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Les ordenances fiscals pujaran una mitjana del 3,5%. Pàgina 3

LAURA GRAU

>>  Un col·lectiu de
marroquins de Montcada
ajudarà els seus
compatriotes P.14

>>  Els tallers organitzats
per Salut Pública als
centres educatius
compten amb 2.000
inscrits  P. 10

Al 2004 entrarà en vigor
la taxa municipal de
recollida d’escombraries

>>  La Mancomunitat de
Montcada, Cerdanyola i
Ripolllet exigeix més
ambulàncies P.6

L’Ajuntament dóna suport a les demandes dels empleats. P. 6

La plantilla de Correus reclama més
mitjans i un nou espai de treball

El 16 de
novembre,
a votar

Pàgines 8 i 9

>> La Casa de la Vila, seu
provisional del fons de la
Fundació Capella P.24
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SÍLVIA ALQUÉZAR

 >>Col·legi electoral

>> El Vitelcom de futbol
sala s’allunya dels playoffs
amb una nova derrota P. 28

més esp�rts
>> Pàgines especials amb tota la
informació dels equips base  P. 31-35

ÁNGEL ACÍN/ARXIU

LAURA GRAU

>> La Fira de Comerç
de Mas Rampinyo atrau
més públic P. 17

Tot és a punt perquè diumen-
ge 16 de novembre els 12
col·legis electorals distribuïts
pels diferents barris de
Montcada obrin les seves por-
tes perquè la gent pugui dipo-
sitar el seu vot i participar així
en el procés d’elecció del go-
vern de Catalunya. La cam-
panya per a les autonòmiques
ha tingut escassa repercussió
a la localitat, encara que no
han faltat els mítings i les visi-
tes als mercats per part
d’algunes forces polítiques.
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PSC i CiU opinen que la taxa és necessària, ICV-EUiA i ERC plantegen una moratòria i el PPC no vol l’impost

APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2004

pilar abián
montcada

El nou impost de recollida de residus
costarà 46 euros per família a l’any

“És una mesura
impopular, però
necessària. La
taxa no cobrirà
en absolut les
despeses que
tenim en la reco-
llida de residus i el veí ha de
saber que tractar les deixalles i
respectar el medi ambient és
car”. César Arrizabalaga (PSC),
alcalde

A partir de l’any vinent s’aplicarà
a Montcada i Reixac una nova
taxa de recollida de residus,
seguint la recomanació que ha
fet el Consorci de Residus del
Vallès als municipis de tota la co-
marca. La mesura es va aprovar
en el Ple del mes d’octubre, el
passat dia 30, amb els vots a fa-
vor del govern local –PSC i
CiU–, i en contra de tots els
grups de l’oposició –ICV-EUiA,
PP i ERC. L’impost tindrà un
cost mitjà de 46 euros per
família i també s’aplicarà als co-
merços i les indústries que pa-
garan entre 116 i 232 euros,
segons els metres quadrats de
l’establiment i l’activitat que
desenvolupi. La nova taxa
preveu bonificacions de fins al
50% per als jubilats amb
ingressos inferiors a 500 euros i
per a les famílies nombroses
amb rendes baixes. També hi
haurà una bonificació del 25%
per l’ús de la Deixalleria, un
mínim de 12 vegades cada sis
mesos –en el cas de particulars–
i de 52 vegades l’any per als
comerços.
L’aprovació de la nova taxa
d’escombraries es va fer en el
marc del debat sobre les
ordenances fiscals per al 2004
que pujaran una mitjana del
3,5%. L’augment més elevat serà
el de l’IBI que se situarà en el
5%, 3 punts per part de l’Ajun-
tament i 2 punts estipulats per
llei des del govern central. La
pujada global va ser aprovada
per tots els grups municipals, a
excepció del PPC que va deci-
dir abstenir-se. ERC va fer una

votació diferenciada  i va dir no
a l’augment de les tarifes de les
zones blaves.

No a la taxa. Els grups de
l’oposició van votar en contra
de la taxa d’escombraries amb
diferents arguments. ICV-EUiA
i ERC entenen que el tractament
de deixalles és car i que cal im-
plementar polítiques que poten-
ciïn la separació de les deixalles
en orígen i la reducció dels
residus, però consideren que,
mentre la incineradora de la Fer-
reria continuï activa, els mont-
cadencs no han de pagar la taxa.
Per part del PPC l’oposició és
rotunda i no planteja moratòries.

