color. En una
adaptació molt personal del
realisme màgic, a la pintura
d’Alemán es barregen pensa-
ments impossibles propers al
surrealisme i nus femenins molt
vinculats a la terra per reflectir
indirectament el paisatge i la
història d’Amèrica Llatina que
Alemán, natural d’El Salvador,
coneix tan bé.

SÒNIA HERNÁNDEZ

>>El president de Tazumal mostra la seva particular visió d’Amèrica Llatina

�Luis Barbosa exposa a Esplugues
L’escultor montcadenc Luis Barbosa presenta la mostra Del temps
i de l’albor al Casal de Cultura Robert Brillas d’Esplugues de
Llobregat. L’exposició, que s’inaugurarà l’1 d’abril i es podrà
visitar fins al 17, proposa una reflexió sobre el temps i la matèria,
on la lluita de l’ésser humà de vegades es representa com la
cursa d’un gos llebrer. Barbosa experimenta amb cromatismes,
formes i volums per crear un missatge que emociona l’espectador
i que roman a tota la seva producció. LR

Cap dels alumnes matriculats al
crèdit variable de teatre de l’IES
Pablo Ruiz Picasso de Torre
Baró podia imaginar que acaba-
ria actuant al teatre Poliorama.
Verònica Garcia, Noelia García
i Aitor de la Cruz (tots de 15
anys) són alumnes d’aquest ins-
titut que viuen a Can Cuiàs.
L’obra representada és Escenes
d’Oliver Twist, una adaptació de
la professora Lluisa Casas a par-
tir del llibre de Dickens. Els dies
22 i 23 de març el muntatge es
va presentar al teatre Poliorama,
i encara es podrà veure el 29 i
30. L’adaptació de Casas ja es
considera una de les revel·lacions
de la temporada. El fenomen va
començar quan l’espectacle es va
presentar a l’abril a l’apartat Sal-
ta a l’Escenari de la Mostra de
Programes Culturals dels Cen-
tres d’Ensenyament Secundari
Públics de l’Ajuntament de Bar-
celona, on van obtenir el premi
del públic i ex aequo l’especial del
jurat. Després, van actuar al Cen-
tre Cívic Zona Nord, on va con-
tinuar creixent el fenomen, que
fins i tot els podria portar al Tea-
tre Nacional de Catalunya. Els
alumnes encara no s’acaben de
creure el que està passant i gau-
deixen divertits de la fama. SH

Montcadencs a
l’obra revel·lació
de la temporada
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Els conjunts que poden pujar són l’Espanyol, el Valentine,el Montcada i La Salle

sílvia alquézar
redacció

Montcada i Reixac pot viure no-
vament enguany un final de tem-
porada trepidant. Quatre equips
aspiren a jugar el play-off d’ascens
de les seves respectives lligues.
De fet, un d’ells, La Salle Mont-
cada d’handbol masculí, ja ha
aconseguit la classificació per
disputar una de les quatre places
que donen accés a la Primera Ca-
talana. Els altres tres –Espanyol
de futbol sala, Valentine masculí
de bàsquet i Montcada de
futbol– poden obtenir el passi a
la ronda següent en les pròximes
jornades. El conjunt que ho té
millor és el blanc-i-blau, ja que
té una diferència de punts força
àmplia sobre els seus persegui-
dors. Respecte al bàsquet i fut-
bol, ambdós equips hauran de
patir de valent perquè diversos
clubs lluiten per una de les places
d’ascens.

La Salle. L’equip dirigit per
Jaume Puig ha passat a la fase
d’ascens amb 6 punts, després
de les victòries davant el Pare
Manyanet i el Canonja. El 7
d’abril, la Federació Catalana
d’Handbol sortejarà els vuit
conjunts que jugaran el play-off,
dels quals els quatre primers clas-
sificats pujaran de categoria.
“Hem donat el primer pas,
però encara no hem aconse-
guit res. Hem de fer una bona
segona fase per obtenir l’as-
cens”, afirma el tècnic, que ja
ha començat a preparar amb la
plantilla el tram final de la lliga.
La Salle vol arrodonir la tempo-
rada del 50è aniversari amb l’as-
cens del conjunt B masculí a Ter-
cera Catalana.

