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El taller d’anellament científic
d’ocells al Besòs organitzat el
passat 11 d’octubre pel Servei
de Medi Ambient del consis-
tori ha permès constatar la gran
varietat d’espècies que hi ha a
la llera. L’experiència té com a
objectiu conèixer les poblacions
d’ocells i els seus hàbits i com-
portaments –alimentació, apa-
rellament, migracions... Les aus
capturades s’observen, es des-
criuen en una fitxa i s’identi-
fiquen amb una anella que passa
a ser una mena de DNI de
l’animal. Totes les dades que es
recullen es fan arribar a la So-
cietat d’Ornitologia.

PILAR ABIÁN

 >>Pit-roig localitzat a la llera

>> La Fundació Cultural
promou l’estudi de
l’historiador teatral
Xavier Fàbregas P. 22

més esp!rts
>> Pàgines especials amb tota la
informació dels equips base  P. 32-35



2 2a quinzena
octubre 2003 publicitat



32a quinzena
octubre 2003 3actualitat 2a quinzena

octubre 2003

L’obra ha costat més de 48 milions d’euros finançats per la Generalitat, el govern central i la UE

PRÒXIMA ENTRADA EN FUNCIONAMENT DE LA LA LINIA 11

pilar abián
can cuiàs

El metro lleuger connectarà Can Cuiàs
amb la xarxa de transport de Barcelona

Abans d’acabar l’any entrarà en
funcionament la línia 11 de me-
tro, que finalitza a Can Cuiàs i
enllaça el terme municipal de
Montcada i Reixac amb els
barris de Ciutat Meridiana, Vall-
bona, Torre Baró i Trinitat
Nova. Les obres es van iniciar
l’any 2000 i han costat 48 milions
d’euros, finançats majoritària-
ment per la Generalitat, amb
aportació de l’administració cen-
tral i dels fons FEDER de la
Unió Europea (UE). L’explo-
tació del servei la farà Transports
Metropolitans de Barcelona
(TMB) i es calcula que la mitjana
diària serà de 6.000 usuaris. L’es-
tètica del nou transport és gaire-
bé idèntica a la del metro con-
vencional, les úniques diferències
són que els trens, en lloc de tenir
cinc vagons, en tenen dos i que
les andanes no són de 100 metres
d’amplada, sinó de 40.

Previsió. Generalitat i TMB
no han volgut avançar cap data
d’inauguració, tot i que la previ-
sió és que entri en servei abans
de final d’any. “No trigarem un
dia més del que sigui estric-
tament imprescindible i
necessari, però sempre que
els criteris de seguretat esti-
guin garantits”, va dir el pre-
sident de TMB, Xavier Casas,
durant el primer viatge de prova
que es va fer el 7 d’octubre amb
l’assistència del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públi-
ques, Felip Puig, i una delegació
de l’Ajuntament montcadenc
encapçalada pel primer tinent
d’alcalde, Alfonso Romo –en
absència de l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), en viatge
oficial a Estocolm (Suècia). La
difícil orografia dels barris per
on passa la línia 11 ha obligat a
treballar amb grans desnivells, i
a fer la construcció d’andanes
per sota de 50 metres. Per aquest
motiu, s’hi han instal·lat
ascensors interiors i exteriors, en
alguns casos, per facilitar
l’accessibilitat. Una altra de les
característiques destacades de la

nova xarxa és que la decoració
de les estacions s’ha fet amb la
col·laboració de les entitats
veïnals. “És un metro molt
esperat i sentit pels barris i,
per això, hem volgut que les
estacions tinguessin una
càrrega simbòlica i reco-
llissin la seva sensibilitat i
idiosincràsia” va dir el conse-
ller.  A l’estació de Can Cuiàs hi
haurà una ceràmica vidrada pro-
jectada per Xavier Manubens i
el grup Turisme Tàctic que re-
produeix mapes de diferents
èpoques sobre l’entorn del barri.
El vicepresident de l’AV, Joaquín
Cabezudo, present al primer
viatge de prova, manifestava la
seva satisfacció per l’estètica de
l’estació i pel que el nou trans-
port suposa per al veïnat: “És
un avenç molt important que
utilitzarem molts dels veïns
que treballem a Barcelona”.
També l’expresidenta de l’entitat
i actual presidenta de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns de
Montcada (FAVMiR), Emilia
Vera, expressava la seva satisfac-
ció per la pròxima entrada en
funcionament del nou transport
“fruit de la lluita veïnal” i

lamentava “l’escàs suport de
l’Ajuntament”. Per al regidor
de Política Territorial i Urba-
nisme de l’Ajuntament, Alfonso
Romo, aquestes crítiques són
injustificades: “Va ser l’alcalde,
César Arrizabalaga, qui va
negociar amb TMB perquè el
metro lleuger arribés a Can
Cuiàs; inicialment només es

apunt crític

 >>Un operari dóna els últims retocs als rètols de l’estació de metro lleuger de Can Cuiàs

vigilànciaimatges del viatge de prova

projectava ampliar la línia 4,
de manera que les obres
haurien estat molt més com-
plexes i s’haurien retardat
anys”. El consistori ha projectat,
conjuntament amb la Gene-
ralitat, la construcció d’un apar-
cament dissuasori a la sortida de
l’estació amb capacitat per a més
d’un centenar de vehicles.

CARACTERÍSTIQUES DE LA LÍNIA 11
Té cinc estacions: Trinitat Nova, Casa de l’Aigua, Torre Baró-Vallbona, Ciutat Meridiana i Can Cuiàs.
Els combois circulen a 30 km/hora amb una freqüència de pas de cinc minuts i mig.
Els vagons tenen capacitat per a 135 persones i es preveu un volum diari de 6.000 viatgers.
En sis mesos el servei funcionarà de manera automatitzada, sense conductors.
La línia 11 connectarà amb la línia 4 del metro de Barcelona.

 >>El conseller, a l’esquerra, i els regidors Alfonso Romo
(PSC) i Joan Maresma (CiU) conversen amb uns veïns

 >>El viatge va despertar força expectació. A la foto, la
pantalla digital on apareix el nom de l’estació Can Cuiàs

FOTOS: PILAR ABIÁN

L’ALCALDE, MOLEST
PER LA MANCA
D’INFORMACIÓ

L’alcalde de Montcada i Rei-
xac, César Arrizabalaga (PSC),
ha manifestat el seu malestar
amb la Generalitat per haver
organitzat el primer viatge de
prova del metro lleuger sense
informar amb prou temps
l’Ajuntament. La notificació de
l’acte es va fer d’un dia per a
l’altre i, a més, va coincidir amb
l’absència de l’alcalde, en viat-
ge oficial a Estocolm. Arrizaba-
laga ha manifestat el seu enuig
pel que considera una “manca
de sensibilitat” cap al consis-
tori. L’edil opina que aquesta
celeritat respon a un objectiu
electoralista, davant la propera
convocatòria dels comicis
autonòmics. Arrizabalaga tam-
bé ha lamentat que, durant el
procés de construcció de la
línia 11, la Generalitat no hagi
convidat l’Ajuntament a cap
reunió de les que s’han fet
sobre el seguiment de l’obra i
els sistemes de seguretat. PA

ARIXU: LLUÍS MALDONADO
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L’esterilització es planteja com una solució per evitar l’augment incontrolat de la població de gats i gossos

CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

laura grau
redacció

«L’esterilització no té efectes negatius per a l’animal»

opinió professional

 >> Joan Palou

ARXIU

 Salut Pública proposa mesures per
evitar l’abandonament d’animals

 >>El veterinari Antoni Gumbau, de Montcada, atén una mascota en la seva consulta

SÒNIA HERNÁNDEZ

-Molta gent és reàcia a es-
terilitzar les seves mascotes
per por als efectes secundaris.
Té efectes negatius la cas-
tració d’un animal?
L’animal no té efectes secun-
daris, ni pscològics ni físics. Tot
al contrari. Si ho fem quan
l’animal és jove, abans que entri
en el primer zel de la seva vida
o just després, baixem la inci-
dència de tumors mamaris i
infeccions de matrius, en el cas
de les femelles.
-Quins beneficis obtindrà l’amo
de l’animal?
Tindrà un major control sobre
el cicle reproductiu de la seva

mascota i estarà segur de no
tenir cap sorpresa desagradable
i trobar-se amb una camada amb
la que no sap què fer.
-Està molt estesa la creença que
els animals esterilitzats s’en-
greixen, perden reflexos i es
passen tot el dia dormint.
Tot això és fals. El que hem de
fer és controlar la seva alimen-
tació perquè no augmenti de pes.
Però l’estat anímic i el caràcter
no li canvien després de la inter-
venció.
-Hi ha el tòpic molt estès que les
femelles han de tenir una cria
per evitar el quist mamari.
Això tampoc té cap base científi-

ca. El quist mamari pot aparèixer
independentment que tingui
cries o no, i acostuma a ser he-
reditari.
-És una operació complicada?
L’animal pateix?
L’operació requereix d’anestèsia
general i l’animal no sent cap
dolor. En el postoperatori és
important un bon tractament
analgèsic perquè els dos pri-
mers dies pot tenir molèsties.
Però la recuperació és ràpida.
-És molt car esterilitzar un ani-
mal?
El preu pot oscil·lar entre els 120
i els 300 euros. Depèn de si és
mascle o femella i del tamany i

Joan Palou, director del Centre Veterinari Nou Montcada

estat de salut. Cada clínica té
uns preus que estan estan-
daritzats pel Col·legi de Vete-
rinaris. Però és una despesa
necessària si volem evitar
camades indesitjades. LG

Amb l’objectiu d’evitar la super-
població de gats i gossos, que
sovint acaba amb el seu aban-
donament, la Regidoria de Salut
pública de l’Ajuntament ha posat
en marxa una campanya per fo-
mentar l’esterilització dels ani-
mals de companyia. El consis-
tori ha enviat més de 1.000
fulletons informatius als pro-
pietaris de gossos inscrits al cens
i en distribuirà més per depen-
dències municipals i establiments
comercials. També té previst
col·locar tres grans pancartes a
diferents punts del municipi. Els
missatges de la campanya remar-
quen que aquesta pràctica acaba
definitivament amb els períodes
de zel i les seves conseqüències
més acusades: gestacions no
desitjades, baralles entre mascles,
fugues de domicili, lladrucs i
miols, agressivitat, marcatge
amb orina... També s’insisteix
que l’esterilització no altera el
caràcter de les mascotes ni la
seva complexió.

Xifres. Segons dades facilitades
per l’empresa Serviplack, que fa
la recollida d’animals abando-
nats, durant l’any passat es van
localitzar a Montcada 265 gos-
sos vius i 17 morts. Pel que fa
als gats, 29 van ser trobats vius i
53 morts. Aquest any –des del
gener fins al juny– el nombre
d’abandonaments ha baixat con-
siderablement: 72 gossos vius i
8 morts i 11 gats vius i 20 morts.
En el cas dels gossos, el 10% ha
estat recuperats pels seus pro-
pietaris o donats en adopció i la
resta, sacrificats. Davant les
xifres d’abandonaments, morts
i sacrificis, la regidora de Salut

Pública, Eva Gonzalo (PSC),
considera necessari que la gent
prengui consciència de la
necessitat d’esterilitzar les seves
mascotes per evitar camades
indesitjades i posteriors aban-
donaments. “El problema
pren una dimensió més gran
–afegeix Gonzalo– tenint en
compte que a partir del 2007
no es podran sacrificar els
animals abandonats”. Segons
la nova llei de protecció d’ani-
mals, publicada el passat 4 de
juliol, d’aquí tres anys els animals
abandonats només podran ser
sacrificats per prescripció del
veterinari si presenten una ma-
laltia greu, la resta hauran de ser
mantinguts en refugis. Mentre no
entra en vigor aquesta mesura,
la llei també amplia de 10 a 20
dies el període durant el qual
l’animal abandonat ha d’estar
sota custòdia en un refugi, abans
de ser donat en adopció o sa-
crificat.
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ÀNGEL ACÍN

>> L’Ecoparc 2, a un pas de l’obertura

La planta incorpora tecnologia
avançada contra les males olors
L’EMMA preveu que les obres finalitzin al desembre i que la instal·lació comenci a funcionar al gener

 >> Terrenys ofertats pel consistori

ARXIU

Les obres de l’Ecoparc 2 ubicat
a Can Cabanyes, al terme mu-
nicipal de Montcada i Reixac,
estan ja en la recta final i es
preveu que estiguin enllestides
abans d’acabar l’any. Fonts de
l’Entitat Metropolitana del Medi
Ambient (EMMA) –organisme
propietari de la planta de trac-
tament de residus– han indicat
que a final d’any es podrien co-
mençar a fer les primeres proves
de maquinària i que, a partir de
gener, començaria el període de
proves de la instal·lació. A par-
tir d’aquesta data començarà el
compte enrere per al tancament
de la incineradora de residus
sòlids urbans de la Ferreria.
Segons el protocol que el 6 de
març de 2001 van signar l’Ajun-
tament i l’EMMA, el forn
desapareixerà sis mesos després
que l’Ecoparc 2 hagi entrat en
funcionament.

Satisfacció municipal.
L’alcalde, César Arrizabalaga, ha
constatat personalment l’estat
avançat de les obres en una visi-
ta feta el passat 1 d’octubre a
les instal·lacions acompanyat
d’altres membres del govern
local i representants de l’EMMA
–el gerent, Carles Conill– i el di-
rector de Serveis Tècnics, Josep
M. Sabaté. “Les millores res-
pecte l’Ecoparc de Barcelo-
na són molt importants, la
maquinària és més potent i,
tenint en compte que aquí es

tractaran menys tones, el pro-
cés serà millor”, va dir Arriza-
balaga. L’edil va anunciar una
propera visita a les instal·lacions
amb els membres de la Comis-
sió de seguiment en què partici-
pen administracions i represen-
tants d’entitats i amb els mem-
bres dels grups polítics amb
representació a l’EMMA.
Sabaté, per la seva banda, va
destacar l’avançada tecnologia de
què disposarà la planta de
residus: “És moderna en molts
conceptes, principalment pel
que fa al tractament d’aigües
i olors”. L’Ecoparc 2 tractarà
240.000 tones anuals de deixalles.
La matèria orgànica seguirà dos
processos biològics: la meta-
nització, que comporta l’obten-
ció de gas i energia elèctrica i el
compostatge, que suposa la
producció d’adob. La instal·la-

pilar abián
can cabanyes

ció té 21 metres en el seu punt
més alt i esta envoltada d’una
pantalla d’arbrat que redueix
l’impacte visual, una de les mi-
llores ambientals proposades

Membres del Pla Estratègic
Metropolità visiten Estocolm

pilar abián
redacció

>> Estudi del model suec

La  comissaria
es podria ubicar
al Pla d’en Coll

per l’Ajuntament de Montcada,
que també va incorporar al
projecte la col·locació de plaques
solars. L’obra ha costat més de
49 milions d’euros.

 >> Vista de l’Ecoparc 2 des del polígon de Barberà, amb el Turó al fons

 >> L’alcalde i altres regidors, durant la visita d’obres

 >> La delegació catalana estava integrada per una trentena de persones

PILAR ABIÁN

La futura Comissaria de Dis-
tricte que els Mossos d’Esquadra
tindran a Montcada podria es-
tar ubicada a Pla d’en Coll, a la
cantonada entre el carrer Ma-
tabous i el carrer Segre. Aquesta
és la proposta dels Serveis
Tècnics Municipals després de
valorar diferents alternatives. La
finca municipal en qüestió,
qualificada com equipament
comunitari, reuneix els requisits
exigits per la Generalitat: fa més
de 1.000 m2, està situada en una
zona de fàcil accés per als
ciutadans i té bones comu-
nicacions amb la xarxa viària del
municipi. En les properes
setmanes, l’Ajuntament  farà arri-
bar la seva proposta al govern
autonòmic. El regidor d’Ur-
banisme, Alfonso Romo (PSC),
creu que la Generalitat acceptarà
sense problemes la proposta “ja
que compleix totes les
exigències”. El desplegament
de la policia autonòmica a
Montcada es farà al llarg del
2006. La comissaria tindrà una
superfície de 650 m2 i dependrà
de l’Àrea Bàsica Policial que
s’ubicarà a Cerdanyola.

Policia Nacional. Segons la
Delegació del Govern a Cata-
lunya, des de principi d’octubre,
la Policia Nacional disposa de 50
funcionaris més a les localitats
de Sabadell, Sant Cugat, Cerda-
nyola, Terrassa i Montcada. El
destí de més agents a la comar-
ca té lloc després dels incidents
violents que es van registrar a
Castellar del Vallès. Fonts de la
comissaria local han informat
que des de principi d’octubre la
Delegació del Govern a Cata-
lunya ha reforçat la plantilla amb
tres nous agents que provenen
de Santa Coloma, on ja ha
començat el desplegament dels
Mossos.

L’alcalde de Montcada i Reixac,
César Arrizabalaga (PSC), va
viatjar del 5 al 8 d’octubre a
Estocolm com a integrant d’una
delegació del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona amb
l’objectiu de participar en unes
jornades sobre el model de
gestió de la ciutat sueca. Durant
tres dies, els membres de l’expe-

dició van assistir a seminaris i
xerrades informatives sobre els
sistemes de tractament de resi-
dus que aplica Estocolm, les rela-
cions entre l’Ajuntament i les
empreses i la societat del be-
nestar sustentada, segons l’edil,
en una “forta pressió fiscal als
ciutadans”. Després d’aquest
viatge, Montcada acollirà el 20
d’octubre la propera reunió de
la Comissió Delegada del Pla.

PEMB

laura grau
redacció
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>> Entra en vigor la lliure elecció de CAP

Els ciutadans ja poden
escollir on volen ser atesos

 >> La regidora, a l’esquerra, durant l’entrevista amb membres del SCS

notícies

en 2 minuts...
Condecorats dos policies nacionals!