Els arguments de l’oposició no
van convèncer el govern local per
plantejar la retirada o un pos-
sible ajornament en l’aplicació.
El portaveu de CiU i president
de l’Àrea Econòmica, Joan Ma-
resma, va explicar àmpliament
perquè s’aplicarà l’impost. L’edil
va dir que el tractament dels
residus és cada cop més car i sig-
nifica un esforç afegit per a
l’administració. L’any vinent la
previsió de despesa per aquest
concepte és d’1.250.000 euros.
Amb la nova taxa l’Ajuntament
preveu recaptar només 600.000
euros. La resta de diners per su-
fragar el servei s’obtindran del
cànon que cobrarà el consistori

per cada tona de residus que es
tracti a l’Ecoparc un cop entri en
funcionament –això vol dir que
aquests ingressos no es comp-
tabilitzaran en la seva totalitat al
2004– i que serà de 360.000 eu-
ros, i encara hi haurà un dèficit
de 650.000 euros.
Tant Maresma com l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), van
reconèixer que la pujada d’im-
postos i la creació de noves taxes
sempre són mesures impopulars,
però van qualificar de “valentia
política” afrontar aquest tipus
d’actuació per tal de garantir
“bons serveis a la ciutadania
i mantenir la línia d’inversions
iniciada en l’anterior mandat”.

reflexions polítiques

“Entenem que la
recollida i el trac-
tament dels re-
sidus són cars,
però avui dia ja
paguem a l’Àrea
Metropolitana a
través de la Tangrem i tenim una
incineradora. Per això, demanem
una moratòria en l’aplicació de
la taxa fins que es tanqui el forn”.
Marta Aguilar, portaveu d’ERC

“Hem suportat la
incineradora 29
anys i ara tindrem
l’Ecoparc, creiem
que com a muni-
cipi ens merei-
xem un tracte de
favor. El preu fixat per a la taxa és
car i els requisits per obtenir
bonificacions són difícils de
complir”. Teodoro Garcia, por-
taveu del PPC

“Montcada és un
cas diferenciat a
la comarca, té la
incineradora i
l’Ecoparc. Propo-
sem que els
veïns no paguin
fins que no es tanqui el forn i que
l’Ajuntament faci un estudi eco-
nòmic per sufragar la despesa
per unes altres vies”. José F.
Márquez, portaveu ICV-EUiA

Els arguments de la taxaEls arguments de la taxa El perquè
�Augment del cost econòmic

�

Els preus
�Recollida domiciliària

Balanç econòmic
�Previsió d’ingressos
       Ingrés per taxa: 600.000 euros
   Ingrés per Ecoparc: 360.000 euros

�Previsió de despeses

Bonificacions
�50% Jubilats o pensionistes
que visquin sols amb ingressos
mensuals inferiors a 500 euros
    Famílies nombroses i amb
rendes baixes.
�25%  Comerços i persones
que afavoreixin la recollida selectiva

1.250.000 euros/any

Recollida i eliminació de
residus sòlids urbans
Infraestructures de residus

�

�

Quota anual: 46 eur/habitatge�
�Recollida comercial i industrial

Fins a 200m2: 116 euros/any
De 200 a 400m2:  145 eur/any
De 401 a 1.000m2: 174 eur/any
Més de 1.000m2:  232 eur/any

�
�
�

�

�

�

Joan Maresma,
president de l’Àrea
Econòmica (CiU)

-Com es determina l’augment
de les ordenances?
Els ingressos que obtenim
mitjançant els impostos es
destinen a les obres i serveis
que Montcada necessita. Per
tant, aquest és el criteri que
marca la nostra proposta eco-
nòmica.
-L’IBI augmenta un 5% però
continua sent dels més bai-
xos de la comarca.
Sí, perquè aquest impost va
lligat al cadastre i la darrera re-
visió es va fer al 1997, de ma-
nera que avui dia els valors no
estan actualitzats. Els pa-
ràmetres són de fa set anys.
-Per què pagarem a partir
d’ara la recollida d’escombra-
ries?
Durant anys aquesta taxa, que
sí es pagava a altres municipis,
no s’ha aplicat a Montcada. Ara,
coincidint amb la recomanació
feta des del Consorci de Re-
sidus del Vallès, considerem
que és el moment de fer-ho. El
cost que suposa la recollida de
residus s’ha incrementat molt
per sobre de l’IPC. Hem apos-
tat  per un sistema de qualitat,
amb contenidors soterrats,
separació de la brossa orgà-
nica, recollides selectives... tot
això suposa un cost anual de
més d’un milió d’euros i els
ingressos que obtindrem amb
la taxa només cobriran una
part.
-L’Ajuntament ha estudiat la
possibilitat de pagar el servei
per unes altres vies?
-Sí, i el cert és que avui dia no
hi ha alternatives reals per po-
der-ho fer. La supressió de l’IAE
per a les petites empreses ha
reduït els nostres ingressos i,
per fer front a la pujada de la
recollida, ens veiem en l’obli-
gació d’imposar la nova taxa
que, d’altra banda, és la més
baixa de la comarca. PA

�

�
�

� Cost del servei: 1.250.000 euros

�

�

Dèficit 2004: 650.000 euros

Dèficit a partir del 2005: 300.000 euros

ARXIU

(fins a l’entrada en funcionament de l’Ecoparc)
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PILAR ABIÁN

>> Ple ordinari del mes d’octubre

El govern local fixa les seves prioritats en
matèria d’inversions a través del PUOSC

Els grups aproven una moció conjunta per demanar a Renfe que faci un pas soterrat a l’estació de Terra Nostra

pilar abián
montcada

altres punts

Aval per al CD Montcada.
Aprovat per unanimitat.
Modificació de relació de
llocs de treball 2003. Apro-
vat per unanimitat.
Aprovació text refós modi-
ficació PGM Masia Reixac.
ERC en contra.