INFOGRAFIA: LLUÍS MALDONADO

Quatre equips mantenen
intactes les opcions d’ascens

els tècnics

Presentació del
llibre d’handbol

de La Salle
La Salle Montcada ha enllestit el
llibre sobre els 50 anys de vida
de l’entitat, titulat 50è aniversari
del Club Handbol La Salle Mont-
cada: crònica dels anys viscuts. El vo-
lum, coordinat pel gerent de La
Salle, Josep Maresma, es presen-
tarà públicament el pròxim 10
d’abril a l’Auditori a les 20.30 h
dins els actes previstos per com-
memorar l’efemèride. Maresma
ha definit el llibre, dividit en nou
capítols, com “una publicació
de lectura amena i divertida
que fa una repassada exhaus-
tiva dels 50 anys del club”.
D’altra banda, el club inaugurarà
el 8 d’abril a la Casa de la Vila
una exposició sobre la història
de l’entitat, que es podrà visitar
fins al dia 27. La mostra recull
la documentació recopilada per
fer el llibre. SA

“Volem classificar-nos el
més aviat possible”

JUAN GARRIDO
(Espanyol)

“Si fem una bona segona
fase, podem pujar ”

JAUME PUIG
(La Salle masculí)

“Volem ser segons per
jugar contra un tercer”

FERRAN ANGUERA
(Valentine masculí)

“Només depenem de no-
saltres mateixos”

ANTONIO VARGAS
(CD Montcada)

Espanyol. L’objectiu del con-
junt blanc-i-blau és quedar el
primer classificat del Grup B de
la Divisió de Plata per tenir el
factor pista a favor al play-off
d’ascens. En l’actualitat, és segon
a dos punts del primer, el Beni-
carló, i un partit menys. El tècnic,
Juan Antonio Garrido, assegura
que “la classificació no se’ns
pot escapar”, donada la dife-
rència de 9 punts amb el tercer,
ja fora de la zona d’ascens. Per a
l’entrenador, la prioritat és obte-
nir el passi el més aviat possible
per començar a preparar el play-
off, que enguany pot arribar a
ser de tres eliminatòries.

Valentine. L’equip de bàs-
quet, segon del Grup C de la
Lliga EBA, lluita amb sis con-
junts més per dues de les places
que donen accés a la fase prèvia
del play-off d’ascens. El seu ob-

Victòria del
ciclisme local al
Trofeo San José

El corredor Pedro Ferrer, del
Club Ciclista Montcada Saunier
Duval, va guanyar el Trofeo San
José sub-23, disputat el 23 de
març a Eivissa. D’altra banda,
Alberto Losada va acabar entre
els 15 primers al Campionat
d’Espanya, que es va fer el 23 a
Navarra. Losada va punxar a pocs
metres de la meta després d’anar
escapat durant 90 quilòmetres
amb el grup capdavanter. LR

 >> El corredor Pedro Luis Ferrer

CC MONTCADA

- 2n amb 62 pt. i un partit menys
- Equip menys golejat grup (67)
- 2n equip més golejador (143)
- Dos lesionats
- La lliga acaba el 26 d’abril
- Calendari difícil (4 partits fora i
un a casa)

GRUP B DIVISIÓ
DE PLATA

- 2n amb 42 punts
- 2.145 punts a favor
- 2.007 punts en contra
- Cap lesionat
- La lliga acaba el 4 de maig
- Calendari assequible

GRUP C
LLIGA EBA

- 3r amb 48 punts
- 2n equip més golejador grup (44)
- 25 gols en contra
- Cap lesionat. Fitxarà un reforç
- La lliga acaba el 25 de maig
- Calendari difícil (rebrà la visita
dels dos rivals directes)

GRUP I
PREFERENT

- 4t amb 33 punts
- Equip menys golejat grup (523)
- 602 gols a favor
- Dos lesionats
- La lliga acaba el 6 d’abril
- Calendari intrascedent

GRUP II
2a CATALANA

jectiu és quedar segon “per ha-
ver de jugar amb un tercer”,
diu l’entrenador, Ferran Anguera,
qui espera obtenir la classificació
amb les victòries en les pròximes
tres jornades. El tècnic està molt
satisfet amb el seu equip, però
afirma que ara no es pot per-
metre cap error.