PILAR ABIÁN

Un subinspector i un agent del cos de la Comissaria de la
Policia Nacional van ser condecorats el passat 3 d’octubre amb
la creu al mèrit policial que concedeix el Ministeri de l’Interior.
El lliurament de les medalles es va fer a l’Auditori durant la
celebració del patró del cos, San Ángel Custodio i va comptar
amb la presència dels portaveus dels grups municipals del PSC,
CiU, ICV-EUiA i PP. PA

Conveni amb la Fundació Main!
La Fundació Main continuarà fent-se càrrec de la Unitat d’Es-
colarització Compartida (UEC) que funciona des de fa tres anys
a les antigues cases de mestres de Mas Rampinyo i que depèn de
la delegació territorial del Vallès Occidental d’Ensenyament. El
servei atén els alumnes de segon a quart d’ESO amb pro-
blemes d’adaptació i està coordinat amb els diferents IES de
la localitat. LG

A partir d’ara els ciutadans de
Montcada poden escollir lliu-
rement l’equip d’atenció pri-
mària (EAP) arreu del territori.
L’EAP està format pel conjunt
de professionals sanitaris (metge
de capçalera, pediatra, odon-
tòleg, personal d’infermeria i de
treball social) i d’atenció a
l’usuari que treballen en un Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP).
Representants del Servei Català
de la Salut (SCS), Carme Gon-
zález –del servei d’atenció al
client– i Carme Beni –tècnica de
la Regió Sanitària centre– es van
reunir el passat 3 d’octubre amb
la Regidora de Salut Pública de
l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, Eva Gonzalo (PSC), per
informar sobre l’entrada en vi-
gor del nou model de lliure
elecció d’ambulatori. L’usuari
que vulgui canviar-se de CAP ha
de formalitzar la sol·licitud
directament al centre. L’accep-
tació o denegació s’ha de resol-
dre en un termini màxim de 10
dies hàbils. Segons González,
“es pot donar el cas que una
petició sigui denegada si el

CAP o el metge escollit té la
quota completa”.

Normes. El nou ambulatori
escollit serà el responsable de la
prestació de tots els serveis
d’atenció primària, excepte els
que s’han d’organitzar en base
territorial com l’atenció domi-
ciliària, la continuada, la social i
la comunitària. Aquests serveis
sempre dependran del CAP on
resideixi l’usuari. En canvi, els

serveis de suport i d’atenció
especialitzada dependran del
CAP escollit. Per a qualsevol in-
formació sobre el procediment
de canvi d’equip d’atenció pri-
mària, els usuaris es poden adre-
çar al 012 o directament al telè-
fon Sanitat Respon 902 111 444.
Segons Beni, “no es preveu un
volum important de canvis te-
nint en compte que el resultat
d’una prova pilot es va situar
en un 1,5% de sol·licituds”.

Estudiants en pràctiques al consistori!
Prop d’una vintena d’estudiants dels IES de Montcada i Reixac
van fer en els últims mesos pràctiques laborals a l’Ajuntament.
Els joves van rebre un diploma acreditatiu de mans de l’alcalde,
César Arrizabalaga, i la regidora d’Educació, Flor López. LG

SÒNIA HERMÁNDEZ
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d’usuaris de la línia d’autobús
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>> Resultats de l’ampliació del recorregut del 155

notícies

Eva Garcia,
amb opcions

de ser diputada
pel PPC

El consistori
obliga a retirar
pintures d’un
magatzem

La línia d’autobusos 155, que
connecta Terra Nostra amb Can
Cuiàs, ha experimentat un in-
crement de passatgers del 20%
des que Transports Metropo-
litans de Barcelona (TMB) va
ampliar ara fa un any el seu
recorregut i la freqüència de pas.
L’empresa metropolitana va fer
aquests canvis a petició de l’Ajun-
tament, que tenia com a objectiu
garantir l’arribada de l’antiga línia
505 fins al Gurugú i fins a l’IES
la Ferreria. Segons fonts de
TMB, la línia és utilitzada diària-
ment per un miler de viatgers.
La presidenta de l’Àrea Interna,
Carme Porro (PSC), ha fet una
valoració positiva d’aquests
resultats i ha anunciat que el
consistori “demanarà a TMB
que ampliï l’horari en la fran-
ja nocturna, després de cons-
tatar que és una demanda
molt estesa entre els usuaris”.
Per la seva banda, el president
de l’AV del Gurugú, Francisco
Tirado, considera que el balanç
del primer any de funcionament
de la línia 155 confirma que era

una reivindicació “molt justifi-
cada” per part dels veïns, que
es mostren satisfets amb el ser-
vei. El representant veïnal no-
més lamenta que no hi hagi cap
transport públic que connecti el
sector amb la resta de Montcada
ni els diumenges ni els festius.

Millora de la flota. L’am-
pliació de la línia ara fa un any
va anar acompanyada de la re-
novació de la flota de vehicles,

amb autobusos de pis reduït
adaptats a persones amb proble-
mes de mobilitat.  TMB també
va incorporar un tercer vehicle
que va permetre augmentar la
freqüència de pas de la línia, de
manera que el temps d’espera
entre combois es va reduir dels
35 minuts als 26 actuals. El que
no va variar és l’horari del servei
que funciona des de les 7 h fins
a les 21.10 –hora en què surt
l’últim autobús de Can Cuiàs.

 >> El 155 ha guanyat usuaris des que va ampliar el recorregut

La regidora del Partit Popular
(PPC) a l’Ajuntament de Mont-
cada, Eva Garcia, és el número
8 de la candidatura que encap-
çala Josep Piqué per a les pro-
peres eleccions a la Generalitat
de Catalunya, en representació
del Vallès Occidental. Garcia, de
32 anys, és secretària executiva
electoral i també és membre de
l’equip de campanya del Partit
Popular de Catalunya per als
comicis autonòmics. La mont-
cadenca, molt satisfeta per la
seva participació a la llista dels
populars, ha anunciat que les
seves prioritats, en cas de ser
escollida, seran  “millorar la
xarxa d’infraestructures i in-
crementar la seguretat ciuta-
dana”. LG

 >> Eva Garcia, amb Piqué

ARXIU/ PILAR ABIÁNLAURA GRAU

El departament de Llicències i
Disciplina va obligar un comer-
ciant a retirar, el passat dia 15,
les pintures que tenia emmagat-
zemades en uns locals sota els
habitatges dels números 20, 22 i
24 del carrer Carrerada, de Mas
Rampinyo. Al mes d’agost, els
veïns d’aquests immobles van
denunciar al consistori l’exis-
tència d’aquest material als bai-
xos dels pisos, alertats per l’olor
a dissolvent que desprenien les
pintures. Un cop retirat el mate-
rial inflamable, el consistori ha
donat al comerciant un termini
màxim de tres mesos per a bui-
dar també els pots de pintura a
l’aigua. El regidor de Llicències
i Disciplina, Sergio Hermoso
(PSC), ha confirmat que, fins a
la retirada total de tots els pro-
ductes, la Regidoria farà inspec-
cions setmanals al local. LR

 >> El material es va buidar el dia 15

SÒNIA HERNÁNDEZ
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>> Taller d’anellament d’ocells al Besòs

L’experiència constata l’elevat
nombre d’espècies que acull el riu

Una vintena de persones participa en la matinal organitzada pel Servei Municipal de Medi Ambient

 >> Un anellador mostra als assistents com capturar ocells amb la xarxa japonesa

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
93 572 64 91

Vendo casa. En Santa Mª de
Montcada, de 140 m2, con jardín
de 100 m2. Teléfonos: 935 645
712, 935 644 071
Limpieza. Chica de 26 años se
ofrece para labores de limpie-
za. Teléfono 637 240 962
Particular se ofrece. Para mon-
tar techos de aluminio desde 36
euros/m2. Teléfono: 617 543 596
Vendo comedor. De segunda
mano. Precio: 300 euros. Tel.
935 753 371.
Pis en venda a Santa Maria. Pis
primer, 60m2+traster petit. 2-3
habitacions (1 doble). Cuina i
bany en bon estat. Gas ciutat.
Pocs veïns, a 5 minuts de Renfe.
Preu: 137.000 euros. Tel. 93 564
61 56-617 087240. Agències no.
Se vende. Góndola megalux

només particulars

blanca de 3,5m i estanterías
para tienda o almacén de 80 a
100 m2. Muy buen precio, 1.370
euros.  Teléfono: 936 916 551.
Clases de matemáticas. Licen-
ciada en matemáticas da clases
particulares de ESO y bachille-
rato. Teléfono: 608 886 836(lla-
mar a partir de  las 14h).
Es donen classes. De mate-
màtiques, física i química per a
alumnes des de primària a bat-
xillerat. Telèfon: 658 069 331.
Busco plaça de pàrquing. A la
zona del Caprabo i l’ambulatori.
Tel. 655 420 110.
Buscamos trabajo. Señoras ecua-
torianas de 40 y 32 años para lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores y niños. Teléfonos: 93 564
3839  676 142 863, 687 659 905.

El govern
local explica
quina política

industrial
vol potenciar

Satisfets amb la resposta
que ha tingut el taller?
Molt satisfets, perquè n’ha
pres part més d’una vintena
de persones i a moltes d’elles
els ha canviat l’opinió que
tenien del riu.
En quin sentit?
En el sentit que no els agra-
dava el paisatge de la llera,
trobaven que és més maco
tenir-hi gespa, però s’han
adonat que el canyissar que
hi ha a Montcada compleix
un important objectiu per a
moltes espècies d’aus.
Quin paper té el canyissar?
Aquest tipus de vegetació ha
ajudat a augmentar la biodiver-
sitat de les espècies a la llera
del Besòs. Durant el taller
vam capturar 67 ocells per
anellar de molts tipus: bos-
carla de canyar, mosquiter
comú, rosinyol bord, roig,
cotxa blava, bitxac comú,
pinsà...
Tota una troballa
Sí, ha estat sorprenent per a
nosaltres mateixos, que no
ens pensàvem que hi hagués
una biodiversitat tan rica.
Animats a repetir l’expe-
riència?
Per suposat. Ha estat molt
instructiva i és molt recoma-
nable tant per a adults com
per a infants, però sempre so-
ta la supervisió d’anelladors
oficials. PA

Claudio Marcos,
tècnic del Servei
de Medi Ambient

PILAR ABIÁN

El 22 d’octubre es farà a l’Au-
ditori Municipal, de 9 a 12h, una
jornada destinada a presentar les
línies estratègiques de la política
industrial que el govern munici-
pal (PSC-CiU) vol desenvolupar
durant l’actual mandat. Les
intervencions seran a càrrec del
primer tinent d’alcalde i presi-
dent de l’Àrea Territorial, Alfons
Romo (PSC), el regidor de Pro-
moció Ocupacional i Pla Estra-
tègic, Francisco Hierro (PSC), i
el regidor de Llicències i Disci-
plina, Sergio Hermoso (PSC). A
continuació, l’enginyer tècnic
municipal Jordi Català explicarà
als assistents com adequar les
indústries a la Llei d’intervenció
integral de l’administració am-
biental. L’acte el tancarà l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC). PA

Propera Fira
del comerç a

Mas Rampinyo
El taller d’anellament científic
d’ocells al Besòs organitzat el
passat 11 d’octubre pel Servei
de Medi Ambient del consistori
amb la col·laboració de Xavier
Larruy –coautor amb David
Perpiñán del llibre La fauna
vertebrada del Besòs a Montcada i
Reixac– ha permès constatar la
gran varietat d’espècies que hi ha
a la llera. La vintena de perso-
nes que va participar en l’activitat
va poder veure de prop algunes
espècies difícilment observables
com ara la boscarla de canyar,
el pit-roig o la cotxa blava.
L’anellament científic és una eina
molt valuosa per conèixer les
poblacions d’ocells i els seus
hàbits i comportaments –ali-
mentació, aparellament, migra-
cions... La tècnica consisteix a
capturar les aus a la mateixa llera

mitjançant una xarxa japonesa,
molt delicada i invisible per a les
aus. Un cop immobilitzades,
s’observen i es descriuen en una
fitxa les característiques morfo-
lògiques de l’animal i se li col·loca
l’anella amb un codi identificatiu.
Per fer aquesta tasca, cal ser
anellador oficial, ja que s’han de
tenir uns coneixements molt
precisos per tal de no ocasionar
cap dany a l’ocell. Totes les dades
que es recullen es fan arribar a
la Societat d’Ornitologia.

Repetició.     El Servei de Me-
di Ambient ha anunciat que
organitzarà noves sortides per
fer anellaments d’ocells donat
l’èxit de participació i també la
utilitat de les dades per com-
provar l’estat de salut del Besòs
com a ecosistema que, tot i la
lenta recuperació, ja acull una
gran diversitat d’espècies.

 >> Ocell capturat a la xarxa

 >> Bec de corall

L’Associació de Comerciants,
Botiguers i Industrials de Mas
Rampinyo prepara la III Fira
Comercial i la II Fira de plaques
de cava de Mas Rampinyo, que
tindrà lloc el dia 9 de novembre
al matí. Els interessats a partici-
par poden reservar una plaça als
telèfons 93 575 17 19 i 93 564
20 97. L’entitat també ha previst
una reunió informativa el 30
d’octubre vinent, a partir de les
21h, a La Unió de Mas Ram-
pinyo. L’any passat van partici-
par en la fira uns 40 expositors;
la major part eren de Mas Ram-
pinyo, de sectors com l’estètica,
els complements, la roba i les
sabates, els electrodomèstics o
els comestibles, però també hi
havia establiments de Planoles,
Palamós i Porqueres. SO
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Montcada i Reixac acollirà l’any vinent una exposició sobre l’efemèride

>> 125 aniversari de la connexió ferroviaria pels Pirineus Orientals

Municipis de la línia de França
se sumen a la celebració

Homenatge a
Lluís Companys

 >> El tren del centenari va arribar l’11 d’octubre a l’estació de França de Barcelona

 >>Ana Rivas, amb membres de la
comissió organitzadora

FOTOS: PILAR ABIÁN

L’Ajuntament de Montcada i
Reixac va ser un dels patro-
cinadors del actes de com-
memoració del 125è aniversari
de la connexió ferroviària inter-
nacional dels Pirineus Orientals

que es van celebrar entre el 10 i
el 12 d’octubre, organitzats pel
Centre d’Estudis Històrics del
Ferrocarril Espanyol. La presi-
denta de l’Àrea Interna, Carme
Porro (PSC), va assistir el dia 10
a la presentació del programa,
en un acte que va tenir lloc a la

seu de Foment del Treball a Bar-
celona. Hi van prendre part, en-
tre altres, representants de les
cambres de comerç de Barce-
lona i Girona, de l’Autoritat del
Transport Metropolità, del
Col·legi d’Enginyers del ferro-
carril i de la comissió organitza-

dora. Durant l’acte, es va remar-
car la importància d’aquesta línia
ferroviària però també es va po-
sar de relleu l’error de no adop-
tar l’amplada de via europea.

Mostra commemorativa.
El dia 11, la regidora de Pre-
sidència, Ana Rivas (PSC), va
assistir a l’Estació de França de
Barcelona, a l’arribada del Tren
del Centenari, una rèplica de les
primeres màquines que van fer
el recorregut Barcelona-Port
Bou. També es va inaugurar una
exposició commemorativa que
visitarà l’Auditori Municipal la
segona quinzena del mes de
gener vinent. La mostra consta
de plafons i documentació rela-
cionada amb el món ferroviari
de final del segle XIX.  L’enllaç
entre Port Bou i França es va
inaugurar el 20 de gener de 1878.
La línia va esdevenir un eix fona-
mental en el trànsit ferroviari
entre la meitat oriental de la pe-
nínsula i la resta d’Europa.

Administrador
pero sto ques?
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PRIMER ANIVERSARI DE L’ESPAI JOVE

Can Tauler rep més de 8.000
visites des de la seva obertura

 >> Durant l’estiu Can Tauler va acollir un ampli programa d’activitats. A la fotografia, imatge de la Nit jamaicana

LLUÍS MALDONADO

Joventut prepara una festa de celebració que es farà el 17 d’octubre

sònia hernández
redacció

La sida centra
l’acte inaugural
del curs escolar

Curs per a
monitors
de lleure

La Regidoria de Joventut
organitza un curset de monitors
de lleure infantil i juvenil que
tindrà lloc a l’Espai Jove Can
Tauler entre el 13 de desembre i
el 10 de gener, en horari de 10 a
13h i de 16.30 a 20h. Les
inscripcions estaran obertes fins
al 14 de novembre, a Can Tauler
–carrer Balmes, 16. El curs,
adreçat a majors de 18 anys, té
una durada de 100 hores i el preu
és de 120 euros. La titulació cor-
respon al diploma de monitor
d’activitats de lleure infantil i ju-
venil que atorga la Secretaria
General de Joventut de la Ge-
neralitat de Catalunya i està
reconegut com a crèdits de lliure
elecció per a estudiants uni-
versitaris. Per a més informació,
els interessats poden trucar al
telèfon 93 564 17 41. SO

protagonistes
VALORACIÓ POSITIVA SOBRE EL PRIMER ANY

DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE

L’Espai Jove Can Tauler ha
rebut en un any més de 8.600
visites. Aquesta és una de les
primeres xifres extretes de l’anà-
lisi dels primers 12 mesos de
funcionament del centre, va-
lorats molt positivament per la
Regidoria de Joventut. Una
altra dada que demostra la bona
resposta que els joves hi han
donat és la de les 191 reserves
d’alguna de les sales de la ins-
tal·lació fetes per dur a terme
diverses activitats culturals i de
lleure, en les quals han participat
1.212 joves. La regidora de
Joventut, Eva Gonzalo (PSC),
ha explicat que en un any de fun-
cionament l’Espai Jove Can
Tauler ha aconseguit mobilitzar
una part important dels joves de
Montcada, tot i que n’hi ha que
no coneixen la seva oferta d’ac-
tivitats. Una part important de
l’activitat dels responsables del
centre durant aquest any ha estat
precisament dedicada a  difon-
dre’n el funcionament.
En aquests mesos, l’espai ha
estat la seu de cursos, tallers, fes-
tivals, mostres, exposicions,
celebracions puntuals, viatge-
teques i aules d’estudi. Gonzalo
ha destacat com a cursos més
exitosos els d’iniciació a l’àrab i
els relacionats amb les noves
tecnologies: “Això demostra
que la joventut té moltes in-
quietuds, tant per cultures
fins ara poc conegudes com
per les innovacions informà-
tiques”.

Aniversari. Per celebrar el
primer aniversari de l’Espai Jove
Can Tauler, la Regidoria orga-
nitza una sortida col·lectiva els

dies 25 i 26 d’octubre a Vilano-
va de Sau. “Crèiem que la mi-
llor manera d’acostar el cen-
tre als joves era amb una sor-
tida exterior –afirma la regi-
dora–, on usuaris i responsa-
bles del centre convisques-
sin”. Gonzalo ha explicat que
les inscripcions funcionen a un
ritme molt bo i que participa-
ran joves des de 12 anys fins a
30, el que fa esperar un interes-
sant canvi d’informació. La
Regidoria ha pagat la meitat de
les despeses perquè el cost no
limiti la participació.
A més de la sortida, Joventut
també ha preparat una  festa per
al 17 d’octubre, amb la inaugu-
ració de l’exposició Cruces, cru-
ces, cruces de la jove escultora
montcadenca Saida Barbosa i la
projecció de l’espectacle audio-
visual El drama del desencanto.

Eva Gonzalo, regidora de
Joventut (PSC)
“Creiem que Can Tauler ja fun-
ciona bé, però
encara ens fal-
ta donar-lo a
conèixer a mol-
ta gent perquè
els joves sàpi-
guen les pos-
sibil itats que
tenen allà”

David Ruiz,  tècnic de Joventut
“Els pilars so-
bre els quals
s’han assentat
els serveis i
actuacions de
l’Espai Jove
han estat la
participació, la

dinamització, la informació i la
formació.  No estem parlant d’un
projecte tancat, sinó en contínua
evolució. Can Tauler va néixer
com un gran pla al qual els
joves del municipi van donant
forma dia a dia.”