�

�

�

 >> Els usuaris de l’estació de Terra Nostra han de creuar les vies a prop d’un revolt amb poca visibilitat

El Ple Municipal va aprovar el
passat 30 d’octubre els projectes
que el govern local va proposar
incloure al Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC),
que promou la Generalitat, en
el quadrienni 2004-2007. A tra-
vés del PUOSC, els municipis
obtenen subvencions per fi-
nançar part de les obres d’inver-
sió previstes a la ciutat. El con-
sistori ha presentat una llista amb
deu projectes quantificats en la
seva totalitat en més de 16
milions d’euros que té previst
desenvolupar al llarg de l’actual
mandat. “Intentarem obtenir
subvencions supramunicipals
per fer aquestes actuacions,
encara que una part haurà de
sortir necessàriament de les
arques municipals”, ha indicat
el president de l’Àrea de Política
Territorial i Urbanisme, el socia-
lista  Alfonso Romo. El llistat de
projectes presentats al PUOSC
posa de manifest les prioritats
del govern local –PSC i CiU–

per a l’actual mandat. Pel que fa
a nous equipaments s’inclou la
nova biblioteca annexa a Mont-
cada Aqua i la rehabilitació de
l’antic cinema Kursaal, a Can
Sant Joan. En l’apartat d’actua-
cions urbanístiques, que és el més
ampli, apareixen la urbanització
del carrer Santiago, la remode-
lació de la plaça Salvador Espriu,
l’arranjament de la plaça Nica-
ragua, la renovació de voreres a
la Ribera, la urbanització dels
carrers Petúnies i Circumvalació,
la remodelació de l’entorn del
col·legi La Salle, i la urbanització
del camí de Can Pomada. Un
altre dels punts inclosos a la
petició de subvenció al PUOSC
és la instal·lació d’escales me-
càniques al carrer Major, Can
Sant Joan i Can Cuiàs.
Segons ha assenyalat la Gene-
ralitat, enguany la principal in-
novació respecte edicions ante-
riors del PUOSC és que seran
els propis ajuntaments els que
decidiran a quina actuació inver-
sora volen destinar la quantitat
que finalment els correspongui.

Més qüestions. Altres punts
aprovats en Ple van ser dos plans
especials de millora urbana, un
a Font Pudenta, entre la riera de
Sant Cugat i el passatges Ron-
dalles i l’altre a Mas Rampinyo,
a l’espai que ocupava l’antic Mer-
cacom. El plenari també va
aprovar la creació d’una llar d’in-
fants de titularitat pública a Can

Cuiàs –veure pàgina 10– i la
designació de Joan López com
a nou jutge de pau. En l’apartat
de mocions es va consensuar un
document presentat inicialment
per ERC en què es demana a
Renfe que faci un pas inferior a
l’estació de Terra Nostra, sol·lici-
tud que ha fet en reiterades oca-
sions el govern local.

actualitat
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Els consistoris
reclamen més
ambulàncies

Els alcaldes de Montcada, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC),  Cerda-
nyola, Antoni Morral (ICV-
EUiA) i Ripollet, Juan Parralejo
(PSC), han demanat una reunió
amb caràcter d’urgència amb el
responsable de la Regió Sanitària
Centre del Servei Català de la
Salut, Ramon Canal, per sol-
licitar una solució definitiva a
les deficiències del servei d’am-
bulàncies a les tres poblacions.
Els edils consideren que la si-
tuació d’aquest servei és insos-
tenible i exigeixen que es destinin
més vehicles als municipis.
Actualment només hi ha nou
ambulàncies per donar servei als
municipis de Ripollet, Montca-
da, Cerdanyola i Badia, de les
quals dos són per a urgències,
cinc per a serveis normals i dos
per al transport sanitari col·lectiu.
Tant els responsables polítics
com els veïns han protestat en
nombroses ocasions del retard
de les ambulàncies en les situa-
cions d’urgència.

Casos recents. El detonant
d’aquesta situació va ser la mort
d’un veí de Cerdanyola el passat
1 de novembre que no va ser
atès pel servei d’ambulàncies i
va perdre la vida. Aquest no ha
estat l’únic cas als municipis.
Segons fonts del consistori, el
passat estiu es va donar una situa-
ció similar amb un nen mont-
cadenc que també va morir en
aquestes circumstàncies. Ara per
ara, els ajuntaments compilen
tots els casos denunciats per do-
cumentar la seva queixa al Servei
Català de la Salut amb tots els
exemples en què s’ha posat de
manifest que les actuals dota-
cions d’ambulàncies són insufi-
cients. Els alcaldes han declarat
que estan disposats a fer qualse-
vol cosa per aconseguir que s’in-
crementi el nombre d’ambulàn-
cies que donen servei a la zona.

sònia hernández
redacció

La Mancomunitat de Montcada, Cerdanyola i Ripollet farà pressió de manera conjunta

PROTESTA DELS TREBALLADORS DE CORREUS

Els alcaldes demanen a la direcció
una entrevista amb caràcter urgent

laura grau
redacció

LAURA GRAU

 >> Les autoritats municipals i els representants sindicals durant la reunió feta a l’Ajuntament