Montcada. Les dues places
d’ascens del Grup Primer de
Preferent Regional de futbol són
cosa de quatre equips. La dife-
rència entre ells és mínima. “No-
més depenem de nosaltres
mateixos”, indica el seu tècnic,
Antonio Vargas, qui espera que
les decisions arbitrals no els per-
judiquin al tram final de la lliga.
El Montcada ha de rebre l’Es-
cala i el Rubí, els dos rivals di-
rectes per l’ascens. Segons l’en-
trenador, jugar a casa és un avan-
tatge per als montcadencs.
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Caminades
preparatòries

per a Montserrat
El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, organitza el
pròxim 6 d’abril la primera ca-
minada preparatòria per a la di-
novena edició de la Marxa a peu
a Montserrat, que tindrà lloc els
dies 10 i 11 de maig. La primera
sortida per enfortir les cames
consistirà en una passejada per
Collserola assequible a totes les
edats. El 13 d’abril hi ha prevista
una excursió de tot el dia també
a Collserola, la caminada més
llarga i dura de totes les prepa-
ratòries.  El dia 27 el Cim farà
una passejada per la serralada de
Marina i el 4 de maig una matinal
curta però a un ritme intens que
sortirà de Mas Rampinyo. SA

Nou local de
l’escola de futbol
Can Sant Joan

L’Escola de Futbol Can Sant
Joan-Blaugrana inaugurarà el
pròxim 30 de març el nou local
de l’entitat, situat als antics par-
vularis del CEIP El Viver. L’ac-
te, que comptarà amb la presèn-
cia de les autoritats municipals,
començarà a les 12 h amb una
jornada de portes obertes per
donar a conèixer les instal·la-
cions, cedides per l’Ajuntament.
Amb motiu de l’esdeveniment,
l’entitat exposarà una mostra
fotogràfica de la història de l’es-
cola. A final de temporada, l’en-
titat té previst organitzar el pri-
mer torneig de futbol Memo-
rial Francisco Baena, tècnic del
club mort l’estiu passat. SA

Els atletes de
la JAM acaben

la marató
Els quatre corredors de la Jo-
ventut Atlètica Montcada (JAM)
que van participar a la Marató
de Barcelona 2003, disputada el
16 de març, van finalitzar la pro-
va de 42.195 metres. El millor
classificat va ser un dels debu-
tants, José Antonio Cañadilla,
que va invertir un temps de 3
hores, 1 minut i 30 segons, amb
una mitjana per quilòmetre de 4
minuts i 18 segons. Cañadilla va
arribar en la posició 262 de la
general. D’altra banda, Emilio
Rodríguez va quedar al lloc 420
amb una marca de 3 hores 9
minuts i 14 segons. Antonio
Ortiz va ser el 759 amb un
temps de 3 hores, 22 minuts i
15 segons. L’últim classificat lo-
cal va ser Jordi Candela al lloc
766 de la general, que va recórrer
la distància en 3 hores, 22 mi-
nuts i 36 segons. SA

les classificacions

Ct. català. 2a Divisió. Grup 2
Jornades 7 i 8

Castellar-Montcada A 3’5-6’5
Jake-Montcada A 3-7

Ct. català. 1a Categoria. Grup 3
Jornades 7 i 8

Vic-Mont. B 6-4
Cerdanyola B-Montcada B 5-5

Ct. català. 2a Categoria. Grup 4
Jornades 7 i 8

Montcada C-Calldetenes 4’5-3’5
Montcada C-Montornès 5’5-2’5

Ct. català. 3a Categoria. Grup 4
Jornades 7 i 8

Montcada D-Mollet B 6-2
Montcada D-Cerdanyola D6’5-1’5

Ct. català. Classi. a 3a. Grup 11
Jornades 7 i 8

Montcada E-Mirasol 1-3
ONCE B-Montcada E 0-4

Ct. català. Class. a 3a. Grup 2
Jornades 7 i 8

Montcada F-Comtal C 1-3
Montcada F-Artigues C 2-2

Ct. català. Class. a 3a. Grup 9
Jornades 7 i 8

Castellar F-Montcada G 3-1
Montcada G-Badia C 2’5-1’5

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 25 i 26

Gàldar-Espanyol 7-3
Espanyol-Sicoris Lleida 2-1

Equip Partits Punts
1 Benicarlo 26 64
2 Espanyol 25 62
3 Albacete 25 53
4 Las Palmas 26 50

FUTBOL SALA

Equip Partits Punts
1 Santa Coloma 24 58
2 Gràcia 23 50
3 Alella 24 50
13 Espanyol B 24 24

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 23 i 24

Espanyol B-Gimnàstic 2-5
Alella-Espanyol B 9-4

Júpiter-Can Cuyàs AD 4-6
Can Cuyàs AD-Cerdanyola 5-5
Equip Partits Punts
1 Collblanc 24 49
2 Cerdanyola 23 46
3 Can Prat Lliçà 24 43
7 Can Cuyàs AD 24 37