Xavi Bautista, usuari
“Can Tauler és un punt de
trobada amb els amics que et
permet conèi-
xer molta gent
i fer coses que
no pots fer a
casa com ara
tocar la guitar-
ra o fer pràc-
tiques de dj’s.
Crec que els
joves no ho aprofitem prou i és
una llàstima”

La lluita contra la Sida centrarà
l’acte d’inauguració oficial del
curs escolar 2003-2004, que tin-
drà lloc el proper 29, a partir de
les 18.30h a l’Auditori, amb la
representació de l’obra de teatre
Que sí, vida!, sobre la prevenció
de malalties de transmissió se-
xual. Aquesta peça teatral s’em-
marca en una campanya que els
departaments d’Educació, Salut
Pública i Consum i Joventut han
preparat al voltant del dia Inter-
nacional contra la Sida, el dia 1
de desembre. També s’ha
convocat un concurs adreçat als
estudiants de tercer d’ESO per
escollir-ne el cartell. El termini
màxim per a presentar les obres
–a l’Espai Jove Can Tauler en-
tre les 17 i les 22h– és el dia 22.
Abans de la presentació del curs,
el mateix dia 29, a les 18h, també
a l’Auditori, es reunirà el Con-
sell Municipal Escolar. SO



14 2a quinzena
octubre 2003 societat

Anàlisi de com és el municipi
des de l’òptica femenina

>> Taller organitzat pel Consell Municipal de Dones
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en 2 minuts...
El Casino celebra un any d’activitats

Tercer aniversari del Centre Cívic
El centre cívic de Can Cuiàs va celebrar amb una festa el passat
dia 19 de setembre el seu  tercer any de funcionament. Grans i
petits van gaudir de l’espectacle de titelles El solista, a càrrec de
Rocamora Teatre, a la
pista poliesportiva del
barri, que va incloure
les aventures d’un pa-
llasso, un avi inquiet i
una folklòrica. Prop
de 200 persones van
veure el muntatge, sen-
zill i ple d’humor i sen-
sibilitat. Una xocola-
tada al centre cívic va
cloure la celebració.SO

!

!

SÍLVIA DÍAZ

El Consell Municipal de Dones,
dependent del departament de
Relacions Ciutadanes de l’Ajun-
tament, prepara un estudi de
gènere que s’incorporarà al Pla
Estratègic de Montcada i Reixac
perquè inclogui la visió i les ne-
cessitats de les dones del mu-
nicipi. L’objectiu és elaborar un
Pla d’Igualtat per millorar les
condicions de vida i els serveis
envers la dona a Montcada.
Com a primer pas i amb la fina-
litat d’identificar quina és la
situació i les demandes d’aquest
col·lectiu, s’ha organitzat un ta-
ller participatiu sota el títol La
mirada de les dones a Montcada i

Reixac, que tindrà lloc el proper
dia 25, dissabte, de 9 a 14h, al
Centre Cívic i de Serveis Anti-
gues Escoles de Mas Rampinyo.

Debat. En aquesta activitat
s’analitzarà i es debatrà sobre
aspectes com l’habitatge, el
món laboral, els transports, els
estudis o la violència de
gènere.  La presidenta del
Consell de Dones, Enriqueta
Delgado, ha remarcat que és
molt important la participació
per marcar les línies de futures
actuacions. “Si les dones no
participem en els temes que
ens afecten, algú prendrà per
nosaltres les decisions i pot
ser que les solucions que ens

Primera festa
d’aniversari del
Centro Aguileño

donin no siguin aquelles que
realment necessitem”. Les
interessades a participar en
aquest taller poden inscriure’s a
l’Ajuntament o trucar-hi per
telèfon, al  93 572 64 74.

 >>Enriqueta Delgado

El Centro Aguileño de Mont-
cada va dur a terme un dinar de
germanor en la celebració del
primer aniversari de creació de
l’entitat, l’establiment en la seva
seu estable de Can Sant Joan i
l’agermanament entre Montcada
i el municipi d’Águilas. L’àpat,
al qual va assistir l’alcalde, César
Arrizabalaga, es va realitzar el
passat 12 d’octubre al local de
l’entitat i va comptar amb la
participació de prop de 200
persones. Els assistents van po-
der rememorar els actes d’ager-
manent de l’estiu.  SH

L’AV de Terra Nostra va commemorar amb un sopar el passat
2 d’octubre el primer aniversari del Casino, després de la
rehabilitació que
va dur a terme
l’entitat amb una
subvenció del con-
sistori. A l’acte, el
president de l’AV,
Josep M. Prado,
va fer entrega a
l’alcalde, César
A r r i z a b a l a g a ,
d’una memòria de
les obres de refor-
ma i de les activi-
tats dutes a terme durant aquest primer any. El sopar va comptar
també amb la presència de regidors de tots els grups municipals
amb representació al consistori. PA

PILAR ABIÁN

L’AV de la Ribera va fer el 4
d’octubre una festa per acomiadar
l’estiu que va comptar amb
l’actuació d’un grup d’animació,
un berenar popular per a la mai-
nada, i a la nit, ball amb orques-
tra. L’activitat, que es va ajornar
el 27 d’octubre a causa de la pluja,
va comptar amb la presència de
les autoritats municipals. LM

Comiat de l’estiu a la Ribera!

SÍLVIA OLIVA

LLUÍS MALDONADO

 >>L’arrossada es va fer a la mateixa seu del Centro Aguileño
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>> 25è aniversari del CEIP Elvira Cuyàs

LLUÍS MALDONADO

El programa commemoratiu
comença el 24 d’octubre

Durant aquest curs escolar 2003-
4 el CEIP Elvira Cuyàs, al barri
de Mas Rampinyo, celebra el seu
25è aniversari. La inauguració del
programa commemoratiu es
farà el 24 d’octubre amb una
festa oberta als pares i mares, a
partir de les 15.30h. Aquest serà
el primer d’un seguit d’actes pre-
vistos des d’ara i fins al juny, que
requeriran la col·laboració de les
persones que han tingut alguna
vinculació amb el centre des de
la seva creació. Per això, la di-
recció de l’escola fa una crida als
exalumnes, perquè aportin tot
aquell material que pugui ser útil
per preparar una exposició so-
bre la història de l’escola. El cen-

laura grau
mas rampinyo

tre també organitza un concurs
per triar el logotip del 25è ani-
versari obert a alumnes i ex-
alumnes. Als treballs ha de cons-

tar el text: CEIP Elvira Cuyàs
25è aniversari 1978-2003, i s’han
de presentar del 20 al 28 d’oc-
tubre.

 >>Façana de l’escola, al barri de Mas Rampinyo
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edificis  amb ‘glamour’

i a l’anterior número
de La Veu vam fer
un recorregut pels

racons de poble que encara
queden a Montcada, en
aquest número hem selec-
cionat alguns exemples del
luxe i glamour que van por-
tar al municipi les famílies de
la burgesia barcelonina que
venien a estiuejar a final del
segle XIX i principi del XX.
Es tracta d’edificis senyo-
rials, construïts, en molts ca-
sos, per prestigiosos arqui-
tectes i avui dia catalogats
com a patrimoni arquitec-
tònic. Si el seu aspecte exte-
rior és imponent, encara són
més impressionants alguns
interiors. A la foto de costat,
podem veure la xemeneia
que presideix la sala princi-
pal de la Torre Vila, més
coneguda com el Kctus
(Major, 110). Aquesta casa és
una de les més represen-
tatives del Modernisme a
Montcada. Va ser construïda
el 1907 i és plena de mera-
velles com aquesta xemeneia,
que està esculpida en forma
de poms de flors i corona-
da per un estucat de cignes

S

El balcó de la torre Vila té una barana de
ferro forjat amb motius orngamentals propis del
període la Renaixença. Podem veure l’escut de Catalunya
fet amb ferro forjat i les ondulacions típiques del Mo-
dernisme. Tot plegat un balcó molt elegant.

La sala de plens de la Casa de la vila, construïda
el 1918, presenta uns treballs de guixeria notables que
van ser finançats per un ric estiuejant, Mariano Carbonell,
com una aportació desinteressada al municipi.

Text: Laura Grau. Fotos: Jaume Alcázar
Amb la col·laboració de la Fundació Cultural

–elements simbòlics de la
Renaixença. A la part infe-
rior dreta, veiem l’escala de
la torre, amb una barana
de ferro forjat, esglaons de
marbre i rajoles que repre-
senten la flor de saüc. A la

part superior dreta, veiem
la casa de l’estiuejant Fran-
cesc Solà. Construïda el
1886, és d’inspiració neo-
clàssica es coneix com a
Vila Palacios i està al carrer
Domingo Fins.

La torre de Can Bonet s’aixeca esplèndida
enmig de la Serralada de Marina. Obra de l’arquitecte
Josep Domènech i Mansana (1914-16), és un edifici
molt luxós que en la seva època comptava amb sala de
billar, sala de fumar i una capella integrada a la casa.

La façana de La Unió té elements decoratius
típicament noucentistes. Va ser restaurada l’any 1996.
L’edifici més emblemàtic de Mas Rampinyo va néixer
com un casino on es feien activitats per la gent del barri.
Tenia un càracter més popular que el Cafè Colon.

La torre de la Panreac, situada a la Font
Pudenta, data del 1920. És d’estil noucentista amb
influència modernista. L’element més destacat és el
balcó semicircular, sustentat per columnes.

Aquest arrambador de ceràmica vidria-
da, d’una gran bellesa, pertany a la Casa Pons, construïda
a principi del XX a Vallençana. Joan Pons era un home
molt vinculat a la vida política barcelonina.

º
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Un espai d’imaginació i creativitat per passar bones
estones

gent que es mou
Club Krom

més informaciómés informaciómés informaciómés informaciómés informació
Espai Jove Can TaulerEspai Jove Can TaulerEspai Jove Can TaulerEspai Jove Can TaulerEspai Jove Can Tauler

eme_rod@yahoo.eseme_rod@yahoo.eseme_rod@yahoo.eseme_rod@yahoo.eseme_rod@yahoo.es

laura grau
redacció

 >> Primera trobada del joc de cartes Magic, a Can Tauler

Benvinguts al món del rol
DAVID RUÍZ

Els jocs de rol es van fer trista-
ment famosos als anys 90 arran
d’alguns crims que els mitjans de
comunicació es van ocupar de
magnificar-los i envoltar-los de
detalls escabrosos. Però, lluny
d’aquesta imatge, el club de rol
Krom de Montcada i Reixac rei-
vindica aquests jocs com un espai
d’imaginació i creativitat que
permet fer amics i passar bones
estones. Inventats als anys 70 per
universitaris nordamericans, “els
jocs de rol et donen la pos-
sibilitat de fer tot allò que et
passi per la ment –explica el
president, Emerson Rodrigues–
respectant, això sí, els límits
de la realitat”. Els primers jocs
de rol s’inspiraven en l’imaginari
medieval –Dungeons&Dragons
i el Senyor dels Anells-, més tard
van aparéixer els d’estètica
futurista i, actualment, han ad-
quirit protagonisme els jocs
d’estètica gòtica –vampirs, ho-
mes-llop i tot el que podríem
associar al cinema de terror
clàssic. Hi ha jocs de rol en viu,
que es practiquen a l’exterior, i

jocs de taula. En els dos casos,
hi ha la figura del “màster” que
és qui dirigeix el joc i fa inte-
ractuar els diferents personatges.
“És molt més fàcil del que
sembla, només cal participar
en una partida per entendre
la dinàmica”, diu Rodrigues.

Entitat oficial. Krom, que
va començar a gestar-se fa tres
anys, està enllestint els tràmits per
constituir-se oficialment com
entitat, amb una trentena de socis
i molts més simpatitzants, amb
edats compreses entre els 13 i

els 28 anys. El seu punt de tro-
bada és Can Tauler, on els
dissabtes i diumenges al matí
s’organitzen les partides. A més
de rol, també fa trobades per
jugar a cartes, sobretot les de
Magic que, inspirades en l’estè-
tica d’alguns jocs de rol, tenen
molts seguidors. Krom partici-
parà el 31 d’octubre en la Nit
d’ànimes que organitza Joventut.
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Divendres 17
aniversari espai jove.
Inauguració exposició Cruces, cruces, cru-
ces de Saida Barbosa, escultures i gravats.
Fins al 30 d’octubre. Inauguració amb
l’espectacle audiovisual: El drama del des-
encanto.
exposició. Inauguració de la mostra
Ara fa temps de novel·la històrica i juvenil.
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan. Turó, 45
concurs de cartells. Concurs per
il·lustrar el cartell del dia de la Sida, adreçat
a joves de 3r d’ESO. Presentació d’obres
fins al 22 d’octubre a l’Espai Jove Can Tauler.

Diumenge 19
xocolatada. Al local de l’AV Font
Pudenta i Muntanyeta. Hora: 10h. Lloc:
Font Pudenta, 22-24. Organitza: AV.
teatre infantil. El xumet valent i la
xinxeta que escombrava... de la Cia Xumet
i xinxeta. Hora: 12h. Lloc: Auditori. Orga-
nitza: Regidoria de Cultura. Entrada:  2,8
euros.
sardanes. Amb la Cobla Thermalenca.
Hora: 12h. Lloc: Carrer Major. Organitza:
Regidoria de Cultura.
sortida. Visita al Museu d’Història de
Catalunya. Hora: 11h, al metro de Barce-
loneta.Organitza: Fundació Cultural.

Dilluns 20
reunió. Comissió Delegada del Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona. Hora:
17h. Lloc: Casa de la Vila.

Dimecres 22
jornada informativa. Descripció

"""""

BALLADA
DE SARDANES

Diumenge, 19
carrer Major,
amb la Cobla
Thermalenca

PRESENTACIÓ
DEL CURS ESCOLAR

El 29 d’octubre,
a les 18.30h,
a l’Auditori Municipal

EXPOSICIÓ

del perfil industrial de Montcada i el seu
futur.Hora: A partir de 9h. Lloc: Auditori.

Dijous 23
exposició. Inauguració de la mostra
del fotògraf de l’AFMiR Miguel Parreño.
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Divendres 24
taller. Tècniques de massatges.  Hora:
de 19 a 21h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
Preu: gratuït. Organitza: Joventut.
25è aniversari Elvira Cuyàs.
Inici dels actes de celebració de l’efemèride.
Lloc: CEIP Elvira Cuyàs. Hora: 15.30h.
hora del conte. Érase que era un
cuento, amb Martha Escudero. Lloc: Bibliote-
ca de Can Sant Joan (Turó, 45). Hora: 18h.
cinema. The Ring. Hora: 22h. Lloc:
Centre CívicCan Cuiàs. Organitza:
Regidoria de Joventut.

Dissabte 25
taller. La mirada de les dones. Taller
participatiu sobre les necessitats i expecta-
tives de les dones amb el municipi i el seu
barri. Hora: de 9 a 14h. Lloc: Sala de
cursos de l’Ajuntament (av. de la Unitat, 6).
Organitza: Regidoria de Relacions Ciuta-
danes. Cal inscripció prèvia al 935 726 474.
sortida. Cap de setmana a Vilanova de
Sau. Inscripcions: Espai Jove Can Tauler.
Organitza: Regidoria de Joventut.
teatre. Las rosas de papel, de Gil de
Biedma, amb Pep Munné i Sílvia Comes.
Hora: 22h. Lloc: Auditori Municipal. En-
trada: 5 euros.

NOU HORARI
De dimarts a dissabte : de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

Fins al 9 de novembre

FOTOGRAFIES
d’Àngel Henares
Premi Ciutat de Montcada

ENTRADA: 2,8 EUROS

Diumenge, 19 d’OCTUBRE        12h
TEATRE INFANTIL

EL XUMET VALENT I LA XINXETA
QUE ESCOMBRAVA...
DE LA CIA XUMET I XINXETA
En Xumet i la Xinxeta volen explicar
contes als nens i nenes. De mica en mica,
s’aniran embolicant tant que es trobaran
dins mateix dels contes, convertits en la
Ventafocs, la rateta que escombrava
l’escaleta, la bella dorment...

ENTRADA:  5 euros

Dissabte, 25 d’OCTUBRE      22h

TEATRE

DE GIL DE BIEDMA
Director i dramatúrgia: Pep Munné
Música: Sílvia Comes, Walter Garcia i
Javier Cardona
Disseny de llum: Francecs Rodelles
Intèrprets: Pep Munné i Sílvia Comes

PEP MUNNÉ
LAS ROSAS DE PAPEL

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

Casa de la Vila

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

MOSTRA FOTOGRÀFICA
Miguel Parreño, de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada

A partir del 23 d’octubre

Organitza: Regidoria de Cultura

més informació: www.montcada.org

exposicions
octubre

*D. Calleja a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.
*X. Ribera a El Racó del fotògraf II.Lloc: Planta alta Agrupació.
*M. Almagro a El Racó de l’Artista. Lloc: Auditori Municipal (pl. Església, 12)
*Mostra fotogràfica d’alumnes. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)

* ‘Marines i ambient mariner’ a Clic 60
*Obres de Joan Mimó a La Galeria.
Lloc: Agrupació (Alt Sant Pere, 73)

sopar penya barcelonista.
Celebració del sopar de temporada. Hora:
21h. Lloc: Restaurant Can Piqué. Preu:
40 euros. Informació i reserves: Sr. Mes-
tres, 93 564 22 28, o sr. Coy, 93 564 36 42.

Diumenge 26
cinema infantil. Les tres bessones
i Gaudí. Hora: 12h. Lloc: Auditori. Orga-
nitza: Cultura. Entrada:  2,8 euros.

Diumecres 29
consell. Reunió del Consell Escolar
Municipal. Hora: 18h.  Lloc: Auditori.
presentació. Nou curs escolar, amb
la representació de l’obra Que sí, vida! del
grup Teatre Acció.  Lloc: Auditori Munici-
pal. Organitza: Regidoria d’Educació.
pre ple. Oberta a entitats i veïns  Hora:
19h. Lloc: Sala de cursos de l’Ajuntament.

Dijous 30
ple. Sessió corresponent al mes d’octubre.
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila

Divendres 31
taller. Maquillatge teatral, jocs de rol.
Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
castanyada. Festa popular. Hora:
19.30h. Lloc: Font Pudenta, 22-24. Orga-
nitza: AV Font Pudenta i Muntanyeta.
Festa de La Traka. Hora: 18h. Lloc: Pça
Nicaragua. Organitza: La Traka.
nit d’ànimes. Festa de por. Hora:
17h. Lloc: Espai Jove Can Tauler. Orga-
nitza: Regidoria de Joventut.