Per unes condicions dignes de treball,
solucions ja! és el text que es pot
llegir des del passat 10 de
novembre a la pancarta que els
treballadors de l’oficina local de
Correus –situada al carrer
Montiu, número 12– van
col·locar davant la porta d’accés
en el primer dels actes reivindi-
catius que tenen previstos fer si
la direcció no atén les seves
peticions, que passen per dis-
posar d’un local més gran i en
condicions i incrementar la plan-
tilla per poder donar un bon
servei a tot el terme municipal.
Segons el secretari general
d’UGT al Vallès Occidental del
sector de Correus, Antonio Ju-
rado, “la situació ha arribat al
límit i els treballadors ja no
poden continuar treballant en
aquestes condicions d’amun-
tegament”. Jurado també va
destacar que l’empresa ha estat
avisada en repetides ocasions pel
sindicat sense obtenir cap res-
posta: “Ja estem tips de falses
promeses, només demanem
dignitat en el lloc de treball”.
La darrera acció d’UGT ha estat
interposar una denuncia a Ins-
pecció de Treball contra l’ofici-
na de Correus de Montcada per
l’incompliment de diversos
articles de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals. El líder sin-
dical també ha denunciat que
l’empresa no ha previst  adequar
la plantilla al creixement del mu-
nicipi. “Hi ha zones com el
Bosc d’en Vilaró –afirma Ju-
rado– on el repartiment es fa
un cop a la setmana i, de ve-
gades, ni això”.

Reunió amb els alcaldes.

El mateix dia de la protesta, una

representació dels treballadors es
va entrevistar amb l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga.
A la reunió van ser presents l’al-
calde de Ripollet, Juan Parralejo
(PSC), i el primer tinent d’alcalde
de Cerdanyola, Santiago Ca-
yuela, municipis que també tenen
problemes amb el servei de cor-
reus. També s’hi van afegir la
presidenta de l’Àrea de Presi-
dència i regidora de Protocol,
Ana Rivas, i la presidenta de
l’Àrea d’Interior, Carme Poro –
ambdues del PSC. El batlle
montcadenc va prendre cartes en
l’assumpte el passat mes de maig
quan el problema va sortir a la
llum pública arran de les queixes
de ciutadans i empresaris del
municipi. Durant aquests mesos

ha mantingut dues trobades
amb el cap provincial de Cor-
reus, Ramon Marín, qui va
assegurar que el problema estava
en vies de solució amb la pro-
pera compra d’un local més
gran i la revisió de la plantilla.
No és aquesta la realitat que
descriuen els treballadors ni els
seu representants sindicals, que
van manifestar les seves preo-
cupacions a l’alcalde.  Arrizaba-
laga va manifestar el seu suport
a la plantilla i va emmarcar la
problemàtica de Montcada en
la crisi que afecta Correus a
nivell de la comarca i es va mos-
trar disposat a iniciar accions
conjuntes entre la Mancomunitat
dels tres municipis i els sindicats
“si la direcció provincial no

adopta mesures immediates”.
Com a primer pas, la Manco-
munitat sol·licitarà una nova reu-
nió urgent amb Marín i una altra
amb instàncies superiors d’UGT.
El responsable comarcal d’aquest
sindicat va fer una valoració molt
positiva en sortir de la reunió:
“Ens ha sorprès agradable-
ment trobar-hi, a més de
l’alcalde montcadenc, repre-
sentants municipals de
Ripollet i Cerdanyola, amb els
quals també teníem intenció
de contactar per  problemes
similars, i hem constatat que
hi ha una sensibilitat política
cap al problema”. Jurado creu
que les tres administracions i
UGT poden treballar conjun-
tament en la mateixa direcció.
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laura grau
redacció

LLUÍS MALDONADO

Esports i educació centren els mítings del PSC

 >> Assumpta Baig, a l’esquerra, amb Arrizabalaga i M.Flor López

notícies

 >> Albert Batlle, dret, durant la presentació del programa d’esports

SÒNIA HERNÁNDEZ

Amb motiu de la campanya per
a les autonòmiques, l’agrupació
local del PSC ha portat a
Montcada diversos membres de
la llista que encapçala Pasqual
Maragall. La formació va inau-
gurar els actes electorals amb un
míting sobre les propostes
esportives del PSC que es va fer
a l’Auditori amb la presència del
candidat, Josep Casajoana, i el
coordinador de la Xarxa d’es-
portistes per Maragall, Albert
Batlle. El primer secretari local
del PSC i alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga, va posar els
avenços fets a Montcada pel
seu partit, com l’IME o Mont-
cada Aqua, com a “exemples
del que la política socialista
pot fer per Catalunya”. Batlle
va assegurar que el programa
electoral de Maragall defensa
una concepció integradora de
l’esport, on tots els seus partici-
pants han de dir la seva, “raó
per la qual l’aportació de
clubs, federacions i associa-
cions s’estima imprescin-
dible”,va afegir.