2a Divisió B. Grup 2.
Jornades 23 i 24

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 24 i 25

Prat-Valentine 91-75
Valentine-Monzón 83-73

Equip Partits Punts
1 Prat 25 48
2 Valentine 25 42
3 Olesa 25 41
4 Navàs 25 41

Masculí. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 24 i 25

Montcada B-Sant Cugat 81-57
Castelldefels-Montcada B 84-79
Equip Partits Punts
1 Minguella 25 45
2 Sitges 25 45
3 Reus Deportiu 25 45
8 Montcada B 25 38

Masculí. Ct. Territorial. Grup 3
Jornades 23 i 24

Can St. Joan-Sant Gervasi 36-60
Elvira Cuyàs A-Cardedeu B 47-62
Sentmenat-Elvira Cuyàs A s.r.
Gràcia-Can Sant Joan 89-36
Equip Partits Punts
1 Mollet C 23 45
2 Cardedeu B 24 44
3 Elvira Cuyàs A 23 41
15 Can Sant Joan 24 26

Masculí. Ct. Territ. B. Grup 2
Jornades 23 i 24

Sant Andreu-Elvira Cuyàs B97-64
Elvira Cuyàs B-Collblanc B 57-92
Equip Partits Punts
1 Fuster 22 44
2 Collblanc B 22 42
3 Terrassa B 22 41
14 Elvira Cuyàs B 23 26

Femení. Primera Estatal
Jornades 24 i 25

Mataró-Valentine 63-61
Valentine-SESE 71-72
Equip Partits Punts
1 Olesa A 25 46
2 Lima Horta 25 45
3 Mataró 25 45
9 Valentine 25 35

Femení. 1a Catalana. Grup 2
Jornades 23 i 24

Minguella-Montcada B 50-52
Montcada B-IPSI A 84-73

Equip Partits Punts
1 Montcada B 24 46
2 Vic 23 41
3 Torelló 23 40
4 Les Corts 22 40

Femení. Ct. català B. Grup 2
Jornada 8

Elvira Cuyàs-Santiago 44-52
Elvira Cuyàs-La Salle 33-58
Equip Partits Punts
1 La Salle 9 18
2 Canyelles 9 17
3 Elvira Cuyàs 10 16
4 Santiago 9 14

FUTBOL

Segona Regional. Grup 9
Jornades 25 i 26

Vallès Atlètic-Sant Joan 0-1
Sant Joan-Lloreda 3-3

Equip Partits Punts
1 Palau 26 61
2 Llefià 26 55
3 La Llagosta 26 55
11 Sant Joan 26 31

Tercera Regional. Grup 20
Jornades 23 i 24

P. Barcelonista-Llorençà 1-4
P. Barcelonista-Llagostense s.r.

Equip Partits Punts
1 Don Bosco 20 43
2 Extremeño 20 42
3 Hogar Extremeño 21 39
6 P. Barcelonista 21 31

HANDBOL
Masculí. 2a Catalana. Grup A

Jornades 23 i 24

La Salle-Canonja 25-20
Berga-La Salle 20-18

Equip Partits Punts
1 Cardedeu 24 45
2 Canonja 24 37
3 Les Corts 24 34
4 La Salle 24 33

Femení. 2a Catalana.
Jornades 18 i 19

La Salle-Lleida 24-27
Cornellà-La Salle 28-30

Equip Partits Punts
1 Polinyà 17 29
2 Lleida B 16 28
3 Gavà B 17 26
6 La Salle 16 19

LLIGA ESCOLAR

Futbol sala. Prebenjamí.
Jornada 10

Reixac B-Mitja Costa 4-0
Font Freda-AE Can Cuyàs 2-5
Descansa: Reixac A

Equip Partits Punts
1 AE Can Cuyàs 8 24
2 Reixac A 8 18
3 Font Freda 8 12
4 Reixac B 8 6
5 Mitja Costa 8 0

Equip Partits Punts
1 Reixac A 11 33
2 Font Freda 11 24
3 Sagrat Cor 12 23
4 AE Can Cuyàs 11 17
5 Reixac B 11 12
6 Mitja Costa 10 10
7 La Seguidilla 11 5
8 Ramon Fuster 11 2

Futbol sala. Benjamí.
Jornada 12

Reixac B-Font Freda 3-4
La Seguidilla-AE Can Cuyàs a.
R. Fuster-Reixac A a.
Mitja Costa-Sagrat Cor 1-3

Futbol sala. Aleví.
Jornada 12

Mitja Costa-Sagrat Cor B 11-3
Reixac-La Sardana 1-4
AE C. Cuyàs-C. Cuyàs Cav. 16-1
Descansa: Sagrat Cor A