Amb la     representació de l’obra Que sí, vida!
del grup Teatre Acció

Diumenge, 26 d’OCTUBRE      12h

CINEMA INFANTIL

Gaudí no s’hauria imaginat mai que les
Tres Bessones anirien a parar a la seva
vida. Una aventura amb la contrucció de
la Pedrera

LES TRES BESSONES

ENTRADA: 2,8 EUROS
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El proper número, el 31 d’octubre

Editorial

El metro més esperat

Telèfons d’interès

Edita: Montcada Comunicació av. de la Unitat, núm.6. Tel. 935 726 491.  Coordinadora i cap de redacció: Pilar Abián. Redacció: Angel
Acín, Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Jordi Flores, Laura Grau, Sònia Hernández, Lluís Maldonado i Sílvia Oliva. Assessorament lingüístic:
Servei  Local de Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL.  Tel. 932 174 410. Composició: DEBARRIS SCCL. Impressió: CREACIONS GRÀFIQUES
CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Director Montcada Comunicació: Josep A. Teixidó i Sànchez. President:
Juan José Perona. Consell d'Administració:  Fidel Casajuana, Jaume Alcázar, Cosme Oriol i Jaume Relat. Secretària Ajuntament: Mª José López.
Interventor Ajuntament: Josep Serrano Dipòsit Legal: B-43084-88  E-mail: laveu@montcada.org web:http://www.montcada.org

>>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
J. Vila, pg. Jaume I, 26

Localitzacionsoctubre 2003octubre 2003octubre 2003octubre 2003octubre 2003
fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Per determinar els preus, que sempre han perseguit l’objectiu de ser
el més socials possible, s’han tingut en compte tres qüestions: el
Pla de gestió subvencionat per la Diputació l’any 2001 sobre aquesta
instal·lació –que valorava les despeses de material–, l’índex de preus
de piscines de característiques similars a Barcelona i l’Àrea
Metropolitana i, en tercer lloc, la valoració econòmica de l’àmplia
oferta de serveis i activitats que finalment tindran els usuaris. En
comparació amb altres municipis que disposen d’equipaments
d’aquest nivell i són de recent construcció, Montcada Aqua està per
sota de la mitjana en les seves modalitats d’abonaments familiars,
individuals i, fins i tot, de matrícula –per exemple, el cost mig de
referència d’una matrícula individual és de 59,16 euros mentre que a
Montcada Aqua és de 40 i el d’un abonament  familiar és de 79,73
euros, enfront 49,53. Els preus, d’altra banda, estan subjectes a la
Llei d’Hisendes Locals segons la qual no es poden establir preus
públics en equipaments esportius municipals per sota dels costos
de la mateixa instal·lació. D’aquesta manera són els usuaris que en
gaudeixen i no tota la població els que assumeixen el manteniment
del servei.  Juan Parra Sola, regidor d’Esports i president de  IME.

Voldria saber d’acord amb quins criteris s’han establert els
preus de Montcada Aqua. Pere Soler, Montcada.

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

17
J. Vila

18 19
Pardo Pardo

la bústia del lector

Cartes al director
Les cartes no han d'excedir de 25 línies
mecanografiades. És imprescindible que els
autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon  i
una còpia del DNI.

20 21 22 23 24 25 26
V. Nieto J. Relat Marin Duran J. Vila J. VilaE. Relat

Polítiques socials
Manel Borrell
Can Sant Joan
>>Que en lloc de policia nacional
vinguin a Montcada els mossos
serà bona noticia si el seu des-
plegament comporta més enllà
d’una vigilància responsable una
proximitat amb la ciutadania i
els seus problemes, per encar-
rilar-los cap a les corresponents
administracions. Això implicaria
una concepció de policia diferent
a l’actual. Però la noticia seriosa
de l’estiu és l’onada de calor amb
les consegüents morts i afectació
especial de la gent gran, els in-
cendis ( “la cura del bosc redueix
el perill d’incendis”) que mal-
meten zones verdes, i el nou curs
escolar en el context de la nova
llei que introdueix la religió
avaluadora, una selecció discri-
minatòria i no aporta suficients
recursos econòmics per a la qua-
litat. Aquests fets lamentables
haurien de comportar per Cata-
lunya i Montcada una dràstica
millora de la sanitat, de l’edu-

Papá búho
José Jiménez
Can Sant Joan
>>En referencia a la última carta
del presidente de la AV del Bosc
d’en Vilaró, quisiera decirle que
cuando vino a vivir a esta zona
de la montaña con nosotros, los
animales del bosque, nos hizo
cómplices para que no avisára-
mos a la autoridad de su intención
de edificar. Hicimos un pacto y
era que nos respetarían. Nos
dijeron que eran amantes de la
naturaleza y nos sentimos felices
de compartir nuestro hogar.
Pero nunca entendimos por qué
utilizan tanto cemento para
construir sus nidos. Tampoco la
gran cantidad de “regalos” que
nos ofrecen cada día: hierros,
plásticos, papeles, runa, mue-
bles.., en fin, de todo. No pode-
mos aceptar tanta generosidad y
tantos regalos que nos dejan en
el entorno y no sabemos qué
hacer. Y cuantas veces nos tienen
con el corazón el un puño para
demostrarnos que saben utilizar
el fuego, sin respetar las leyes.
Creo que el mejor regalo que
nos podrían hacer las 252 fa-
milias que viven en la urbaniza-
ción es que se fueran a la gran
ciudad, al lado de una autopista,
ya que quieren estar bien comu-
nicados. Que nos dejen tranqui-
los, nosotros no necesitamos
tanto avance ni tanta tecnología.
Estan forzando a la administra-
ción a que les legalice el lugar,
que les pongan el agua y lo están
consiguiendo. Ahora quieren
buenos caminos a cambio de la
destrucción de nuestros bosques.

27
Guix

28
E. Relat

Per fi el metro arribarà en breu a Montcada i Reixac, és qüestió de
setmanes, l’obra ja està feta i només falta enllestir els acabats. El
nou transport no arribarà pas al centre, però farà una important
funció per als veïns de Can Cuiàs. Aquest barri, dissenyat en la
dècada dels 60 sense tenir en compte cap servei per als residents, es
mereix disposar d’una connexió directa, ràpida i fluïda amb Barce-
lona ciutat.
En els últims anys Can Cuiàs ha fet un salt qualitatiu quant a
equipaments i serveis amb la construcció del centre cívic, el parc
del Turó Blau, l’obertura d’un centre comercial... però hi ha man-
cances encara pendents de resoldre, principalment a l’àmbit educatiu,
que l’Ajuntament vol pal·liar amb la propera construcció d’una escola
bressol. Per això, el fet que ara arribi el metro significa un valor
afegit per a un barri que va néixer devaluat i que ha hagut de bata-
llar per aconseguir progressivament millores de qualitat. El nou
sistema de locomoció permetrà molts veïns desplaçar-se al seu
lloc de feina en transport públic, prescindint del vehicle privat i
estalviant-se el caos circulatori que hi ha diàriament a Barcelona.
Aquestes són les polítiques que realment contribueixen a dignificar
els barris de la perifèria de la gran metròpoli i que trenquen amb
l’aïllament històric que fins ara han sofert.

29 30 31 1
V. Nieto J. Relat Marin Duran
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Duran

Gràcies
Anna de Abril
Can Sant Joan
L’altre dia anava amb una bossa
de plàstic plena d’ampolles de
vidre per portar-les al conteni-
dor corresponent, quan aquesta
es va esquinçar i les ampolles van
caure a terra fent-se miques. Ins-
tintivament em vaig ajupir per
recollir els trossos quan una veu
llunyana em cridava que no ho
fes. Era el responsable de la nete-
ja del carrer Carril que venia de
lluny, ràpid, amb el seu cistell i
l’escombra. Ja havia netejat
aquell sector del carrer però en
sentir els vidres s’havia girat i
venia. “No toqui els vidres, se-
ria pitjor, es podria ferir” em va
dir i en un tres i no res va que-
dar el terra net de vidres. No sé
el seu nom però vostè fa del
treball no solament una feina que
cal fer-la bé sinó que fa créixer
el sentit d’humanitat. Gràcies.

cació, del medi ambient i de l’aten-
ció a la gent gran. Estat i Generalitat
han d’invertir més diners per
millorar la qualitat pública i l’Ajun-
tament ha de moure’s per la
millora de les quatre vessants amb
el mateix  interès que ho fa per
l’esport i molt més. Això sí
comportaria un eficaç element
de“seguretat ciutadana”.

Gracias, pero no se preocupen
tanto por nosotros, sólo quere-
mos morir en paz. Firmado:
Papá búho de l’Associació dels
animals del Bosc d’en Vilaró.

Carrer entranyable
Anna Oliver
Serveis Socials
>>Ampliar, millorar, conservar...
dependències municipals potser
és una notícia poc rellevant. Mal-
grat això, tenim moltes ganes
d’informar d’una petita i especial
ampliació amb dos fets signifi-
catius: la supressió de barreres
arquitectòniques i l’excel·lent
convivència entre veïns. Hi ha
obert al públic un nou i petit
espai al carrer Dr. Buxó, 14 que
suposa una ampliació dels Serveis
Socials al número 29, destinat a
millorar l’acolliment dels ciuta-
dans que ens necessiten. La inau-
guració es farà abans d’acabar
l’any i hi convidarem als nostres
veïns de carrer i a tots aquells
ciutadans que se senten contents
dels Serveis Socials del seu poble.
Mentrestant, ja tenim un espai
que facilita i dignifica l’acolliment
dels ciutadans amb dependèn-
cies. Benvingut sigui! A més, als
treballadors ens dóna l’opor-
tunitat d’agrair als nostres veïns
de carrer una relació diària plena
de complicitats, tolerància i afec-
te. Les persones que hi viuen
semblen coneixedores que el
nom del seu carrer ret home-
natge al Dr Buxó, un metge de
poble amb sensibilitat social que,
quan atenia persones malaltes
amb una situació econòmica vul-
nerable, els hi deixava sota el
coixí els diners per poder com-
prar els remeis que necessitaven...
El carrer Dr Buxó és hores d’ara,
el dels Serveis Socials i el con-
verteix en un carrer molt en-
tranyable. Felicitacions i gràcies.
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El Consorci de
Residus recomana
als ajuntaments de

la comarca una taxa
comú d’escombraries

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

El tractament ecològic
dels residus és car

Joan Maresma
Portaveu de CiU

No s’ha de fer ús polític
d’un servei necessari

José F. Márquez
Portaveu d’ICV EUiA

Per un tractament de
qualitat dels residus

Teodoro Garcia
Portaveu del PP

Montcada ja paga
un preu força alt

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

La conscienciació
neix de la informació

Portaveus municipals

Espai cedit per La Veu a tots els grups municipals amb
representació en el Ple perquè expressin la seva opinió respec-
te la qüestió que els planteja el Consell de Redacció.

Hem de prendre consciència que estem
generant més residus que mai i que el
tractament que requereixen és cada vegada
més car. Als països més avançats d’Europa
tothom té clar que els responsables dels
residus són els que els generen i, per això,
hi ha controls severs per evitar actituds poc
responsables. No hem de pensar que una
vegada la brossa surt de casa ja no és nostra.
Consumir en excés és car i eliminar els
residus, també. Amb la posada en fun-
cionament de l’Ecoparc i el tancament de
la incineradora, estem potenciant un nou
sistema de tractament de residus molt més
ecològic però també més car. Els conte-
nidors soterrats i altres sistemes per reduir
l’impacte visual de les escombraries són
una bona mostra de l’aposta que fa

l’Ajuntament per millorar la recollida i el
posterior tractament. De totes maneres
calen més infraestructures i més recursos,
però no hauríem d’oblidar que hem
d’avançar en  la reducció de deixalles i fer
servir de manera responsable el lloc i la
manera de deixar-les.
La pressió econòmica que suposa la re-
collida i eliminació selectiva dels residus
són l’argument que han fet servir al Con-
sorci de Residus del Vallès Occidental per
recomanar l’aplicació d’una taxa. El
govern municipal està en converses amb
altres Ajuntaments que estan en la mateixa
situació que el nostre, per prendre una
decisió homogènia, perquè tothom
visualitzi que tenim un servei comú i es
regula amb els mateixos criteris.

Tornem un cop més al delicat tema del
tractament, recollida i eliminació selectiva
de residus. Ara se’ns “recomana” des del
Consorci de Residus del Vallès Occiden-
tal aplicar una taxa d’escombraries. Per
aquest motiu ens sembla que el tema del
tractament de residus és molt delicat i cada
dia més preocupant per a la nostra socie-
tat. Se’ns parla del cànon a aplicar als
ajuntaments per la deposició controlada
de residus a partir de gener del 2004 i la
necessitat de disposar de majors infraes-
tructures per a la recollida selectiva dels
residus i es recomana als ajuntaments que
la taxa sigui homogènia a tota la comarca.
Ens sembla raonable la seva aplicació per
la comarca “en general”. Ara bé, ens pre-
guntem: quants municipis de la  comarca

han hagut de suportar durant 29 anys
una planta d’incineració de residus com
la nostra de la Ferreria? I quants mu-
nicipis de la nostra comarca han de
suportar a partir d’ara un centre de trac-
tament integral de residus municipals
anomenat Ecoparc 2? Segons el Protocol
signat amb data 6 de març del 2001,
entre el nostre Ajuntament i l´Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i del
Tractament de Residus, aquest Ecoparc
2 serà utilitzat per d’altres municipis a
més del nostre. Davant de tot això ens
preguntem: han de patir els montcadencs
un nou “càstig” imposant una taxa d´es-
combraries, tenint en compte el que hem
patit fins ara i el que ens espera? Des del
PP ens oposem a aquest despropòsit.

El medi ambient és un tema que sempre
ens ha preocupat molt. És per això que
apostem per la recollida selectiva de les
escombraries i creiem que els ecoparcs són
la fórmula mes ecològica possible. ICV-
EUiA vam ser dels primers impulsors
d’aquesta solució, posant-la en pràctica
quan vam presidir  l’Entitat Metropolita-
na dels Serveis Hidràulics i de Tractament
de Residus. Som conscients que és
necessari disposar de més infraestructures,
i que comportarà una repercussió a l’alça
directament relacionada sobre el cost, com
la creació del cànon per tona que la
Generalitat cobrarà als ajuntaments que
portin els residus a l’ecoparc, però  aquest
impost no pot servir per cobrir altres
necessitats.  Els ajuntaments han de con-

trolar que es destini a la creació
d’infraestructures per aquesta finalitat. A
Montcada, per la doble condició com a
municipi que pertany a la comarca del
Vallès Occidental i, a la vegada, estar
integrat en l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, hem hagut de patir conseqüències
negatives. Per tant, i, estant d’acord amb
la recomanació que fa el Consorci de
Residus, nosaltres en aquesta ocasió
deixaríem alliberats els ciutadans de
Montcada d’aquesta taxa, tenint en compte
que el nostre Ajuntament recaptarà un
cànon per tona de totes les escombraries
que  recollirà l’Ecoparc, que s’està acabant
de construir i que permetrà tancar la
incineradora, de la qual cosa tant ens
alegrarem els veïns de Montcada.

A Montcada, històricament, hem apostat
per fer una gestió sostenible dels residus
domèstics. Per mantenir una gestió soste-
nible dels residus (recollida selectiva) és
necessari disposar de més i majors
infraestructures per tal d’adaptar aquests
serveis a les necessitats dels ciutadans i a
les que es puguin esdevenir en un futur
immediat.
A partir del gener de 2004, els Ajunta-
ments, també el de Montcada i Reixac,
han de pagar un cànon de 10 euros per
tona en concepte de deposició controla-
da de residus. Per fer front aquesta realitat,
el Consorci de Residus del Vallès Occi-
dental, recomana als ajuntaments de la co-
marca l’aprovació d’una taxa de recollida
i tractament de residus. La recomanació

s’amplia a tots aquells ajuntaments que
encara no tenen aprovada l’esmentada
taxa, som 7 de 23,  i també recomana que
l’aplicació d’aquesta taxa és faci amb
criteris homogenis a tots els ajuntaments
de la comarca, ja que aquest servei és un
servei comú per a tothom.
Mesura impopular segur, els partits de
l’oposició en faran sang, també; alguns de
forma molt farisaica; tenen una doble
cara, en els Ajuntaments on governen han
dit que sí a la taxa de recollida de residus,
allà on son oposició diran que no,  però
aquesta és la responsabilitat d’uns i dels
altres.

Per bé o per malament, en qüestió de
tractaments de residus Montcada i Reixac
es regeix per l’Entitat Metropolitana del
Medi Ambient i no pel consorci de Residus
del Vallès Occidental. Per tant, el que s’haurà
d’estudiar des del nostre ajuntament és la
proposta de model de pagament (a través
de la Tangrem) que farà l’entitat metropoli-
tana per  adequar-se a la nova llei del cànon
sobre residus que entra en vigor l’1 de gener
del 2004. Aquest cànon té el sentit d’in-
centivar la recollida selectiva  i gravar allò
que no es tria i que va a l’abocador. Una
manera de recollir el sentit d’aquesta llei se-
ria que el cànon establert es cobrés en dos
trams. Un de fix i un altre de variable, de
manera que cada ajuntament pagués pels
residus que anessin a parar a l’abocador i

cobrés per la recollida selectiva que s’efectués
al seu municipi. La conscienciació ciutadana
vindrà donada si s’explica bé als ciutadans
(què representa aquesta taxa, per a què
serveix i quina part del cost total paga el
ciutadà i quina cobreix l’ajuntament), a la
vegada que s’informa dels avantatges que
tindrem si s’implanta una bona recollida se-
lectiva. El tractament de residus té un cost.
Un d’econòmic, perquè les deixalles no
desapareixen quan es dipositen en un conte-
nidor; i un cost mediambiental, depenent
del tractament que se’n faci. Minimitzar el
cost mediambiental potenciant la recollida
selectiva, és un dret i un deure de cara a les
generacions futures. Minimitzar el cost
econòmic, i que ho notem a la butxaca, de-
pendrà de si les coses les fem bé o malament.
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La Fundació Cultural promou

la investigació sobre Fàbregas

FONS DOCUMENTAL D’UN MONTCADENC IL·LUSTRE

L’entitat rep una donació de l’arxiu personal de l’estudiós teatral per part de seva primera dona

sònia hernández
redacció

Xavier Fàbregas és considerat un
dels historiadors més impor-
tants del teatre català. La vàlua
dels seus treballs és reconeguda
pels estudiosos i dramaturgs.
Nascut a Montcada i Reixac el
18 d’agost de 1931, va dedicar
tota la seva energia a l’estudi i la
investigació del fet teatral, a més
d’altres costums i tradicions po-
pulars. Va ser professor de l’Ins-
titut del Teatre, on va ocupar el
càrrec de Cap del Departament
d’Investigació entre 1970 i 1985,
i a la mítica Escola d’Art Dramà-
tic Adrià Gual; a més de fundar
editorials com Trimer i Occi-
tania. El 1980 va ser nomenat
Cap del servei de Teatre i
cinematografia del Departament
de Cultura de la Generalitat,
però poc temps després va di-
mitir del càrrec per tornar a de-
dicar-se a la investigació.
A més de la seva tasca com a
investigador, Fàbregas també va
estar molt vinculat a la vida cul-
tural i associativa de Montcada i
Reixac: va ser un membre fun-
dador de la Peña Ajedrez Mont-
cada, on va ser un dels jugadors
destacats, va col·laborar amb
freqüència a les publicacions
locals de l’època i va formar
part del grup Tertulia, a la revis-
ta del qual va deixar també
empremta de la seva obra. La
seva producció, malgrat la seva
prematura mort al 1985, és molt
abundant: és autor d’assajos,
obres de teatre i estudis sobre
art dramàtic, costums i tradicions
populars.