Prioritat de l’educació. El
segon míting es va fer el 5 de
novembre a la Casa de la Vila.
La candidata número 25 de la
llista socialista, Asssumpta Baig,
acompanyada per Arrizabalaga
i la regidora d’Educació, M. Flor
López, va criticar el model
educatiu del govern de CiU en
els darrers anys, i va subratllar
que “l’educació i les polí-
tiques socials seran una de
les prioritats del futur govern
de Pasqual Maragall”. També
va denunciar la perversió del sis-
tema educatiu concertat que,
segons el PSC, “ha derivat en
un tracte a favor de l’escola
privada concertada en
detriment de l’escola públi-
ca”. El PSC local també ha fet
campanya al carrer amb el

repartiment de propaganda al
mercat ambulant del centre i de
Can Sant Joan que han visitat les
candidates número 25, Anna de
Frago (4 de novembre), la nú-
mero 10, Montserrat Tura (5 de
novembre) i la número 9, Carme
Figueres. La formació va anul·lar

l’acte al mercat de Can Sant Joan
previst l’11 de novembre a causa
de la mort d’una veïna per atro-
pellament. L’agrupació local del
PSC s’ha abocat en la campanya
per donar suport a la candidata
montcadenca, Carme Porro, nú-
mero 57 de la llista de Maragall.  >> Els PSC ha dut candidats als mercats. A la imatge, Tura i l’alcalde

LAURA GRAU

Maresma defensa el projecte polític de CiU

En un acte festiu i cultural, Con-
vergència i Unió va reunir més
d’un centenar de persones a l’Au-
ditori el 12 de novembre per
donar suport a la candidatura
d’Artur Mas. Un concert de la
Cobla Jovenívola de Sabadell va
precedir la intervenció del líder
local de CiU, Joan Maresma, que
va demanar als assistents el vot
per a la formació nacionalista
amb l’argument que és l’única
força que garanteix el futur de
Catalunya. El polític va defensar
el model de país impulsat per
CiU i per Jordi Pujol ara fa 23
anys, i que segons ell, han permès

avançar en el progrés, en la
gestió i en l’autonomisme. El lí-
der local va reclamar la con-
fiança de l’electorat i va dir que
la seva coalició presenta un equip
renovat i un nou projecte polític,
amb la reforma de l’Estatut.

Atac a l’oposició. Maresma
va criticar el paper del PSC i de
Maragall, que en la seva opinió,
depèn dels criteris que imposa
Madrid, i va assegurar que CiU
pot  guanyar les eleccions, “però
podem perdre el govern si
tots es posen en contra nos-
tra, per això hem de dir el
nostre sí, clar i català, al vot
de CiU”, va dir.

lluís maldonado
montcada

 >> El líder local de CiU va lloar la gestió del govern de Jordi Pujol

LLUÍS MALDONADO
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Pere Esteve creu que ERC
serà l’ànima del futur govern

lluís maldonado
redacció

notícies

La candidata local fa
campanya a la comarca

 >> Esteve durant la seva intervenció a l’Auditori

 >> Garcia en una de les seves compareixences davant la premsa

SÍLVIA OLIVA

LLUÍS MALDONADO

Acte d’ICV-EUiA a càrrec de dones

El candidat número tres de la
llista d’ERC, Pere Esteve, a les
eleccions al Parlament de Cata-
lunya va intervenir el 5 de no-
vembre a Montcada i Reixac
davant de prop de 100 perso-
nes a l’Auditori Municipal.
Esteve va reivindicar la forma-
ció republicana com la força clau
del futur pacte de govern, i va
defensar la cohèrencia, la cre-
dibilitat i els compromisos d’Es-
querra davant la pèrdua de con-
fiança de CiU i, en la seva opi-
nió, la subordinació de Maragall
a la ideologia del PSOE. Per al
candidat d’ERC, la societat ca-
talana “està pendent de si serà
CiU o PSC qui rebrà el nostre
suport per pactar, per tant vol
que nosaltres estiguem al
futur govern”, va dir.
Esteve va explicar la necessitat
que Catalunya avanci cap a l’au-
togovern i l’autodeterminació,
amb un nou estatut i un nou

model de finançament eco-
nòmic, i va destacar que Es-
querra Republicana ha de ser “la
clau però també l’ànima del
futur govern”. Esteve va rei-

vindicar la necessitat del canvi en
el nou govern de la Generalitat,
amb eficàcia, austeritat i trans-
parència, i una activa política
social com la que ERC proposa.

La candidata número 10 d’ICV-
EUiA per Barcelona, Isabel Gar-
cia, i la coordinadora d’EUiA a
la comarca, Marisol Martínez,
protagonitzaran l’únic míting de
campanya que ha organitzat la
coalició a Montcada i Reixac.
L’acte, convocat per al 13 de
novembre a l’IES la Ribera, es
feia en el moment de tancar
aquesta edició. Posats en contac-
te amb Garcia prèviament a la
seva visita al municipi, l’actual
alcaldessa de Santa Perpètua de
Mogoda manifestava el seu
optimisme respecte els resultats
que les enquestes atorguen a la
candidatura encapçalada per
Joan Saura: “Les enquestes

indiquen tendències, i avui
aquestes tendències ens trans-
meten que existeix una ma-
joria social que vol un canvi a
Catalunya”. Garcia considera
que el futur govern passa per un
pacte de les forces d’esquerra.