Equip Partits Punts
1 AE Can Cuyàs 9 27
2 La Sardana 9 24
3 Sagrat Cor A 10 21
4 Reixac 9 12
5 Can Cuyàs Cavin 8 6
6 Mitja Costa 7 3
7 Sagrat Cor B 9 0

Bàsquet. Prebenjamí.
Jornada 9

Elvira Cuyàs-Mitja Costa 20-45
Viver A-Viver B 40-16

Equip Partits Punts
1 Mitja Costa 7 14
2 Viver A 8 14
3 Elvira Cuyàs 9 12
4 Viver B 8 8

Bàsquet. Benjamí.
Jornada 10

Reixac-Badia 0-2
Elvira Cuyàs-Mitja Costa 36-33
Descansa: Viver

Equip Partits Punts
1 Viver 8 16
2 Elvira Cuyàs 8 14
3 Mitja Costa 8 12
4 Badia 7 9
5 Reixac 8 8

ESCACS

TERRITORIAL ESCOLAR
2a jornada. Resultats locals

1 Judith Oliva 3’5 pt.
4 Eva Zamarreño 2’5 pt.

Cadet femení

6 Gisela Vilalta 2’5 pt.
10 Maria Garcia 1 pt.

Infantil femení

2 Clara Garcia 4 pt.

Aleví femení

57 David Vázquez 1 pt.

Aleví masculí

ATLETISME

MARATÓ DE BARCELONA

262 José A. Cañadilla 3h01’30’’
420 Emilio Rodríguez 3h09’14’’
759 Antonio Ortiz 3h22’15’’
766 Jordi Candela 3h22’36’’

Classificació general

1 Anna Suárez (Mont.)
2 Ester Calleja (Rip.)
3 María Montalvo (Barb.)
5 Andrea Yagüez (Mont.)
11 Elisabeh Prats (Mont.)
13 Andrea Campos (Mont.)

25 m papallona benjamí femení

1 Jordi Naranjo (Badia)
2 Matías Rojano (Cerd.)
3 Alejandro Egido (Cerd.)

25 m papallona prebenjamí mas.

1 Judith Cuenca (Cerd.)
2 Alba Gil (Cerd.)
3 Ruth Jiménez (Badia)

25 m papallona prebenjamí fem.

CAMPIONAT COMARCAL
3a jornada (Ripollet)

NATACIÓ

1 Sergi Llobet (Cerd.)
2 Òscar Úbeda (Mont.)

50 m lliures cadet masculí

1 Sheila Guerra (Barb.)
2 Cristina Mesas (Rip.)
3 Tania Guerra (Barb.)
5 Elisabet Suárez (Mont.)

50 m lliures cadet femení

1 Mario Cuenda (Rip.)
2 David Rodríguez (Palau)
3 Jordi Fortuny (Palau)
16 Antonio Montalvo (Mont.)
17 Rubén Ortiz (Mont.)
19 Marc Orantes (Mont.)

100 m lliures infantil masculí

1 Anabel González (Palau)
2 Elena Acosta (Rip.)
3 Míriam López (Rip.)
4 Anna Martínez (Mont.)

100 m lliures infantil femení

1 Laurens Carbonell (Palau)
2 Pablo Puig (Barb.)
3 Javier Suárez (Mont.)
11 Jaume Jiménez (Mont.)
13 Cristian Sánchez (Mont.)
15 Adrián Marcelino (Mont.)
21 Marc Ruiz (Mont.)

50 m lliures aleví masculí

1 Saida López (Rip.)
2 Núria Sánchez (Rip.)
3 Marta Sánchez (Mont.)
15 Lorena Padilla (Mont.)
17 Sira Romero (Mont.)

50 m lliures aleví femení

1 Adrián Gómez (Rip.)
2 Òscar Berruezo (Rip.)
3 Víctor Expósito (Mont.)
11 Christian Martínez (Mont.)

25 m lliures benjamí masculí

1 Laura Sáez (Barb.)
2 Anna Suárez (Mont.)
3 Ester Calleja (Rip.)
6 Andrea Yagüez (Mont.)
12 Julia Romero (Mont.)
17 Elisabet Prats (Mont.)
18 Sara Juan (Mont.)
19 Yaiza Rodríguez (Mont.)
22 Estefanía Jiménez (Mont.)
23 Andrea Campos (Mont.)