Noves vies d’estudi. Ara
podrien obrir-se noves possi-
bilitats per a la investigació de la

FUNDACIÓ CULTURAL

 >>Fàbregas (1931-1985) és un dels investigadors teatrals més reconeguts

Francesc Foguet i Boreu és
doctor en Filologia Catalana,
historiador i crític teatral. Bon
coneixedor de l’obra de Xavier
Fàbregas, és autor d’obres
com El teatre català en temps
de guerra i revolució, Teatre
de Guerra i Revolució de Joan
Oliver, Introducció al teatre i
les arts escèniques, Las ju-
ventudes libertarias y el tea-
tro revolucionario i la biografia
divulgativa Margarida Xirgu.
Ara, valora per La Veu la
importància del llegat docu-
mental que ha rebut la
Fundació Cultural Montcada.
-Quina és la rellevància de
Xavier Fàbregas en la his-
tòria del teatre català?
És un dels primers a plan-
tejar-se el fet teatral contem-
porani com un tot i a cercar
un mètode d’anàlisi vàlid,
com també una difusió, una
incidència, com més àmplia
millor. Els seus treballs mi-
ren d’abraçar tots els àmbits
i estrats de l’escena catala-
na: des de la teoria a la praxi,
des de la crítica a l’assaig,
des de l’antropologia a la
història, des del teatre profes-
sional a l’amateur, etcètera.
És un dels primers, per exem-
ple, a plantejar-se la neces-
sitat d’historiar sistemàtica-
ment el teatre català.
-Com pot ajudar la docu-
mentació de Fàbregas en
l’estudi del teatre català?
A banda de la importància bio-
gràfica, humana, que pugui te-
nir, probablement contribuirà a
conèixer molt millor quina era
la seva manera de treballar,
quins eren els materials de què
partia en les seves recerques i
quina evolució seguí el seu
discurs teòric i crític. Ens pot
oferir, també, una visió més pre-
cisa dels fonaments i els pro-
pòsits de la seva crítica militant,
compromesa, i de la seva
condició polifacètica com a ac-
tivista teatral en múltiples fronts:
cronista, crític, investigador,
assagista, historiador... SH

Qui era Fàbregas?

L’expert

Retall de la seva obra
“Una altra mostra més pròxima d’aquest capteniment marià fou
protagonitzada per la Mare de Déu del Turó, de Montcada, ben aprop de
Barcelona, des dels temps de la Guerra del Francès, ja que la muntanya
de Montcada havia estat objecte de diverses escaramusses bèl·liques.
A final del XIX una monja de la comunitat de dominiques de Montcada va
veure en somnis com la Mare de Déu del Turó se li apareixia i li deia que
volia tornar al cim de la muntanya a fi d’ésser més aprop dels montcadins,
els ripolletins, els cerdanyolins, i els altres habitants de les viles pròximes.
Contorbada pel somni, la monja explicà al rector i aquest, que era un
senyor molt prudent, li digué que calia no precipitar-se, que no s’amoïnés.
La verge del Turó, però, no desistí i va tornar a aparèixer-se, a la monja
dues vegades més. (...) Amb la suma reunida fou alçada una ermita al
Turó de Montcada, i la icona fou traslladada en processó solemne a
l’emplaçament que havia indicat la monja. Tothom va quedar molt content.”

Fragment de l’obra Tradicions, mites i creences dels catalans

vida i l’obra de Xavier Fàbregas
gràcies a la donació que la pri-
mera dona de l’historiador, la
montcadenca Mercè Estrada, ha
fet a la Fundació Cultural. Es
tracta d’un abundant fons do-
cumental format per la corres-
pondència de Fàbregas, esbor-
ranys i manuscrits de les seves
obres i material divers sobre
viatges, congressos i conferències
en què va participar. “Per a no-
saltres és un veritable privi-
legi haver rebut tot aquest lle-
gat”, explica Jaume Ribera, un
dels encarregats de la catalogació
i ordenació del fons documen-
tal a la Fundació. Ara per ara,
l’entitat estudia la creació d’una
beca perquè un estudiant o
expert del teatre analitzi el ma-
terial. Tampoc no descarta la
idea d’encetar un programa
d’edicions a partir del material
rebut. “Ara tenim una molt
bona oportunitat per pro-
moure la investigació sobre
Fàbregas –remarca Ribera– i
contribuir que un personatge
tan important com ell sigui
més conegut a Montcada i
Reixac”. De fet, malgrat tots
els seus mèrits intel·lectuals i la
seva implicació a la vida cultural
montcadenca, Fàbregas és un
desconegut a la seva vila natal.
Hi ha hagut, però, diversos
intents de recuperar la seva
memòria, com el fet de posar
el seu nom a la sala de teatre de
l’Auditori Municipal. També la
Fundació Cultural s’havia ocupat
amb antel·lació de la figura de
Xavier Fàbregas. El 1986, un any
després de la seva mort, l’entitat
li va dedicar una exposició
homenatge a la seu de l’entitat
amb el suport de l’Ajuntament i
altres entitats del municipi.
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El consistori cerca fonts per
finançar la futura biblioteca
L’equipament es construirà annex a Montcada Aqua i acollirà un auditori

sònia hernández
redacció

Els Geganters clouen
amb èxit la temporada
sònia hernández
redacció

La segona fase del complex
esportiu, cultural i d’oci Mont-
cada Aqua, que preveu la
construcció d’una macrobiblio-
teca i un auditori, podria comp-
tar amb el finançament de la
Generalitat, a través del Pla Únic
d’Obres i Serveis. La subdirec-
tora general del patrimoni cul-
tural de la Generalitat de Cata-
lunya, Maria Dolors Portús, va
apuntar aquesta possibilitat du-
rant l’entrevista que va mantenir
el passat 30 de setembre amb
representants del govern muni-
cipal de l’Ajuntament de Mont-
cada. La Diputació de Barcelo-
na i els fons europeus FEDER,
a part del pressupost municipal,
serien altres vies de finançament
per al projecte, que té un projecte
total de 7 milions d’euros (1.200
milions de pessetes). A comen-
çament d’aquest any el consistori
va sol·licitar una subvenció de
60.000 euros a la Diputació.
La futura biblioteca, prevista al
costat del complex esportiu i de
lleure Montcada Aqua a Pla d’en
Coll, és un dels projectes més
immediats de l’actual govern.
Tindrà una extensió de 2.100

ARXIU

>>La colla montcadenca es consolida

 >> L’interior de l’equipament

 >> Simulació de l’edifici que collirà la futura biblioteca

m2, amb 151 punts de lectura.
L’auditori disposarà de 500
butaques retràctils que permetran
aprofitar l’espai per diferent
tipus d’esdeveniments. El nou
equipament també donarà ca-
buda al fons documental i
bibliogràfic de la Fundació Juan
Ramón Masoliver. L’escriptor i
crític literari tindrà una sala a la
biblioteca que portarà el seu
nom.  >> La Colla Mitjana dels Gegants de Montcada i Reixac

La Colla Mitjana dels Gegants
de Montcada i Reixac van tancar
el passat 5 d’octubre amb èxit la
temporada a la trobada gegan-
tera de Ripollet, on van partici-
par 10 colles d’arreu de Catalunya.
D’aquesta forma, l’entitat va
cloure la temporada amb major
activitat des de la seva fundació,
fa tres anys, amb presència a les
trobades de Cerdanyola, Santa
Perpètua de Mogoda i Ripollet,
i organitzant l’actuació gegantera

de la Festa Major de Montcada.
Segons el cap de colla, David
Sánchez, l’entitat s’ha consolidat
durant aquest any: “Hem acon-
seguit crear un grup de 20
persones i, sobretot, un gran
ambient, recuperant per a la
ciutat els personatges de la
història del nostre poble”.
Sánchez ha avançat que la colla
treballa ja en l’organització d’una
gran trobada gegantera a Mont-
cada pel 2004, i ha fet una crida
perquè la gent que vulgui se sumi
al grup.

LLUÍS MALDONADO
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Continuen les
ballades de
sardanes

Continuen les sessions de balla-
da de sardanes a diferents punts
del municipi, organitzades per la
Regidoria de Cultura de l’A-
juntament de Montcada i Reixac.
Les properes jornades es duran
a terme a la plaça de l’Església
–el 19 d’octubre a les 12h, amb
la cobla Thermalenca i el 16 de
novembre amb la Jovenívola de
Sabadell– i a la plaça de l’Alzina,
a Terra Nostra, el 8 de de-
sembre, a les 12.30h. LR

Fotografies
d’esports a

l’AFMiR

Òptima acollida dels cursos i
tallers de la Regidoria de Cultura

La cuina infantil, la fotografia digital, el teatre i la dansa oriental són les propostes més sol·licitades

sònia hernández
redacció

Més de 250 montcadencs s’han
inscrit a algun dels 40 cursos i
tallers organitzats per la Regi-
doria de Cultura. La regidora,
Amèlia Morral (CiU), destaca la
bona acollida que han tingut
totes les propostes, sobretot els
nous tallers, com el de fotografia
informatitzada, el de teatre i el
d’estimulació de cos i ment
mitjançant la dansa. “De nou,

els montcadencs han demos-
trat que tenen ganes de fer
activitats i han rebut molt bé
la nostra proposta. Estem
molt contents que s’hagin
omplert 42 grups. Ens fa una
il·lusió especial haver tancat
cursos que volíem fer temps
ençà, com el de cuina per a
nens o l’estimulació mitjan-
çant la dansa”, afirma Morral.
Els cursos i tallers es faran al
Casal Ramon Balsalobre de Can

Fins al proper 31 d’octubre, es
pot visitar a la seu de l’AFMiR
l’exposició Fotografías de deporte,
de José Juan Gurrutxaga. A la
mostra, el fotògraf donostiarra
demostra la fascinació que sent
per la pràctica esportiva en qual-
sevol de les seves varietats. Gur-
rutxaga és membre de la So-
cietat Fotogràfica de Guipúscoa,
organisme en què ha ocupat di-
versos càrrecs. La seva obra ha
estat mereixedora de diversos
guardons internacionals. LR

Sant Joan, el Centre Cívic
Antigues Escoles de Mas
Rampinyo i, per primera vega-
da, a la Casa de la Vila, al carrer
Major. A partir de quatre blocs
fonamentals –expressió corpo-
ral, arts plàstiques, expressió mu-
sical i altres– Cultura ofereix un
ampli programa.
Els cursos fomenten les diverses
disciplines artístiques i expres-
sives com a llenguatges a partir
dels quals interpretar l’entorn i

la realitat. Els tallers, que van
començar el passat 1 d’octubre,
inclouen les disciplines de dansa
oriental, estimulació de cos i
ment mitjançant la dansa, ioga,
tai chi, teatre, art, tècniques
artístiques, pintura, dibuix, talla
i escultura, fotografia (iniciació,
avançada i informàtica), músi-
ca, guitarra elèctrica, teclat, gui-
tarra, astronomia, cuina, titelles,
restauració de mobles i maqui-
llatge artístic.

SÒNIA HERNÁNDEZ SÒNIA HERNÁNDEZ

>> La Regidoria de Cultura oferta tallers per a totes les edats>> El Tai chi és una pràctica que cada dia té més adeptes
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L’Auditori s’obre a les
fotografies d’Henares

>>Retrospectiva del guanyador de la Biennal 2002

sònia hernández
montcada

El vicepresident de l’Agrupació
Fotogràfica Montcada i Reixac,
Àngel Henares, presenta una
mostra de la seva obra a
l’Auditori Municipal. Des del 16
d’octubre i fins al 9 de
novembre, la sala municipal
acull els paisatges, nusos i retrats
que Henares ha fet els darrers
anys. “He inclòs les foto-
grafies més recents, fetes
d’ençà 3 o 4 anys –explica el
vicepresident de l’AFMiR–
perquè són aquelles de què
més satisfet em sento i on
millor es veu la meva concep-
ció de la fotografia”. Confessa
que el gènere on millor es
desenvolupa és el retrat, perquè
“sempre és un repte ensenyar
una persona com tu la veus,
no com es mostra; tot i que
de vegades el que més
m’agrada és sortir al carrer a
fotografiar tot allò que veig”.

Fotògraf premiat. Henares
és un dels socis fundadors de
l’AFMiR. La seva afició a la
fotografia arrenca ja dels anys 80
i la seva formació ha estat de
forma “totalment autodidac-
ta”;  lamenta que la seva feina
com a mecànic no el deixi més
temps lliure per dedicar-lo a la
seva creació. Malgrat no produir
tant com li agradaria, les seves

Pep Munné repassa la vida
i la poesia de Gil de Biedma

 >> Pep Munné cara a cara amb Gil de Biedma a la publicitat de l’obra

laura grau
redacció

El proper 25 d’octubre a les
22h, l’Auditori Municipal acollirà
un dels espectacles estrella de la
temporada: Las rosas de papel,
amb l’actor Pep Munné i la
cantautora Sílvia Comas. Es
tracta d’una selecció de poemes
i reflexions del poeta i escriptor
barceloní Jaime Gil de Biedma
(1929-1990), feta per Munné,
que pretén reflectir els trets més
importants del seu pensament.
Gil de Biedma deia que hi ha
dos tipus de poemes: uns per
ser llegits i altres per ser escoltats.
Pep Munné creu que Gil de
Biedma és del segon grup. A
partir dels poemaris Las perso-
nas del verbo, Diario del artista en
1956 i Conversación con JGB,
l’actor, amb l’aportació musical
de Comas, proposa a Las Rosas
de Papel, un recorregut per la
vida i obra del poeta, tot home-
natjant una generació de crea-
dors que va viure al seu voltant,
fent de la seva amistat una ma-
nera de viure.
Munné no amaga l’obssessió que
es va apoderar d’ell un cop va
conèixer Gil de Biedma: “No-
més van ser tres converses.
Però en vaig tenir prou per
copsar la seva lucidesa, ele-

gància i seducció. Aleshores
vaig aprofundir en la seva
obra i, des de llavors, els tex-
tos i la persona de Gil de
Biedma formen part del meu
imaginari. Amb aquest es-
pectacle dono sortida a la
meva obsessió”,  va explicar
l’actor català a la premsa.

Música. Un escriptori, una
tauleta i un penjador simbolitzen
a l’escenari el despatx de Gil de
Biedma, a qui Munné recrea
amb força i convicció. El
catolicisme, la històrica pobresa
d’Espanya, els seus pares i

l’homosexualitat són alguns del
temes que apareixen i s’analitzen
a Las rosas de papel, títol d’un dels
seus poemes més significatius.
En un extrem de l’escenari,
l’actor s’acompanya de Sílvia
Comas (veu i guitarra) que, amb
la seva veu clara i suggestiva,
canta tres poemes, entre els quals
hi ha el que dóna nom a l’espec-
tacle. També ha composat una
música minimalista per acom-
panyar alguns passatges i ha
adaptat temes suggerits pel
mateix Munné: “Ens hem
entès molt bé i ha estat una
feina agradable –diu Comas-,
jo entro i surto del text, que
és el que més m’agrada, i pen-
so que el protagonisme de la
música en l’espectacle té la
mesura justa”.

Èxit de crítica. L’obra, es-
trenada l’any passat, es va po-
der veure al Convent de Sant
Agustí i a l’Artenbrut de Barce-
lona i ha rebut molt bones críti-
ques. Algunes la comparen amb
els grans recitals d’Adolfo Mar-
sillach o de Fernando Fernán
Gómez que han fet història. Els
crítics han destacat la sensibilitat
a l’hora de triar els poemes i la
qualitat de les interpretacions de
l’actor i la cantautora.

ARXIU SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> Una de les obres que es podran veure a l’Auditori

 >> Ángel Henares

obres li han donat bons resultats,
a part d’haver exposat a diver-
sos espais, ha guanyat alguns
guardons importants. El més
recent és el segon premi de tema
nacional a Santa Perpètua al mes
d’agost i el més emotiu, la me-
dalla Ciutat de Montcada que va
rebre l’octubre de l’any passat.
Molt vinculat al municipi,
confessa que li fa una “gràcia
especial” exposar a l’Auditori,
perquè és, d’alguna manera,
“vèncer del tot la por que te-
nia quan començava a fer
fotografies, fa més de 20
anys, a ensenyar les meves
obres”. A la mostra es podran
veure algunes fotografies que ja
formaven part d’altres exposi-
cions juntament amb d’altres
noves. A l’hora de tancar aquesta
edició la inauguració de la
mostra era prevista per al 16
d’octubre.

>>’Las Rosas de Papel’, a l’Auditori el 25 d’octubre

 >> Munné en un moment de la representació

ANGEL HENARES

ANNA PADRÓS/EL 9 NOU
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Foc creuat sobre Montcada
el retro-visor

Al 1937 un bombarder italià va caure al bosc de Can Sants, a Terra Nostra, abatut per caces republicans

Fundació Cultural Montcada
ricard ramos

Bona part de la gent gran de
Montcada i Reixac encara ho
recorda. Altres n’han sentit a
parlar. El 25 d’octubre de 1937,
en un dels nombrosos atacs aeris
efectuats sobre Barcelona, un
dels avions bombarders que hi
va participar –un aparell de
l’aviació legionària italiana pro-
cedent de la base de Mallorca–
va ser abatut per caces repu-
blicans. L’avió, del model Savoia
S.81, va caure sobre el barri de
Terra Nostra, concretament al
bosc de Can Sants, prop de la
carretera de Barcelona a Saba-
dell. Un nombrós grup de veïns,
moguts per la curiositat, va acu-
dir al lloc dels fets i va poder
observar les restes calcinades de
l’aparell i els cossos carbonitzats
dels 6 tripulants, tots ells italians.
Lluís Pedrola Caparrós, veí de
Montcada que ara viu a França,
va presenciar la batalla aèria dels
avions republicans contra el
bombarder italià a l’alçada de
Reixac. Al dia següent va acudir
al llocs dels fets amb el seu pare,
Lluís Pedrola Briansó, que era
el jutge de pau de Montcada i
amb l’alcalde, Felip Gener

Cañardo, d’ERC. “Els cossos
dels pilots encara cremaven
–recorda Pedrola– i, de la
impressió, vaig estar més de
15 dies sense poder men-
jar…No podia oblidar aquell
drama”. Els cadàvers van ser
traslladats al cementiri municipal
i dipositats en nínxols –no a la
fossa comú– per ordre expressa
del president de la Generalitat,
Lluís Companys, que també va
disposar que les despeses oca-
sionades fossin sufragades pel
tresorer del govern. “Per què
aquesta deferència per part
del president Companys en-
vers dits aviadors italians i per
tant, enemics seus?” es pre-
gunta el funcionari de l’Ajunta-
ment de Montcada que va
recollir aquest fet curiós en un
informe després de la guerra.