Moció al Ple. Coincidint amb
la campanya electoral, el grup
municipal d’ICV-EUiA ha anun-

La candidata número 8 del
Partit Popular de Catalunya
(PPC) a la llista de Josep Piqué i
regidora a l’Ajuntament de
Montcada, Eva Garcia, ha
centrat els actes de campanya
electoral al Vallès Occidental.
L’edil ha explicat a Ripollet les
propostes sobre comerç i turis-
me de la seva formació i ha
visitat municipis com Sant
Cugat i Rubí. Garcia ha com-
binat els actes a la comarca amb
l’agenda del candidat popular a
la presidència de la Generalitat,
Josep Piqué. En el moment de

tancar aquesta edició, presenta-
va a Barberà els eixos bàsics del
programa electoral del PPC en
l’àrea de noves tecnologies. “Les
polítiques de ciència i tecno-
logia són horitzontals i han
de contribuir al desenvolupa-
ment de les diferents políti-
ques públiques”, indicava Gar-
cia. L’objectiu del PPC és, entre
d’altres qüestions, accelerar el
projecte del portal d’adminis-
tració oberta, desenvolupar la
transmissió de la televisió auto-
nòmica per Internet i fomentar
“l’autèntica cultura de la in-
novació”, ha destacat la can-
didata local.

sílvia alquézar
redacció

pilar abián
redacció

ciat que presentarà al proper Ple
una moció perquè el consistori
es posicioni en contra de la
proposició de modificació de llei
que tramita el govern estatal i que
obliga les corporacions locals a
cedir les dades del padró mu-
nicipal relacionades amb per-
sones d’origen estranger no
comunitari al Ministeri de
l’Interior.

 >> Garcia és la 10 de la llista  >> Marisol Martínez, d’EUiA

ARXIUARXIU
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redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> Programa educatiu de la Regidoria de Salut Pública i Consum

Més de 2.000 inscrits als tallers
sobre la promoció de la salut

Les activitats tracten diversos temes com la nutrició i les drogues, amb continguts adaptats a cada col·lectiu

 >> Joves de l’IES la Ribera durant una xerrada sobre les relacions afectivosexuals

Una dona mor
atropellada

per un camió
d’escombraries

Detinguts dos
adolescents per

destrossar cotxes

Estudi demogràfic per valorar

la necessitat d’escoles bressol

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
93 572 64 91

Encontrado cachorro pas-
tor alemán. Si eres el due-
ño llama al 670781432.
Ocasió local en lloguer. A
la Font Pudenta. 90m2. Tots
els serveis. Àmplies possi-
bilitats. 935 641 881.
Oportunitat. Vendo mesa
comedor y rinconera
neoclásica en perfecto esta-
do. 935 753 505.
Limpieza. Chica de 26 años
se ofrece para labores de
limpieza. Teléfono 637 240
962.
Particular se ofrece. Para
montar techos de aluminio
desde 36 euros/m2. Teléfo-
no: 617 543 596

només particulars

Vendo comedor. 2ª mano.
300 euros. Tel. 935 753 371.
Se vende. Góndola mega-
lux blanca de 3,5m i estan-
terías para tienda o almacén
de 80 a 100 m2. Muy buen
precio, 1.370 euros. Teléfo-
no: 936 916 551.
Clases de matemáticas. Li-
cenciada en matemáticas
da clases particulares de
ESO y bachillerato. Teléfo-
no: 608 886 836(llamar a
partir de  las 14h).
Es donen classes. De
matemàtiques, física i quími-
ca per a alumnes des de
primària a batxillerat.
Telèfon: 658 069 331.

EDICTE

El Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2003 ha
aprovat provisionalment l’expedient de creació i modificació d’Ordenances Fiscals i preus
públics que han de regir l’any 2004. De conformitat amb allò que preveu l’article 17 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient romandrà
exposat al públic en les dependències de la Intervenció General durant trenta dies, a comptar
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la província, pels
quals tota persona interessada pot formular les al·legacions, i les objeccions que considerin
oportunes; en el ben entès que, de no formular-se’n cap l’expedient, quedarà aprovat
definitivament.

Montcada i Reixac, 31 d’octubre de 2003

L’Alcalde,

Els tallers sobre salut i prevenció
de malalties que organitza la Re-
gidoria de Salut Pública i Con-
sum a les escoles, instituts i altres
col·lectius del municipi com la
gent gran han rebut molt bona
resposta amb un total de 2.038
inscrits: 583 alumnes de Primària,
1.245 de Secundària i 210 de
l’Escola d’Adults i el Casal
d’Avis de la Mina. “Estem con-
tents de la gran demanda que
tenen les activitats perquè
això vol dir que la salut és un
tema que interessa”, ha valorat
la regidora de Salut Pública i
Consum de l’Ajuntament, Eva
Gonzalo (PSC), qui considera
que l’èxit d’enguany és fruit de
la tasca de difusió que es va fer
l’any passat amb l’exposició so-
bre drogodependència A tota
pastilla. “La gent ha vist que
és una bona manera d’educar
amb activitats enriquidores i
divertides”, diu Gonzalo.