25 m lliures benjamí femení

1 Bernardo González (Cerd.)
2 Alejandro Egido (Cerd.)
3 Jaume Rodríguez (Cerd.)
8 Aleu Vera (Mont.)

25 m lliures prebenjamí masculí

1 Anaís Velasco (Badia)
2 Judith Cuenca (Cerd.)
3 Alba Gil (Cerd.)
10 Andrea Romero (Mont.)

25 m lliures prebenjamí femení

1 Òscar Úbeda (Mont.)
2 Sergi Llobet (Cerd.)

50 m papallona cadet masculí

1 Cristina Mesas (Rip.)
2 Sheila Guerra (Barb.)
3 Tania Guerra (Barb.)
4 Elisabet Suárez (Mont.)

50 m papallona cadet femení

1 Cristian Lledó (Rip.)
2 Moisés de Gomar (Rip.)
3 David Rodríguez (Palau)

100 m papallona infantil masculí

1 Anna Martínez (Mont.)
2 Elena Acosta (Rip.)
3 Anabel González (Palau)

100 m papallona infantil femení

1 Pablo Puig (Barb.)
2 Víctor Delgado (Cerd.)
3 Carlos Lledó (Rip.)
9 Jaume Jiménez (Mont.)
12 Javier Suárez (Mont.)

50 m papallona aleví masculí

1 Laura Sánchez (Barb.)
2 Núria Sánchez (Rip.)
3 Laura Delgado (Cerd.)
8 Marta Sánchez (Mont.)
10 Sira Romero (Mont.)
15 Lorena Padilla (Mont.)

50 m papallona aleví femení

1 Òscar Berruezo (Rip.)
2 Adrián Gómez (Rip.)
3 Òscar Valero (Rip.)

25 m papallona benjamí masculí

COMARCAL EN PISTA

Irina Casado (1 a 60 mll, 1 a 400 mll i 1
a llargada)
Cristina Ortiz (3 a 400 mll i 3 a llargada)

Benjamí femení

Aitor Martín (1 a 60 mll, 1 a 400 mll i 1
a llargada)
Adrià Serrano (2 a 400 mll, 2 a llargada i
3 a pilota)

Benjamí masculí

Aida Ariza (1 a 600 mll i 2 a llargada)
Andrea Martín (1 a 60 mll, 1 a 60 mt i 1
a llargada)

Aleví femení

París López (1 a 2000 mll i 2 a llargada)

Aleví masculí

Sonia Ortega (3 a 1000 mll i 2 a 150 mll)

Infantil femení

Antoni Alcázar (4 a 3000 mll i 4 a
llargada)
Basili Alcázar (3 a 150 mll)
Francisco Castro (2 a 3000 mll i 1 a disc)
Albert Herrero (3 a 1000 mll i 2 a 150
mll)
Joan Riera (2 a 1000 mll i 1 a llargada)

Infantil masculí

Futbol sala. Infantil.
Jornada 14

Can Cuyàs Cavin-R. Fuster 1-10
Equip Partits Punts
1 IES Gorgs 14 31
2 IES Badia A 13 30
3 Ramon Fuster 13 28
4 Can Cuyàs Cavin 14 9

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 25 i 26

Montcada-Sant Julià 3-0
Martorell-Montcada 1-1

Equip Partits Punts
1 Rubí 25 50
2 L’Escala 25 48
3 Montcada 26 48
4 Sant Celoni 26 4
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El Montcada A jugarà
la fase d’ascens

>> Campionat de Catalunya d’escacs per equips

sílvia alquézar
redacció

L’equip A de la Unió Escacs
Montcada ha aconseguit la clas-
sificació per al play-off d’ascens a
Primera Divisió a manca d’una
jornada perquè acabi la fase re-
gular. El conjunt local, que té 6’5
punts, ha guanyat tots els en-
frontaments excepte el de la pri-
mera ronda, en què va fer taules
contra el Catalunya. “Estem
molt contents. L’equip està
motivat i, per ara, sempre
hem pogut jugar amb el con-
junt titular”, afirma el president
del club i jugador del primer
equip, Eugenio Romero. El play-
off començarà el 27 d’abril i cons-
tarà de dues fases. El Montcada
A té enguany moltes opcions de
pujar de categoria. Sobre el
paper és l’equip més fort, ja que
ocupa el número 1 del rànquing
ELO, amb una puntuació supe-
rior fins i tot a clubs de Primera
Divisió. Respecte a la resta