Repatriació dels cossos.
Les despulles del tinent pilot
Maccani Ezio; els sergents Ber-
tocchini Luigi i Sergio Pulcini; el
telegrafista Alessandro Amici i
els mecànics Marino Sodini i
Paolo Sola van ser retirades del
cementiri de Montcada per dos

>> Inspecció de les restes de l’avió

caps de l’exèrcit italià i traslladats
a Saragossa el juliol de 1940 amb
87 cadàvers més d’aviadors

La visió de l’avió italià
abatut en aquells
temps de guerra
va commocionar
els montcadencs

FUNDACIÓ CULTURAL

italians caiguts en diferents llocs
d’Espanya. Les restes de l’avió
sinistrat es troben avui dia al
Centre d’Estudis Batalla de
l’Ebre de Gandesa (a la comar-
ca de Terra Alta). D’aquest mu-
seu prové la fotografia que il-
lustra aquest article, on podem
observar l’aparell cremat  vigilat
per un membre de les forces po-
pulars de l’època.

Rècord de
participació al

Premi Nacional
de Pintura

Un total de 156 obres opten a
l’edició 2003 del Premi Nacio-
nal de Pintura Juan Ramón
Masoliver. Aquesta xifra suposa
un autèntic rècord de partici-
pació en la història del premi,
com han destacat els seus
organitzadors. La Regidoria de
Cultura també valora que la
quantitat de participants és una
mostra que el premi ja està
plenament consolidat al pano-
rama artístic català. El jurat està
format per artistes i crítics de la
talla de Josep Maria Cadena,
Josep Corredor-Matheos, Con-
xita Oliver, Joan Capella, Ra-
mon Casalé i Solé, i amb veu
però sense vot, l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga.
El veredicte del jurat es farà
públic el 14 de novembre. El
premi està dotat amb 3.000
euros, un trofeu acreditatiu i una
exposició per al guanyador i de
1.500 euros, trofeu i mostra per
al finalista. Les obres seleccio-
nades seran exposades entre el
13 de novembre i el 7 de de-
sembre a l’Auditori.

sònia hernández
redacció
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[ FUTBOL. REGIONAL PREFERENT ]

La directiva  estudia acomiadar en quinze dies els jugadors que no ofereixin un bon rendiment

lluís maldonado
redacció

SÍLVIA OLIVA

La tercera derrota del Montcada
complica la seva situació a la lliga

LA PENYA DECANO COMENÇA AMB MAL PEU
tercera regional

 >> Xavi Cámara busca un control al mig del camp. Al fons el marcador de l’única victòria de la temporada

S’havien generat moltes expec-
tatives al principi de tempora-
da, però l’equip no està respo-
nent. El Club Deportivo Mont-
cada va sumar una nova derro-
ta, i ja és la tercera, en la darrera
jornada per la mínima i amb un
gol de penal, però sense oferir
un bon joc. Ara, els montca-
dencs es troben en una situació
delicada, a la part baixa de la
classificació. Després de cinc
jornades, s’ha encès el llum d’a-
lerta al club i la directiva ha fet
un avís:“Hem donat 15 dies de
marge a la plantilla per reac-
cionar i mostrar la qualitat
que té, però si res no canvia
haurem de prescindir dels
jugadors que no estan ren-
dint”, ha afirmat Gonzalo
Frasnedo, vicepresident del CD
Montcada.

Suport a l’entrenador. La
directiva dóna ple suport al
treball de l’entrenador Miquel
Olmo qui, per la seva part, ha
reconegut que “l’equip està
pagant massa car els errors,
amb una manca d’eficàcia de
cara al gol”. El tècnic lamenta
la imatge que ha ofert l’equip,
“sense recursos, i amb uns
jugadors que han de demos-
trar dia a dia la seva qualitat”.
Frasnedo, Olmo i els dos
capitans, Sergio i Dani Garcia,
van mantenir una reunió el passat
13 d’octubre després de la de-
rrota al camp del Sababadell
Nord. El vicepresident va co-
municar a l’entrenador i els
capitans la delicada situació
esportiva del primer equip i va
avisar que si en el partit contra
l’Olot a casa, i contra el Cer-

El Sant Joan fa
el millor inici de
lliga dels darrers
anys i és colíder
lluís maldonado
can sant joan

El Sant Joan Atlètic està fent el
millor inici de temporada dels
darrers anys. Amb tres victòries,
un empat, i encara un partit
ajornat en què falten per dispu-
tar 20 minuts, l’equip s’ha situat
segon de la classificació del grup
9 de la Segona Regional.
“No ens ho esperàvem, es-
tem fent l’inici més brillant, i
és una gran satisfacció”, as-
segura el president de l’entitat,
Eugenio Sánchez. L’equip ha
ofert una imatge de bloc, tot i
que la plantilla s’ha reforçat
aquesta temporada amb la
incorporació d’alguns juvenils
provinents del CD Montcada,
“que estan fent un gran paper
en compenetració amb la res-
ta de jugadors més veterans”,
explica Sánchez.
Al San Joan li espera un
calendari difícil. El 19, visitarà
el camp del Calaf de Gra-
menet en la sisena jornada i
rebrà a casa el Sant Roque de
Badalona el 26 d’octubre.

 >> La plantilla s’ha renovat respecte l’any passat

danyola de Mataró “l’equip no
mostra una altra actitud
s’hauran de prendre mesures
dràstiques”, segons Frasnedo.

Només una victòria. Un hat
trick de Sergio va donar  al
Montcada la primera victòria de
la temporada contra el Farners
per 4 gols a 1, el 5 d’octubre.
L’equip va haver d’esperar a la
quarta jornada de lliga per
aconseguir la primera victòria de
la temporada, després de sumar
un sol punt en tres partits. Però
la victòria i el bon joc no van
tenir continuïtat en la cinquena
jornada de lliga. Mentrestant,
l’entitat va fitxar a principi
d’octubre el migcampista
procedent del Sants, Jordi Cos.

La Penya Decano, que juga al
camp de la Ferreria, no ha
començat bé la temporada. El
club montcadenc està als
darrers llocs del grup 19è de la
Tercera Regional quan s’han
disputat tres jornades de la
competició. La plantilla s’ha
renovat força respecte la tem-
porada passada. Tot i el mal
inici de lliga, el vicepresident de
l’entitat, Ricard Moya, afirma que
l’objectiu del  club és “pujar el
més amunt possible” i ha tret
importància als primers
resultats de la temporada. De
moment, però, l’equip suma

dues derrotes i un empat en les
tres primeres jornades. A nivell
social, l’entitat  que presideix

Josep López, no descarta crear
per al proper any una estructu-
ra de futbol base. LM

ARXIU

Administrador
pero sto ques?
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El Vitelcom continua sense
poder puntuar fora de casa

Els montcadencs van caure al camp de l’Andorra tot i començar marcant

lluís maldonado
redacció

>> Futbol Sala. Divisió de Plata

El Vitelcom Montcada continua
sense poder puntuar fora de
casa. El passat 11 d’octubre va
caure derrotat a Andorra per 3
gols a 2, i se situa cinquè de la
classificació del grup B de la
Divisió de Plata amb sis punts.
El Butagaz Andorra és tercer,
amb 10 punts, i només ha cedit
un empat en les tres primeres
jornades, que el referma com a
favorit per ser al playoff d’ascens.
El grup el lideren el Povet
Benicarló i el FC Barcelona, que
sumen tots els partits com a
victòries, amb 12 punts.

Suport incondicional. El
Vitelcom va tornar d’Andorra
sense els tres punts, però ben
acompanyat. Més de 180 se-
guidors locals van viatjar amb
l’equip sense deixar d’animar la
plantilla. Els primers minuts del
partit van ser d’una gran inten-
sitat. Les ocasions se succeïen a

 >> Mariano –a la dreta– i Ferreira es lamenten  enmig de la celebració d’un gol per part de l’Andorra

El Valentine perd el segon
partit contra la Penya B

>> Bàsquet. EBA i Primera Catalana

DIARI D’ANDORRA

lluís maldonado
redacció

 >> El Valentine femení va guanyar el Malgrat en una bona segona meitat

PILAR ABIÁN

les dues porteries. En el minut 16,
Ferreira va avançar els mont-
cadencs en transformar un do-
ble penal comès sobre Jefferson,
el jugador del Vitelcom més
incisiu. L’Andorra no va desistir
i, dos minuts després, aprofitava
una passada en un contraatac
ràpid per igualar el partit. Abans
d’arribar al descans, l’Andorra va
materialitzar un doble penal que
va significar el 2 a 1. A la segona
part el Butagaz, molt reculat, va
concedir nombroses ocasions
que no va poder aprofitar un
Jorge Dias motivat en el retorn
al camp del seu exequip. En una
jugada ràpida, però, els
andorrans van aprofitar un
rebuig d’Ivan Font per situar el
3 a 1. Manel, en el darrer minut
establia el 3 a 2 i va fer molt
emocionants els últims segons.
L’entrenador del Vitelcom, Juan
Garrido, es va mostrar molt
satisfet amb l’actitud dels seus
jugadors. El tècnic demana
paciència i explica que al conjunt

“encara li falta temps per
cohesionar un gran equip que
ha incorporat set nous fitxat-
ges”. Garrido considera que el
Montcada ha tingut un calendari
inicial més complicat que els
líders, i està convençut que en
els propers partits contra el
Sícoris i el Barça B, el Vitelcom
podria atrapar els líders.
El Vitelcom afrontava el partit
contra el Butagaz després de
sumar una contundent victòria
per 7 a 2 contra el Perfiles Sintal
de Navarra en la tercera jorna-
da de lliga. El partit el van do-
minar en tot moment els homes
de Juan Garrido, que van saber
reaccionar al 0-1 inicial, per mitjà
de Ferreira, Dani Mateo, Jorge,
Jefferson (2) i André.

Inici del B. El segon equip del
Vitelcom Montcada va debutar
el 5 d’octubre amb una victòria
contra l’Envacolor en el grup
segon de la Primera Divisió B
de futbol sala.

El Valentine Montcada masculí
va encaixar una nova derrota
fora de la seva pista contra el
Joventut B en la quarta jornada
de lliga. Els de Ferran Anguera
només van resistir el ritme dels
verd-i-negres durant el primer
quart. El Valentine va avançar-
se en començar el segon quart,
18 a 21, però no va ser capaç
de mantenir el joc. Els bada-
lonins van marcar el seu ritme,
ben dirigit pel seu base, que va
anotar 26 punts, i va anar sumant
punts i ampliant les diferències
fins arribar al marcador final de
79 a 66.

Falta de ritme. El Valentine
masculí no està sent, de mo-
ment, el gran equip d’altres anys.
Els altres conjunts del grup s’han
reforçat molt bé i presenten una
plantilla amb molta més alçada.
L’entrenador del Valentine,
Ferran Anguera, reconeix que
“l’equip no està encara al
100%, ni de ritme ni de joc”.
El Valentine s’està adaptant,
partit a partit, a la direcció de
joc dels nous bases, Joaquim
Pérez Alarcón i Jordi Acero, que
s’han incorporat aquesta tempo-
rada després de la marxa de

Maiol Cisteró i Sergi Morella, i
l’arribada de  Raúl Ortega i Nieto
que provenen del sènior B. El
tècnic confia que l’equip comenci
a mostrar-se “molt més men-
talitzat en els propers partits,
i sobretot, es mostri més
agressiu en defensa” per su-
perar uns rivals que aquesta tem-
porada es perfilen més compe-
titius que l’anterior.

El femení, imbatut. Men-
trestant, el Valentine femení con-
tinua imparable en el comen-
çament de la lliga. En el darrer
partit, es va imposar a la pista
coberta al Malgrat per un
contundent 78 a 49. D’aquesta
forma, les montcadenques es
mantenen invictes i lideren el
grup primer de la Primera Ca-
talana, empatades a punts amb
el Terrassa i el Premià.
L’entrenadora del Valentine,
Reme Jiménez, s’ha mostrat molt
satisfeta amb el rendiment de les
jugadores: “Tenim una ban-
queta de luxe, que ens per-
met rotar i mantenir un alt
ritme de joc durant els
quaranta minuts”. A més la
tècnica ha subratllat la gran
motivació amb què totes les ju-
gadores surten a la pista “tant
si juguen 5 com 30 minuts”.

El Femení continua imparable i colidera el seu grup
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les classificacions

FUTBOL SALA

Masculí. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 3 i 4

Montcada B-CC Badalona 76-81
IPSI “A”-Montcada B 63-73
Equip Partits Punts
1 Prat 4 8
2 Sant Josep 4 7
3 Santa Coloma 4 7
6 Montcada B 4 6

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 1 i2

Vitelcom Montcada-Canet 7-5
Andorra-Vitelcom Montcada 3-2

Equip Partits Punts
1 Benicarló 4 12
2 FC Barcelona 4 12
3 Andorra 4 10
5 Vitelcom Montcada 4 6

Masculí. 1a Catalana.
Jornada 2 i 3

La Roca-La Salle 18-21
La Salle-Canonja 28-18
Equip Partits Punts
1 Gavà 3 6
2 GEIG 3 5
3 Les Corts 3 5
4 La Salle 3 4

HANDBOL
 Femení. Primera Catalana

Grup 1 Jornada 2 i 3

Hospitalet-Valentine 73-78
Valentine-Malgrat 78-49

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 3 i 4

Valentine-Olesa 75-64
J. Badalona-Valentine 79-66

Equip Partits Punts
1 Prat 4 8
2 Cartagena 4 7
3 Almassera 4 7
10 Valentine 2 6

Segona Regional. Grup 9
Jornades 4 i 5

Martorelles-Sant Joan 2-3
Sant Joan-Santa Perpètua 1-0

Equip Partits Punts
1 La Llagosta 5 7
2 Sant Joan 4 4
3 Molletense 5 6

FUTBOL

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 4 i 5

Montcada-Farners 4-1
Sabadell Nord-Montcada 1-0

Equip Partits Punts
1 Vic 5 15
2 Berga 5 10
3 Martorell 5 9
15 Montcada 5 4

Equip Partits Punts
1 JC Terrassa 3 6
2 Premià 3 6
3 Valentine 3 6

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 1 i 2

Envacolor-Montcada 5-6
Montcada-Alella 7-5

Equip Partits Punts
1 Andorra 2 6
2 Benicarló 2 6
3 FC Barcelona 2 6
8 Vitelcom Montcada 2 3

La Salle confia assolir l’ascens
dels sèniors femení i masculí ‘B’

>> Handbol

lluís maldonado
redacció

 >> El femení comença la lliga el 18 d’octubre

Més d’un centenar de persones va prendre part en la Marxa en
Bici que es va fer el 5 d’octubre pels carrers del municipi, i que
organitza cada any l’Associació de Veïns de Montcada Nova,
en col·laboració amb l’Ajuntament. Segons el president de l’AV,
Manel Betrán, l’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer els
barris i els seus carrers i alhora, fomentar l’ús de la bicicleta.
Grans i petits van prendre part en la marxa i van gaudir d’un
matí assolellat. LR

Gran participació a la Marxa en Bici

El sènior femení de l’Elvira Cuyàs
debuta a la nova categoria

>> Bàsquet. 3a Catalana

El club manté el nombre d’equips i els dos sèniors masculins

 Masculí. Ct. Territorial Grup 6
Jornada 1 i 3

Gramenet ‘B’-Elvira Cuyas a.
Montmeló-Elvira Cuyas 46-82
Equip Partits Punts
1Martorelles 3 6
2 La Garriga B 3 5
3 Sentmenat B 3 5
13 Elvira Cuyàs 1 2

Femení. 3a Catalana
Grup 3  Jornada 1 i 3

Elvira Cuyas-Inma ‘B’’ 55-62
Elvira Cuyas-Sagrat Cor ‘B’’’ a
Equip Partits Punts
1 Manlleu 3 5
2 L’Ametlla 3 4
3 Imma ‘B’ 3 4
8 Elvira Cuyàs 1 1

Masculí. Territorial Sots-21 ‘A-2’
Grup 2 Jornada 1 i 3

Suria-Can Sant Joan 75-59
Can Sant Joan-Sant Quirze ?
Equip Partits Punts
1 Sant Joan 4 8
2 Sant Andreu 4 8
3 La Salle Horta 4 7
13 Can Sant Joan 2 3

Segona Nacional A. Grup 3.
Jornades 1 i 2

R. B Fernando-Can Cuyàs 6-6
Can Cuyàs-C. Prat Lliçà ?

Equip Partits Punts
1 Serra Marina 2 6
2 Iniciativa 2 6
3 La Vallalta 2 6
8 Can Cuyàs 2 3

 >> El sènior B va estrenar-se a la lliga de Tercera amb victòria

El Club d’Handbol La Salle
Montcada buscarà novament
aquest any aconseguir dos ascen-
sos que es van quedar a les por-
tes l’any passat. D’una banda, el
sènior femení s’ha reforçat amb
l’objectiu de pujar a Primera
Catalana. L’equip debutarà a la
competició el proper 19 d’oc-
tubre a la pista de l’Arrahona.
De l’altra, el sènior B masculí,
va debutar l’11 d’octubre amb
victòria per 18 a 19 a la Roca i
intentarà culminar amb èxit
l’ascens a Segona Catalana que
se li va resistir l’any passat.

Inici del primer equip. El
conjunt que entrena Jaume Puig,
i que milita en la Primera Cata-
lana està fent un bon inici lliguer.
Tot i perdre en la primera jor-
nada contra el Calella, l’equip ha
sumat dues victòries conse-
cutives –a domicili contra la
Roca i a casa contra la Canonja.
Tot i comptar amb algunes
baixes importants, els de Jaume
Puig van imposar un bon ritme

defensiu que els va permetre
sumar opcions de gol en atac.

L’equip s’ha situat quart en la
tercera jornada de lliga.