Continguts adaptats. Els
tallers aborden temàtiques molt
diverses amb continguts ade-
quats a cada franja d’edat. Hi ha
propostes per a Primària, Secun-
dària i adults. Les activitats adre-
çades als més petits són més
senzilles i es basen sobretot en
jocs. El taller L’aventura de la vida,
que ja es va fer el curs passat, és
el més sol·licitat. Els alumnes fan
un recorregut per les diferents
etapes de la vida i se’ls ensenya
com s’han de cuidar en cada pe-
ríode. A Primària també fan
activitats relacionades amb la nu-
trició, l’alimentació i la tinença
responsable d’animals.
Per als estudiants de Secundària,
el taller que té millor rebuda és
el relacionat amb l’abús de les
drogues. Els joves també rebran
consells sobre alimentació, edu-

cació afectivosexual, primers
auxilis i roba neta, una activitat
que pretén conscienciar els alum-
nes sobre el preu que paguen al
mercat per una peça de roba i
els salaris que cobren les perso-
nes, en moltes ocasions nens i
joves, que les fabriquen.
Per al col·lectiu d’adults, la Regi-
doria de Salut Pública ha prepa-
rat tallers relacionats amb el con-
sum de drogues, l’alimentació
adequada, la prevenció de ma-
lalties, l’educació afectivosexual i
l’ús i abús dels medicaments. Pre-
cisament, el Casal d’Avis de la
Mina acollirà el 18 de novembre
a les 17 h una xerrada titulada
Menjar bé quan ets gran, a càrrec
de la farmacèutica Carme Par-
do. El taller serà una sessió infor-
mativa sobre les necessitats nutri-
cionals, l’alimentació saludable,
l’activitat física, la cuina sana  per
als problemes habituals de salut.

La Regidoria d’Educació ha en-
carregat a la Diputació un estudi
demogràfic sobre el municipi
per determinar en quins barris
hi ha una demanda real de
places d’escola bressol. Amb
aquesta iniciativa Educació vol
donar resposta a peticions com
la que ha formulat un grup de
pares amb el suport de l’AV de
Terra Nostra que està fent una
campanya de recollida de signa-
tures al barri per sol·licitar a
l’Ajuntament aquest servei. La
regidora d’Educació, la socialista
M. Flor López, espera que els
resultats de l’estudi aportin
dades fiables perquè el consistori
tingui la proposta en consi-

deració. Justament el Ple de
l’Ajuntament va provar el passat
30 d’octubre per unanimitat la
construcció d’una escola
bressol al barri de Can Cuiàs.
Des de la Regidoria d’Educació
fa mesos que es treballa en
aquest projecte i actualment és
a l’espera de rebre els estudis
de demografia que ha assumit
la Diputació de Barcelona.
Paralel·lament s’ha encarregat el
projecte bàsic de l’equipament
que es construirà en terrenys
municipals. Tot i que inicialment
es va parlar d’obrir el centre a
principi d’any, la regidora creu
que la data s’haurà d’ajornar fins
a l’inici del curs vinent. PA

La Policia Nacional va detenir
la matinada del 8 de novembre
dos menors com a pressumptes
autors de desperfectes a vehicles
aparcats al carrer Elionor. Els dos
adolescents tenen 13 anys i són
veïns de Montcada i Reixac. Des
de feia una setmana, Policia Na-
cional i Policia Local havien
muntat un dispositiu especial de
vigilància durant la tarda i la nit,
arran de les denúncies presen-
tades fa unes setmanes per
destrosses en més d’una dotzena
de vehicles estacionats a l’es-
mentat carrer i d’altres propers,
com Sant Lluís. La Policia Na-
cional va detenir els menors in
fraganti amb unes barres de fe-
rro mentre colpejaven les llunes
dels cotxes. Fonts policials han
explicat que el mòbil de l’acció
dels adolescents era el vandalisme
i no el robatori. La Policia Na-
cional també investiga la possible
relació dels detinguts amb les
destrosses que van tenir lloc al
CEIP Reixac fa uns mesos. LR

Una veïna de Can Sant Joan, de
73 anys, va morir el passat 11
de novembre després de ser
atropellada accidentalment pel
camió de les escombraries a la
confluència dels carrers Viver i
Besòs del barri. La Policia Lo-
cal investiga les causes que van
envoltar la mort de la dona, que
va quedar atrapada a sota del
vehicle. L’accident, que va tenir
lloc a les 8 h, va commocionar
el barri. L’agrupació local del
Partit dels Socialistes de
Catalunya va suspendre l’acte de
campanya electoral que tenia
previst fer al mercat ambulant
del barri, ubicat tots els dimarts
al carrer Reixagó. LR
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L’Ajuntament ha instal.lat pivots
a l’entrada del carrer Reixagó de
Can Sant Joan per restringir el
trànsit de vehicles a la zona de
vianants. Els veïns havien de-
manat l’actuació al consistori
perquè els conductors no res-
pectaven el senyal de prohibit la
circulació. Després de la col·lo-
cació dels pivots, només hi po-
den accedir amb cotxe els veïns
amb aparcament i els comer-
ciants per càrrega i descàrrega
de material. SA