 >> Els sis jugadors locals que participen al torneig territorial d’escacs

SÒNIA HERNÀNDEZ

La Unió i la JAM obtenen bons
resultats als tornejos comarcals

>> Atletisme en pista i gimnàstica rítmica en categories escolars

sílvia alquézar
redacció

Montcada i Reixac ha fet un bon
paper als campionats comarcals
de gimnàstica rítmica i atletisme
en pista, disputats el 22 de març
a Cerdanyola i Terrassa res-
pectivament. El Club de Gim-
nàstica La Unió de Mas Ram-
pinyo va obtenir dues medalles
d’or –Astrid Oviedo en benjamí
i Cristina Pozo en aleví– i una
de plata –Nerea Arrizabalaga en
infantil– a la prova de mans
lliures. A la modalitat de pilota,
l’aleví Patrícia Jané va obtenir el
guardó de bronze. Les quatre
gimnastes s’han classificat per al
torneig territorial que es
disputarà a Vic el 10 de maig.
D’altra banda, La Unió va parti-
cipar el 23 de març a l’Interclub
Barcelona Comarques, que va
tenir lloc a Montgat. L’aleví Cris-
tina Pozo va ser tercera, mentre
que la prebenjamí Laura Riera i
la infantil Nerea Arrizabalaga van
acabar al sisè lloc. Totes tres
prendran part a la final, que es
disputarà a Palau Solità i
Plegamans el 8 de juny. L’en-
trenadora de La Unió, Pilar Ca-
ñero, s’ha mostrat satisfeta amb
els resultats “perquè el nivell
de la resta de competidores és
bo i sempre és difícil treure
medalla”.

Atletisme en pista. La
Joventut Atlètica Montcada va
obtenir un total de 27 medalles
al Campionat Comarcal en pis-
ta: 13 d’or, 8 de plata i 6 de bron-

 >> Equip de gimnastes de La Unió de Mas Rampinyo

LA UNIÓ

MIQUEL ALBA
d’equips del Montcada al torneig
català, “els resultats són
bons”, ha destacat el president,
qui també ha fet una valoració
molt positiva de l’experiència
pilot amb el conjunt G, format
íntegrament per escolars. Els
millors equips classificats del
Montcada són el D (6 punts) i
l’E (19 punts), ambdós amb
opcions de pujar de categoria.

Territorial escolar. Sis juga-
dors locals participen al torneig
territorial escolar, que es disputa
a Vilafranca del Penedès en tres
jornades: 15, 22 i 29 de març.
Després de la segona ronda de
competició, la millor classifica-
da és Judith Oliva, que ocupa el
primer lloc de la categoria sub-
16 femení. Eva Zamarreño,
també sub-16, és a la quarta po-
sició. En aleví, Clara Garcia és
segona i David Vázquez és el 74.
En infantil, Gisela Vilalta està al
sisè lloc i Marina Garcia al desè.

ze. Van participar 13 atletes lo-
cals entre les categories benjamí
i infantil. Tres montcadencs van
pujar al més alt del podi a totes
les proves en què van competir:
els benjamins Irina Casado i Aitor
Martín (60 metres llisos, 400
metres llisos i salt de llargada) i
l’aleví Andrea Martín (60 metres

llisos, 60 metres tanques i salt de
llargada). “Els resultats són
excel·lents, perquè tots els es-
colars han quedat entre els
primers classificats”, ha afirmat
el tècnic de la JAM, Daniel
Abián, qui ha recordat que la
temporada en pista tot just aca-
ba de començar.

 >> Els atletes de la JAM que van triomfar al Campionat Comarcal en pista
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“Tinc capacitat de pensar,
no només de memoritzar”

No soc cap geni,

i menys un

superdotat.

M’agraden les

mates i se’m

donen bé

Montcada està bé

com a ciutat

però falten més

llocs per sortir

�

   Campíó estatal de matemàtiques

LAURA GRAU

�Et consideres un super-
dotat o un geni de les ma-
temàtiques?
Geni en cap cas i menys
superdotat. M’agraden molt les
matemàtiques i se’m donen bé,
però també hi dedico temps. Un
atleta no té prou amb tenir
bones aptituds físiques, també
s’ha d’entrenar si vol estar en
forma i obtenir bons resultats.
�Com t’entrenes?
A classe fem molts exercicis però
en realitat el que són problemes,
coses que t’has de parar a pen-
sar i no només apli-
car directament la
fòrmula que t’han
ensenyat es fa molt
poc. I això s’aprén
treballant i fent
problemes pel teu
compte, encara que
també necessites
l’ajut del professor.
�Canviaries la
forma d’ensenyar
les matemàti-
ques?
S’hauria d’intentar
que l’alumne pensés
més pel seu comp-
te, que no només
s’aprengués una
fòrmula de memò-
ria i l’apliqués quan
toca, sinó que inten-
tés entendre la lògi-
ca de qualsevol
operació matemàtica.
�Això també es podria apli-
car a altres assignatures?
Crec que sí. De vegades els pro-