Masculí. 3a Catalana. Grup A
Jornada 1

La Roca-La Salle B 18-19

Equip Partits Punts
1 Rubí B 1 2
2 Parets 1 2
3 Escola Pia 1 2
5 La Salle B 3 2

FOTOS: CH LA SALLE

LLUÍS MALDONADO

Nova temporada pels equips
sèniors del Club de Bàsquet El-
vira Cuyàs. El femení vol as-
segurar-se aquest any la conti-
nuïtat a la Tercera Catalana, des-
prés de l’ascens assolit l’any pas-
sat. De moment, el conjunt en-
cara no té el ritme de la com-
petició. Va debutar a final se-
tembre a la lliga amb una de-
rrota, i el partit que s’havia de
jugar l’11 d’octubre es va sus-
pendre perquè el rival no es va
presentar.  L’Elvira Cuyàs feme-
ní confia fer un bon paper a Ter-
cera Catalana amb el mateix
bloc de la temporada passada, i
només una nova incorporació.
“L’equip té qualitat, no tenim
aspiracions de pujar a Sego-
na, però sí d’estar entre els
cinc primers equips”, explica
l’entrenador, Raúl Luzón.
El sènior femení es va procla-
mar l’any passat subcampió de
Catalunya, i va aconseguir l’as-
cens a Tercera Catalana, en la
primera temporada de l’equip al
Campionat de Catalunya de
Territorials.

Sènior masculí. D’altra ban-
da, el club també competeix
amb dos equips sèniors mas-

lluís maldonado
redacció

 >> La plantilla del femení compta amb el mateix bloc de l’any passat

 >>  La plantilla del sènior A

CB ELVIRA CUYÀS

PILAR ABIÁN

Tercera Regional. Grup 19
Jornades 2 i 3

Mollet-Penya Decano 4-1
Penya Decano- PereGol 1-1

Equip Partits Punts
1 Mollet 3 9
2 Llorença 3 9
3 Danubio 3 9
12 Penya Decano 3 1

culins. El sènior A, que juga al
grup 6 dels Campionats Ter-
ritorials de Catalunya, va acon-

seguir una victòria en el darrer
partit de la lliga contra el Mont-
meló (46-82).

Administrador
yi yan partits que van acabar amb un interrogant com resultat?
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L’IME renova
el Consell
General

El nou Consell General de l’Ins-
titut Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME) va fer la reunió consti-
tutiva el passat 29 de setembre
després que el nou Ple de l’Ajun-
tament sorgit de les eleccions
municipals va nomenar el 21 de
juliol de 2003 els nous membres.
A la reunió es van tractar temes
com l’obertura del complex
esportiu municipal Montcada
Aqua i els projectes que des de
l’IME es portaran a terme
durant aquest mandat.
La presidència de l’organisme la
continua ocupant el regidor
d’Esports Juan Parra (PSC) i la
vicepresidència, Joan Maresma
(CiU). El Consell General és
l’òrgan de govern de l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure,
juntament amb el president, la
comissió executiva i el director
gerent, i està formada pels
regidors  Carlos Guijarro (PSC),
Francisco Hierro (PSC), Amèlia
Morral (CiU), Carles Taberne-
ro (IC-EUiA) i Eva Garcia (PP).
Els grups que no tinguin repre-
sentació podran assitir-hi amb
veu però sense vot. A més dels
càrrecs polítics, el Consell Ge-
neral està constituït per veïns,
persones de mèrits rellevants i
representants de les entitats
esportives com la presidenta del
CDEM, Cristina Calderero,
l’exciclista Miquel Poblet –per-
sona de mèrits rellevants de
l’àmbit sòcioesportiu–, Jorge
Comes, del Futbol Sala Mont-
cada i Enric Yus, representant
del Club Ciclista Montcada.  LR

Comencen les matriculacions
al nou complex Montcada Aqua

Des del 7 d’octubre ja es poden
formalitzar les inscripcions al
complex Montcada Aqua a les
oficines de la zona esportiva del
carrer Bonavista i a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC), a
l’Ajuntament. L ’horari és de
dilluns a divendres, de 9h a 13h
i de 16 a 20h. El preu de les
matrícules és de 40 euros per als
adults i de 30 per als infants i la
gent gran, mentre que per a les
famílies el preu és de 60 euros.
No hauran de pagar matrícula
ni els abonats anuals, ni els
abonats de la temporada d’hi-
vern de la piscina de Montcada
Centre ni els nous abonats a
Montcada Aqua majors de 60
anys. Per obtenir la matrícula
gratuïta, però, cal formalitzar-la
abans de l’1 de novembre. Els
preinscrits a Montcada Aqua i
els inscrits abans del 29 de no-
vembre, tindran un descompte
del 25%.

Abonaments afegits. El
preu mensual de l’abonament
per als adults és de 20 euros i de
13 per als infants i la gent gran.
També hi ha disponible una tari-
fa familiar, que oscil·la entre els
37 i els 49 euros. Aquests abona-
ments permeten gaudir de la pis-
cina, la sauna, el jacuzzi, el so-
làrium, el bany de vapor i les clas-
ses d’Aquagym. D’altra banda,
l’abonament per participar en
activitats físiques amb monitor i
utilitzar la sala de fitness és de 6,50
euros al mes per als socis.

 >> Imatge virtual de l’interior del recinte, amb el jacuzzi en primer terme, i les piscines

GRAN RESPOSTA
ALS CURSETS
 DE NATACIÓ

El 20 d’octubre comencen
els cursets de natació a la
piscina municipal voberta
del carrer Bonavista. Com
cada any, la proposta ha
tingut una alta acceptació
entre la població. Més de
100 persones, entre nens
i adults, s’han inscrit als
cursos, que són ja abonats
de Montcada Aqua. Aquest
any s’han format 12 grups
de nens i 15 d’adults.
D’altra banda, l’oferta d’ac-
tivitats al gimnàs Munici-
pal  manté les activitats
d’aeròbic i de gimnàstica,
tant per  a nens, adults i
gent gran. LR

IME
lluís maldonado
redacció

LLUÍS MALDONADO

L’Ajuntament s’assegura el millor servei
L’Alcalde de Montcada, César Arrizabalaga, i el gerent de
l’empresa GEAFE, Ramon Valero van signar el 14 d’octubre
davant del regidor d’Esports, Juan Parra –a la foto– l’acord pel
qual l’empresa obté la concessió de l’explotació de Montcada
Aqua sota la supervisió de l’IME. GEAFE, que es dedica a
l’explotació de serveis esportius, és la primera empresa catalana
amb certificació de qualitat i ofereix serveis a més de 30 municipis.
Parra ha assegurat que es tracta d’una “aposta municipal
important de garantir un servei a l’alçada de la instal·lació”
i ha destacat que  l’Aqua tindrà la millor relació qualitat preu en
aquest tipus d’instal·lació de tot Espanya. LR

lluís maldonado
redacció

>> Formalització dels abonaments
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Èxit d’inscripcions a l’esport escolar

650 nens faran esport a través del CDEM,150 més respecte l’any passat

La major part d’escoles té un equip de multiesport a  primer i a segon de primària

!

!

!

octubre 2003especial informatiu dels equips base de l’esport local

! Els juvenils de futbol
s’han fixat pujar a prime-
ra divisió P. 35

!  Primeres posicions per
a la base del CB Montcada
i CB Elvira Cuyàs. P. 35

! El CD Montcada de
futbol sala comença la
lliga amb bon peu  P. 35

! Els equips d’handbol
comencen la lliga amb
victòries P. 35

els més destacats!
SILVIA DÍAZEl Juvenil A Vitelcom inicia

la cursa cap a Divisió Nacional
Aquest diumenge comença la lliga per a l’equip
juvenil A del Vitelcom Montcada amb un primer
partit que es preveu molt emocionant, contra el
Canet, un dels rivals més difícils de la lliga. Els
joves montcadencs han realitzat una  pretempo-
rada intensa, entrenant quatre dies a la setman,a
per poder assolir èxits en aquesta categoria.

benjamí, benjamí i aleví i el CB Montca-
da, el premini mixt. L’AE Can Cuiàs i el
CB Elvira Cuyàs continuen participant
en les competicions d’esport escolar.

Monitors professionals
Estudiants o llicenciats en INEF, Magis-
teri d’Educació Física o cicles formatius
seran els encarregats d’entrenar i coor-
dinar l’esport escolar. A secundària, els
professors seran alumnes en pràctiques
de l’IES Gallecs o del CAR de Sant Cu-
gat.
Els tècnics coincideixen en què és molt
important potenciar l’esport escolar i que
els infants no hagin de triar en un primer
moment l’esport que més els agrada, sinó
que puguin practicar-ne més d’un. Àlex
Monclús, monitor de bàsquet i iniciació
esportiva, creu que “el més important
és que coneguin diferents esports a
través del joc”. Els monitors han
detectat que els infants estan optant per
altres activitats extraescolars i que l’esport
s’està deixant una mica de banda. Laura
Díez considera que “els petits neces-
siten fer esport per a la salut i també
per relacionar-se entre ells”.
Convertir l’esport escolar en una alter-
nativa d’oci atractiva és el que també vol
Esther Sánchez, monitora d’iniciació:
“L’esport ajuda a les relacions per-
sonals”, explica. L’esport, “ajudarà els
nens a aprendre a treballar amb el
cos”, diu Mari Carmen Gutiérrez,
monitora d’iniciació i de bàsquet. Elian
Rivera, Marta García i Marc Borràs, mo-
nitors d’iniciació, creuen que el projecte
és beneficiós per a ells mateixos: “hem
acabat d’estudiar o estem fent encara
la carrera i necessitem desenvolupar

allò que hem après”. A l’equip dels
monitors també hi ha Esther González,
coordinadora del club handbol La Salle
Montcada. Explica que “he de canviar
el xip quan faig de monitora escolar.
Al club busquem rendiment i a
l’escola ensenyem els esports”. Joa-
quim Martín és monitor de multiesport i
bàsquet. “Crec que hem de donar una
empenta a l’esport escolar. Són im-
portants activitats com el multiesport
i la psicomotricitat”, apunta.

Satisfacció del CDEM i de
la Regidoria d’Esports
La presidenta del Consell de l’esport es-
colar Municipal (CDEM), Cristina Cal-
derero, s’ha mostrat molt satisfeta de la
feina realitzada per la coordinadora de
l’esport escolar. “Ens hem compenetrat
molt bé i ha sabut convèncer els pa-
res que el nou projecte per a l’esport
escolar és de futur”. Calderero desta-
ca que “aportarem als nens una
qualitat d’ensenyament que abans no
disposàvem” i es mostra satisfeta perquè
dos clubs federats han inclòs equips a la
lliga escolar.
D’altra banda, el regidor d’Esports, Juan
Parra, s’ha felicitat per la bona acceptació
que ha tingut aquest projecte: “crec que
la possibilitat d’escollir entre més
d’un esport beneficiarà els nens”. El
titular d’Esports afirma també que “hem
de descarregar de feina al voluntariat.
Agraïm tot l’esforç que fan les AMPA
en matèria esportiva, però ara han de
ser joves que volen dedicar-se
professionalment a l’esport els que
facin les classes”. La lliga escolar
començarà al novembre.

Els nens que competeixen en l’esport es-
colar han començat ja a entrenar per la
lliga 2003-2004. La nova temporada és
molt diferent de la d’anys anteriors en
molts aspectes i es presenta amb moltes
expectatives. Una quinzena de monitors
professionals seran els encarregats d’ins-
truir els nens, tant a primària com a se-
cundària. La coordinadora de l’esport
escolar, Susanna Moreno, s’ha mostrat
molt satisfeta en conèixer els resultats del
periode d’inscripció. “Ha estat millor

del que esperàvem, hem pogut fer
molts equips i ens fa molta il·lusió
poder formar un equip de multiesport
a tots els col·legis”. Pel que fa a la
secundària, uns 50 joves participaran
aquest any en l’esport escolar. “Hem aug-
mentat en un equip de korfbal, ara
en tindrem tres i també tenim dos
equips de futbol i un de bàsquet
femení, que encara poden incorpo-
rar més jugadors”.
El CB Montcada i el futbol sala Vitelcom
Montcada han incorporat equips a la lliga
escolar: el Vitelcom els equips B de pre-

>>A l’esquerra, els monitors de l’esport escolar. En el centre, benjamins del Vitelcom de futbol sala, que participaran a la lliga del CDEM

SILVIA DÍAZ

>> Equip juvenil del Vitelcom

Silvia Díaz!

Iniciació esportiva (infantil):
13 equips

Multiesport (primària):
9 equips

Bàsquet (primària):
6 equips

Bàsquet (secundària):
1 equip

Futbol sala (primària):
6 equips

Futbol sala (secundària):
2 equips

Handbol (primària):
2 equips

Korfbal (secundària):
3 equips

INSCRIPCIONS
PER ESPORTS
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PRESENTACIÓ DEL CD MONTCADA!

Més d’un centenar de jugadors
competeix amb el CD Montcada

L’escola de futbol del CD Montcada es va presentar el
diumenge 5 d’octubre. Al camp del Font Freda es van
aplegar tots els jugadors de futbol i futbol sala del club,
més d’un centenar de joves, que aquest any competiran
a les lligues de la federació i a les comarcals.
El coordinador de la base de l’entitat, Toni Ruiz, es mos-
tra molt satisfet pel volum de nens que conformen les
categories inferiors. L’objectiu de l’escola és, segons Ruiz,
que els més petits aprenguin al màxim com és el món
del futbol i que gaudeixin practicant-lo. “La competi-
tivitat i els bons resultats els busquem a partir d’in-
fantil i el nostre repte més important és que, d’una
vegada, el juvenil pugi a primer divisió. Aquest any
ha de ser el definitiu, encara que estem en un grup
molt dur”. Els equips de primera divisió del club, l’in-
fantil A i el cadet, van començar la lliga el 28 de setembre.
La resta d’equips comença aquest cap de setmana.
Els equips de futbol sala del club també es van presentar
el dia 5. L’infantil i el cadet van poder saludar a l’afició

però no el juvenil, que havia de disputar el primer partit
de lliga contra el Maçanet. No obstant això, els joves del
CD Montcada van acabar la jornada molt satisfets, ja que
van guanyar 2 a 12. El coordinador de la secció de futbol
sala del club, Salvador Lavilla, explica que “el nostre repte
aquest any és que el juvenil pugi de categoria. Els

jugadors són els cadets de l’any passat, uns joves
que prometen molt”. El club s’havia proposat a finals
de la temporada passada incorporar un coordinador
tècnic, però “la manca de pressupost ens ho ha
impedit, ara estem buscant recursos econòmics
perquè creiem que necessitem aquesta figura”.

Equip Infantil Futbol Sala Equip Cadet Futbol Sala Equip Juvenil Futbol Sala

Equip Juvenil

Equip Prebenjamí B

Equip Cadet

Equip Infantil A

Equip Prebenjamí A

Equip Aleví

SILVIA DÍAZ

Equip Infantil B

Equip Benjamí

La base ha augmentat després de la creació d’un segon equip prebenjamí!

Silvia Díaz!
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L’Escola de Futbol Can Sant Joan
obre temporada amb set equips

PRESENTACIÓ DE l’EF CAN SANT JOAN!

SILVIA DÍAZ

! ATLETISME

Les figures alevins de la JAM
L’Aitor Martín i l’Adrià Serrano, de la Joventut Atlètica Montca-
da, ja han començat a entrenar per la nova temporada , que
comença a finals d’octubre. Els dos joves van despuntar l’any
passat i van guanyar la majoria de les competicions que van dis-
putar. Aquesta temporada tenen un any més i ja militen a la ca-
tegoria aleví, que troben “més difícil que la benjamí perquè
serem alevins de primer any i haurem de competir amb
nois de segon”. En la temporada anterior, l’Aitor i l’Adrià acos-
tumaven a quedar en les dues primeres posicions. Sobre això,
l’Adrià explica que “abans que entrés l’Aitor al club jo era el
primer sempre i per això em va fer una mica de ràbia veure
com em guanyava”. Malgrat això, tots dos són molt amics.

>> Aitor Marín (esquerra) i Adrià
Serrano (dreta)

Equip Prebenjamí Equip Benjamí

Equip InfantilEquip Aleví

Equip JuvenilEquip Cadet

Equip Cadet B

Mantenir les categories, educar els nens a
través del futbol i fomentar la cohesió
social. Aquests són els principis bàsics de
l’Escola de Futbol Can Sant Joan que va
destacar el seu president, José Hernández,
el dia de la presentació dels set equips
que conformen l’escola, el 5 d’octubre.
A més de la presentació a l’afició, el cadet
i el juvenil van disputar un partit amistós
davant tots els seguidors de l’equip que
s’havien aplegat al camp de futbol.
L’entitat, per filosofia, no és competitiva
encara que sí s’ha plantejat un repte:
“volem que l’equip juvenil pugi a pri-
mera divisió, on ara només milita l’a-
leví de l’escola. Ja és hora que aquests
joves estiguin a una categoria supe-
rior”, manifesta Hernández.
El club s’ha trobat amb un allau de nens
aquesta temporada, però molts d’ells no
podran competir en lliga.El motiu és,
segons Hernández, que “quan comença
l’escola, al setembre, molts nens
venen al club perquè s’han informat
a través dels seus amics, que juguen
a futbol amb nosaltres. El problema
és que la Federació ens demana les
fitxes definitives a finals d’agost,
quan encara no han començat les
classes”. Malgrat això, alguns nens,
especialment els més petits, entrenaran
durant tota la temporada amb el club i
l’any que ve ja jugaran i tindran fitxa
federativa. El número d’infants interessats
ha augmentat però Hernández diu que
“tenim molts per un sol equip però
no els suficients per formar dos per
categoria”. Això no s’ha donat en tots
els casos, l’equip cadet compta amb els
jugadors justos perquè «la majoria han
passat al juvenil i d’infantil han pujat
pocs». L’equip femení també s’ha format
malgrat que el número de noies continua
sent escàs. En l’àmbit social, el club vol
consolidar la festa de final de tempora-
da, que des d’aquesta temporada és el
Memorial Francisco Baena, i es platenja
reprendre el torneig de final de lliga. El
Can Sant Joan, a més, inaugura tempo-
rada amb pàgina web, www.cansantjoan.
es.vg.

SILVIA DÍAZ
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! BÀSQUET

El CB Montcada està buscant jugadores de les categories
preinfantil a cadet per poder mantenir la pedrera de noies i
garantir la continuïtat de l’equip sènior femení. El CB Montcada
compta aquesta temporada amb el Sènior, un Júnior i un Mini
femenins que, a més, no ha accedit a la fase prèvia de
competició, perquè en el moment d’incriure’s a la federació
no comptava amb el mínim de jugadores necessàries. La nova
coordinadora de la secció femenina del CB Montcada, Cristi-
na Ximenis, ha explicat que “ens hem quedat sense noies a
la resta de categories. Les cadets ara són júniors i l’any
que ve passaran al primer equip. No tenim cap més ju-
gadora de 13 a 15 anys”. Ximenis també ha afegit que

“algunes amb què comptàvem la temporada passada han
marxat a altres clubs i les noies fins a 12 anys s’estimen
més fer bàsquet a l’escola, amb totes les seves amigues
i és molt difícil treure-les d’aquest entorn”. El club
necessita incorporar noies amb urgència perquè d’això depèn
la continuïtat del primer equip. “La Federació obliga a què
un equip sènior, a la categoria del CB Montcada, compti
amb tres conjunts de base”. Els responsables del club han
iniciat una campanya per aconseguir jugadores, anant a les
escoles i instituts de Montcada i d’altres poblacions del voltant.
Altres iniciatives proposades són que les jugadores sèniors
facin xerrades a les més petites o jornades i diades de bàsquet.

SILVIA DÍAZ

El CB Montcada necessita jugadores

Futbol Sala

CD MONTCADA

Infantil A (Jornades 2 i 3)
Primera Divisió. Grup 02

Barea Comtal - CD Montcada 7-1
Trajana - CD Montcada 6-1

EF. CAN SANT JOAN

CEB CAN SANT JOAN

Aleví (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup 16

CD Montgat - CD Montcada 5-1

Prebenjamí A (Jornada 1)
Preferent (Copa ADEFUBE)

CD Montcada - Fontetes 6-2

Benjamí (Jornada 1)
Divisió d’Honor (Copa

ADEFUBE)
Sabadell Nord - CD Montcada 1-5

Bàsquet

Premini Mixte (Jornades 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 9
CB Montcada-CB Vilassar 24-50
Valldemia- CB Montcada 30-18

CB MONTCADA

! RESULTATS I  CLASSIFICACIONS

Futbol

Prebenjamí B (Jornada 1)
Preferent (Copa ADEFUBE)

CD Montcada - Fontetes 5-2

Equip Partits Punts
1 CD Sant Gabriel 2 6
2 EE Guineueta A 2 6
3 Barea Comtal 2 6
14 CD Montcada 1 0

Infantil B (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup27

CD Montcada - Cardedeu CF 0-4

Prebenjamí
Preferent (Copa ADEFUBE)

Polinyà - EF Can Sant Joan 1-1

Benjamí
Preferent (Copa ADEFUBE)

EF Can St Joan - Badia 3-0

Aleví (Jornades 2 i 3)
Primera Divisió. Grup 02

St Gabriel - EF Can St Joan 3-1
EF Can St Joan - Jupiter 2-3

Equip Partits Punts
1 PB Santa Justa 2 6
2 CD Sant Gabriel 2 6
3 CF Barea Comtal 2 6
16 EF Can St Joan 1 0

Equip Partits Punts
1 Sagrat Cor Apada 2 4
2 Valldemia 2 3
3 CB Vilassar 1 2
4 CB Montcada 2 2

Premini Masculí (Jornades 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 6
CB Montcada -CB Llinars 43-59
Ferrer Vic -CB Montcada 78-28

Equip Partits Punts
1 Ferrer Vic 2 4
2 Les Franqueses 2 4
3 CB Llinars 2 4
5 CB Montcada 2 2

Mini Masculí (Jornades 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup

1 2
CB Parets-CB Montcada 51-36
CB Montcada -CB Llinars 77-31

Preinfantil Masculí (Jor. 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 7
CB Montcada - St Nicolau 64-52
La Salle M. - CB Montcada 43-77

Cadet Masculí (Jornades 4 i 5)
Campionat  Catalunya No Senior.
Preferent B. Fase Prèvia. Grup 4

CB Montcada - Sants 56-83
AE Minguella-CB Montcada 91-62

Equip Partits Punts
1 UE Montgat 5 9
2 JAC Sants 5 9
3 CB Sant Gabriel 5 9
5 CB Montcada 5 7

Junior Femení (Jornades 2 i 3)
Campionat  Junior. Nivell A. Grup

1
St Gervasi -CB Montcada 42-73
CB Montcada - CB Parets 99-41

Junior Masculí A(Jornades 4 i 5)
Campionat  Catalunya No Senior.
Preferent B. Fase Prèvia. Grup 4

CB Montcada -AE Dosa 75-62
Grup Barna - CB Montcada 78-96

Junior Masculí B (Jornades 3 i 4)
Camp.  Catalunya Junior. Grup B1
CB Montcada -CB St Josep 56-80
ST Adrià - CB Montcada 59-80

Equip Partits Punts
1 CB St Josep 4 8
2 Basket Almeda 4 8
3 Romauto Mataró 4 8
11 CB Montcada 4 5

CB ELVIRA CUYÀS

Premini Masculí (Jornades 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 4
CB Elvira Cuyàs - Vilassar 45-14
Tabor - CB Elvira Cuyàs 9-59

Preinfantil Femení (Jorn. 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 4
Granollers -CB Elvira Cuyàs24-49
CB Elvira Cuyàs - Torelló 46-64

Infantil Femení (Jorn. 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 2
Argentona -CB E. Cuyàs 35-19
CB Elvira Cuyàs -St Adrià 54-39

Equip Partits Punts
1 St Gervasi 2 4
2 Argentona 2 3
3 St Adrià 1 2
4 CB Elvira Cuyàs 2 2

Cadet Masculí (Jorn. 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 5
CB Elvira Cuyàs -CB Tona 66-43
Bigues - CB Elvira Cuyàs 54-39

Junior A Masculí (Jorn. 2 i 3)
Campionat Catalunya Junior.

Nivell C. Grup 1
CB E. Cuyàs-St. Andreu 44-53
Masquefa - CB E. Cuyàs 47-35

Equip Partits Punts
1 Badalonès 3 6
2 Roser 3 6
3 Lima-Horta 3 5
12 CB Elvira Cuyàs 2 2

Junior B Masculí (Jorn. 2 i 3)
Campionat Catalunya Junior.

Nivell C. Grup 2
CB E. Cuyàs -Cerdanya 83-43
Canyelles - CB E. Cuyàs 54-39

Sots 21 Femení (Jorn. 2 i 3)
Campionat  de Catalunya. Grup 2
Casp -CB Elvira Cuyàs a.
CB Elvira Cuyàs -Castellar s/r

Equip Partits Punts
1 St Andreu 3 5
2 Bellesport 3 5
3 Manlleu 2 4
12 CB Elvira Cuyàs 1 2

Preinfantil Masculí (Jorn. 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 8
Mar. Rubí -CEB CS Joan 44-57
CEB CS Joan-Canovelles 49-59

Sots 21 Masculí (Jorn. 15 i 16)
Campionat Territorial Barcelona.

Nivell A2. Grup 2
Súria-CEB Can St Joan 75-59
CEB CS Joan - St Quirze 53-49

Equip Partits Punts
1 CEM Sant Joan 4 8
2 AE Sant Andreu 4 8
3 CB La Salle Horta 4 7
13 CEB Can Sant Joan 4 4

LA SALLE MONTCADA

Preinfantil Masculí (Jorn. 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 6
St Gervasi - La Salle Mont. 88-42
La Salle Mont. -CB Mont. 43-77
Vegeu Classificació CB Montcada

Cadet Femení A (Jornades 1 i 2)
Campionat Catalunya No Senior.

Fase Prèvia. Grup 3
La Salle Montc. - Celoni 49-45
St Gabriel -La Salle Mont. 75-26

Equip Partits Punts
1 Viladecans 5 10
2 UE Mataró 5 9
3 Nàstic MF 1 5 9
4 La Salle Montcada 5 7

Cadet Femení B (Jornades 5 i 6)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 5
La Salle Montcada d.
La Salle Montcada -Palau 75-26

Cadet Masculí (Jornades 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell A. Grup 3
La Salle Mont. - Caldes 58-68
CB Vic- La Salle Mont. 95-45

Equip Partits Punts
1 Ferrer Vic 2 4
2 UER Granollers 2 3
3 CB Caldes 1 2
6 La Salle Montcada 2 2

Handbol

CH LA SALLE MONTCADA

Cadet Masculí A (Jornada 1)
Segona Divisió Catalana.

Fase Prèvia. Grup B
CH La Salle - Parets 37-14

Cadet Masculí B (Jornada 1)
Segona Divisíó Catalana.

Fase Prèvia. Grup C
Virgen Salud -CH La Salle 17-15

Juvenil Masculí (Jorn. 15 i 16)
Segona Divisió Catalana.

Fase Prèvia. Grup A
La Roca -CH La Salle 27-32

VITELCOM MONTCADA

Aleví A (Jornada 1)
Grup 1

Vitelc. Montcada - P. Napoli 13-1

Aleví B (Jornada 1)
Grup  3

Sta Coloma -Vit. Montcada 4-2

Equip Partits Punts
1 Canet FS 1 3
2 Ferran de Segarra 1 3
3 Badalonéa AE 1 3
8 Vitelc. Montcada 1 0
10 CD Montcada 0 0

Cadet B (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup 2

Martorelles -Vit. Montcada 0-12

Juvenil B (Jornada 1)
Primera Divisió Barcelona

Vitelc. Montcada d.

CD MONTCADA

Infantil (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup 1

Parets - CD Montcada s.

Cadet (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup 1

Ferran Sag. - CD Montcada 6-5

Juvenil (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup 2

Maçanet - CD Montcada s.

Infantil  B (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup 1

Canet FS -Vitelc. Montcada 6-1

Cadet (Jornades 2 i 3)
Primera Divisió. Grup 10

Milan C - CD Montcada 9-0
CD Montcada - Mollet 1-6

Equip Partits Punts
1 Granollers 2 6
2 Mollet UE 2 6
3 Lliçà d’Amunt 2 6
15 CD Montcada 2 0

Juvenil (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup 20

CD Montcada - Barberà CF a.

Equip Partits Punts
1 BM Barberà 1 2
2 CE Les Franqueses 1 2
3 CH La Salle 1 2
4 Esc. Pies Granollers 1 2

Equip Partits Punts
1 St Esteve Palaut. 1 2
2 CH La Salle 1 2
3 CH Canovelles 1 2
3 H Cardedeu 1 2

Equip Partits Punts
1 Vitelcom Montc. 1 3
2 Vilassar de Mar 1 3
3 Premià Esportiu 1 3
4 Teia Futbol 1 0

Equip Partits Punts
1 Ferran de Sagarra 1 3
2 Olympic Floresta 1 3
3 Vilassar de Mar 1 3
10 Vitelc. Montcada 1 0

Equip Partits Punts
1 Vitelc. Montcada 1 3
2 Mediterrani CE 1 3
3 Eurogramanet AD 1 3
4 Badalonés AE 1 3

Vegeu Classificació Vitelcom Montcada

Equip Partits Punts
1 Martorell A 1 3
2 Premià FS 1 3
3 Natació Sabadell 1 1
7 Vitelc. Montcada 0 0

Equip Partits Punts
1 Vilassar de Mar 1 3
2 Sta Coloma B 1 3
3 Ferran de Sagarra 1 3
6 CD Montcada 1 0

Equip Partits Punts
1 St Martín P. 1 3
2 Granollers 1 3
3 St Joan de Vilassa 1 3
9 CD Montcada 0 0

Equip Partits Punts
1 Osona Manlleu 2 4
2 St Feliu Codines 2 3
3 La Salle Montcada 2 2
4 ACB Palau 2 2

Equip Partits Punts
1 CB Mollet 2 4
2 Canovelles 2 4
3 CEB Can Sant Joan 2 3
4 CN Terrassa 2 3

Equip Partits Punts
1 Vilanova i la Gelt. 1 2
2 CE Molins de Rei 1 2
3 H Berga 1 2
7 CH La Salle 1 0

Equip Partits Punts
1 Canovelles 3 6
2 Lliçà d’Avall 3 5
3 CB Elvira Cuyàs 3 5
4 Castellbisbal 3 5

Equip Partits Punts
1 CB Elvira Cuyàs 2 4
2 Prats Lluçanès 1 2
3 Joan XXIII 1 2
4 Bigues i Riells 2 2

Equip Partits Punts
1 CB Castellar 2 4
2 CB Parets 2 4
3 CB Montcada 2 3
4 CB Llinars 2 3

Equip Partits Punts
1 CB Montcada 2 4
2 Sferic Terrassa 2 4
3 Sant Gervasi 2 3
4 Sant Cugat 2 3
6 La Salle Montcada 2 2

Equip Partits Punts
1 CB Montcada 3 6
2 AD Fem. Ronda 3 6
3 CB Granollers 3 5
4 CB Puigfred 3 5

Equip Partits Punts
1 CB Solsona 5 9
2 CB Montcada 5 9
3 AE Dosa 5 8
4 AB Esplugues 5 8

Equip Partits Punts
1 CB Elvira Cuyàs 2 4
2 CB Parets 2 4
3 CB Vilassar Dalt 2 2
4 CB Tabor 1 1

Equip Partits Punts
1 Torelló 2 4
2 CEB St Jordi 2 4
3 CB Elvira Cuyàs 2 3
4 CB Vic 2 2

Infantil Femení (Jornades 1 i 2)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 3
CH La Salle d.
CH La Salle -Cardedeu 34-28

Equip Partits Punts
1 La Garriga 2 4
2 CB Roda 2 3
3 CEB Can Sant Joan 1 2
4 Cardedeu 2 2

Els resultats i classificacions de futbol sala estan actualitzats a la jornada del 5 d’octubre de 2003; les de bàsquet
i handbol, a la jornada del 12 d’octubre. Els resultats de futbol a 12 d’octubre i les classificacions a 5 d’octubre.
La Federació Catalana de Futbol no ha facilitat les classificacions que no s’inclouen.

Infantil (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup 27

Llinars CE - EF Can St Joan 2-3

Cadet (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup 20

EF Ripollet - EF Can St Joan 2-2

Juvenil (Jornada 1)
Segona Divisió. Grup 20

EF Can St Joan - T. Romeu 11-1
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La paradoxa d’una artista. S’expressa mitjançant l’art,
però es defineix com una persona introvertida a qui li espanta que
els altres sàpiguen què porta dins. Té 24 anys, és llicenciada en
Belles Arts i, malgrat ser filla de l’escultor Luis Barbosa, no va
descobrir la seva vena artística fins a l’adolescència. Polifacètica,
cultiva, a més de l’escultura –on treballa des de la fusta i el ferro,
fins al guix o el plàstic– el gravat, el dibuix i la fotografia. “Poso el
que necessiti l’obra perquè digui el que jo vull”, diu. La mort o la
soledat són alguns dels temes presents en les seves creacions, una
mostra de les quals es pot veure fins al dia 31 d’octubre a l’Espai
Jove Can Tauler, en el marc del primer aniversari del centre. La
Saida ofereix una adreça electrònica a qui vulgui contactar amb
ella: alternativa555@hotmail.com

“L’art no es fomenta
prou entre la gent jove”

El meu pare va ser

el més sorprès

quan vaig

començar a

dibuixar

No ensenyo la

meva obra; no

m’espanta que no

agradi, sinó que

ho considero una

cosa molt meva

!

SÍLVIA OLIVA

!Com vas començar en
l’escultura?
De petita no havia fet mai res
d’art; en acabar quart d’ESO,
havia de decidir quin batxillerat
fer i no me n’agradava cap. Però
aquell estiu, no sé per què, vaig
començar a dibuixar i em vaig
adonar que me’n sortia;  ho havia
rebut tot només veient-ho, de la
gent, del meu pare… Llavors,
vaig decidir anar a Cerdanyola
a fer el batxillerat artístic.  Vaig
veure que realment em podia
expressar amb l’art.
L’escultura ja la vaig
triar a la carrera de
Belles Arts, perquè
era com millor m’ex-
pressava.
!Per quin estil et
decantes?
Conceptual. Però
no tinc un estil de-
terminat, és el meu,
no puc dir “aquesta
obra significa això o
allò” perquè per a
mi significa una co-
sa i potser per a tu,
una altra.
!El teu pare, el
Mestre Artesà Luis
Barbosa, t’acon-
sella?
Sí, jo li demano
qüestions tècniques i
ell em diu per on
puc tirar per expressar el que
necessito. Al principi, quan vaig
decidir fer el batxillerat artístic,
ell no volia, perquè sabia que jo

no havia fet res i és un camp
molt difícil. Si no tens facilitat,
és molt més complicat sortir-
se’n. Ell em preguntava si ho
tenia clar, fins i tot em deia que
escollís una altra cosa. Crec que
va ser el més sorprès quan vaig
començar a dibuixar i va veure
que ho feia prou bé.
!Aquests dies, l’Espai Jove
Can Tauler acull la teva pri-
mera exposició en solitari.
Què representa per a tu
aquesta mostra?

Molt. Aquí a
Montcada hi ha els
meus amics, la me-
va família, tothom,
que fa molts anys
que em pregunta-
ven quan exposaria
perquè em vincula-
ven amb el meu
pare i volien veure
què faig, si faig el
mateix que ell... Jo
normalment no
ensenyo la meva
obra; no és perquè
m’espanti que no
agradi o perquè em
diguin que no està
bé, sinó perquè ho
considero molt
meu. Però m’ho
demanaven tant,
que vaig decidir-
me a exposar.

!El títol de l’exposició és
Cruces, cruces, cruces. Per
què aquest element? Té un
sentit religiós?

No té un sentit religiós. Veig en
les creus un joc molt dinàmic;
les incloc en les meves obres des
de fa quatre anys. L’estètica és el
que m’atrau. En l’exposició, als
gravats, la creu forma part d’un
conjunt; a les escultures, no, la
creu és l’escultura, s’insinua.
L’audiovisual que presento, El
drama del desencanto, és una barreja
entre imatge, música i text, entre
la pel·lícula L’hotel del milió de
dòlars, una obra de Gabriel
García Márquez i una cançó
d’U2 de la mateixa pel·lícula. Tot
està enllaçat, també amb les
creus, les tombes, la idea de la
mort. Una mica sinistre. No sé
per què està present aquesta idea
de la mort en moltes de les
meves obres.
!En l’art no figuratiu resis-
teixen prejudicis com “això
no és art”, “no s’entén” o “ho
podria fer un nen”.
En un principi, veus moltes
obres i no les entens, com l’uri-
nari de Marcel Duchamp, que va
marcar un canvi total en l’art, en
descontextualitzar els objectes;
no ho havia fet ningú abans. És
igual que una exposició fa temps
aquí a Montcada, on hi havia
penjats trossos de carn. Va tenir
unes crítiques brutals, deien que
allò no era art. La carn es des-
componia i l’olor era insu-
portable, però l’artista va trans-
metre el que volia, el pas del
temps. I hi ha obres que un nen
les podria fer, però el rerefons
no seria el mateix.

 escultora

!

Saida Barbosa

!Es fomenta prou l’art?
No es fomenta prou entre la
gent jove, i l’art no és propi d’un
sector o un tipus de persona
determinada; és per a tothom.

No cal experiència per poder
opinar sobre una obra d’art. Un
nen de 12 anys pot fer la seva
interpretació i qui diu que no pot
ser millor que la d’un entès.

Saida Barbosa