fessors obliden que els alumnes
tenim capacitat de pensar, no
només de memoritzar i repetir.
�Les assignatures de lletres
et van tan bé com les mates?
Les assignatures com història o
llengua me les vaig treient però
hi haig de dedicar molt més
esforç que a les mates. Suposo
que també deu ser perquè no
m’interessen tant.
�Despertes enveja o admi-
ració entre els companys?
Ni una cosa ni l’altra. Em veuen
com un noi normal que va a

classe. Em relacio-
no bé amb tothom.
�Fa quatre anys
que vius a Mont-
cada. Pros i con-
tres.
M’hi trobo força
bé. El meu barri –
Pla d’en Coll– és
molt tranquil. Pot-
ser trobo a faltar
ofertes d’oci, un
cinema... més llocs
per sortir. Per això
vaig sovint a Barce-
lona o Sabadell.
�Què fas en el
temps lliure?
Jugar a bàsquet,
sortir amb els
amics, anar a la
platja a l’estiu, ba-
llar a les discote-
ques...També en-

treno un equip infantil de bàs-
quet al CEIP Elvira Cuyàs i jugo
en un equip de Can Sant Joan.
�T’interessa la política?Has

’Sóc molt normal’. Així es defineix Dani Rodrigo, aquest
jove que vam descobrir fa un any gràcies a la seva habilitat amb les
matemàtiques. Ara ja no porta ulleres. Les ha substituït per lents
de contacte que li permeten mirar el món des d’uns ulls enormes
d’expressió serena. Aquest any acaba el batxillerat a l’IES
Montserrat Miró i encara no s’ha decidit si farà la carrera de mate-
màtiques o telecomunicacions o les dues alhora. Capacitat en té,
perquè tot i que no es considera un superdotat, és el primer jove
que guanya dos cops seguits l’Olimpiada Matemàtica Espanyola.
Com qualsevol noi de 17 anys surt amb els amics, festeja amb una
noia i fa esport. La peculiaritat és que li apassionen els problemes
que requereixen de la lògica matemàtica. El proper mes de juliol
acudirà a l’olimpiada internacional que se celebra a Tòquio amb
cinc  joves més. Per preparar-se assisteix a unes classes especials que
donen a la Universitat Politècnica de Catalunya. Abans d’aquesta cita,
participarà en la final de l’Olimpiada de Física. Després, la selectivi-
tat. I és que aquest noi no para.

participat darrerament en
alguna manifestació?
La política no m’interessa gaire,
però vaig prendre part en la
manifestació del 15 de febrer
contra la guerra perquè és un
tema que sí em preocupa. Crec
que és una guerra injusta en què
moriran molts innocents.
�Ets una persona religiosa?
Em semblen bé els valors que
defensa, com la solidaritat,
l’amor.., però l’església com a
institució no em dóna cap con-
fiança. Per tant, em considero
una persona agnòstica, no puc
dir que Déu existeix ni que no
existeix.
�Com és la relació amb els
teus pares?
Molt bona. De vegades ens
discutim. Suposo que és normal
però són bastant conciliadors i
sempre arribem a un pacte. El
tema més conflictiu és sempre
l’hora d’arribada a les nits.
�Com t’imagines la teva
vida d’aquí a 10-15 anys?
Suposo que estaré casat, tindré
la meva pròpia casa i una feina
que no m’ocupi moltes hores,
sobretot que no sigui repetitiva.
M’agradaria dedicar-me a les
telecomunicacions o a la investi-
gació sobre aquests temes.
�Aviat t’enfrontaràs a la
selectivitat. Et fa por?
Em fa una mica de respecte,
però em dona seguretat el fet
que m’estic treient el curs amb
bones qualificacions. No deixa
de ser un examen més sobre allò
que has aprés al llarg del curs.

�Com portes la fama?
L’any passat em vaig atabalar
amb tantes entrevistes a ràdios,
televisions, diaris. Aquest any he

decidit prendre’m-ho amb més
calma i no dir que sí a tot. Vull
estar concentrat per quan arribi
el mundial.

Dani RodrigoDani Rodrigo