Pivots al carrer
Reixagó

 >> Celestino Corbacho, a l’esquerra, amb l’alcalde

El vicepresident de la Diputació
recull les propostes municipals

L’Alcalde de Montcada i Reixac,
César Arrizabalaga (PSC), es va
entrevistar el 30 d’octubre amb
Celestino Corbacho, el seu ho-
mònim a l’Hospitalet i vice-
president primer de la Diputa-
ció de Barcelona que presideix
Josep Montilla. Arrizabalaga,
acompanyat de diversos regi-
dors de l’equip de govern, va
exposar a Corbacho els projec-
tes de futur que té l’Ajuntament
i, en concret, el de la futura bi-
blioteca que es construirà al cos-
tat de Montcada Aqua, al Pla
d’en Coll. El diputat es va mos-
trar receptiu amb els projectes
municipals i va assenyalar que a
“partir del 18 de desembre la
Diputació podrà concretar
l’ajuda econòmica en funció
de les prioritats fixades pel
consistori”. LM

LLUÍS MALDONADO

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> Els operaris instal·len els nous pivots
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Marroquins establerts al municipi
fan de pont amb la seva comunitat

laura grau
redacció

 >> A les reunions setmanals es fa una pausa a les sis per fer el primer mos del dia amb motiu del Ramadà

“Hem d’ajudar-
nos i fer pinya”

Hassan El Idrissi,
president de Taarof bi Salam

l’apunt

Hassan El Idrissi ha participat
als dos cur-
sos de for-
mació d’a-
gents de
proximitat
que s’han
fet a Mont-
cada  i és
un dels
impulsors
de la primera associació de
marroquins que hi haurà al
municipi. Serà una realitat  ben
aviat i es dirà “Taarof bi Salam”
(Conèixer-se  en pau). Hassan,
de 37 anys, és de Tetuán, on
treballava d’aparellador al
despatx d’arquitectura del seu
germà i feia de taxista. Fa quatre
anys va decidir llogar la llicència
del taxi per poder venir a
Espanya amb visat de turista i
provar sort. Actualment té una
feina fixa, ha regularitzat la seva
situació legal i reconeix que les
coses li han anat bé, però és
conscient que són moltes les
dificultats que han d’afrontar els
immigrants quan arriben a
Espanya. Hassan, casat i amb
dos fills que han nascut aquí,
està molt il·lusionat amb el
projecte perquè creu que serà
una manera de “fer pinya i
ajudar-nos entre nosaltres,
compartint experiències”.
També vol  contribuir a la
integració social del col·lectiu
marroquí mitjançant l’orga-
nització d’activitats educatives,
esportives i culturals. LG

societat 2a quinzena
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PROJECTE D’INTEGRACIÓ

Un grup de set homes i dones del Marroc participa en un curs de mediadors

‘No regalem res a ningú,
ni als d’aquí ni als de fora’

>> ENTREVISTA. Imma Carné, assistenta social d’atenció primària del consistori

 >> Carné, al seu despatx

 -Com valoreu l’experiència
dels mediadors marroquins?
El fenomen migratori va
augmentant any rere any i és un
fet que es consolida fermament
al municipi. Des de l’atenció
primària intentem articular en
la mesura de les nostres
possibilitats actuacions que
facilitin aquesta recepció i crec
que, en el cas del col·lectiu
magribí, la figura del mediador
compleix una funció impres-
cindible per afavorir la seva
integració.
-Quin perfil tenen els
mediadors?
Les persones que fan de media-
dors són gent que viu a
Montcada fa anys i que, en la
majoria dels casos, ja ha
estabilitzat la seva situació. Parlen
molt bé el castellà i coneixen
millor que ningú els problemes
amb què es troba un immigrant
al país d’arribada perquè els
han viscut en la seva pròpia pell.
-Hi ha la creença que els
immigrants tenen més ajuts
que les persones d’aquí que
ho necessiten.

Aixó és totalment fals. Hi ha
molts ajuts socials –com per
exemple ajuts a la vivenda– als
quals la gent sense papers no té
accés. De fet, a nivell públic hi
ha ben poca cosa per al col·lectiu
d’irregulars: només tenen dret a
l’escolarització –això inclou les
beques escolars– i a la salut. Per
temes de feina o habitatge s’han
de moure per canals informals
o acudir a Càritas o altres ong’s.
Pel que fa als immigrants amb

papers,  tenen els mateixos drets
i deures que qualsevol altre
ciutadà i, per tant, se’ls ofereix
exactament el mateix. A tothom
que acaba d’arribar i està vivint a
casa d’un familiar o amic i té una
situació apurada, el donem la
bossa de menjar de Càritas –fins
a un màxim de 6 mesos. Això és
igual per a la gent d’aquí que pas-
sa per moments de necessitat.
El criteri bàsic és que no esti-

guin cobrant cap sou. En la ma-
joria dels casos no venen més
d’una o dues vegades, perquè la
seva prioritat és trobar feina per
enviar diners a les seves famílies.
-I per què creu que hi ha tan-
ta gent que pensa que això
és veritat?
L’home o la dona que fa el pas

d’abandonar el seu país per ve-
nir a l’anomenat primer món
acostuma a ser una persona
preparada. Normalment ve el
membre de la família més jove,
fort i capacitat per complir les
expectatives familiars. No obli-
dem que la família s’endeuta
per poder sufragar-li el viatge
i diposita en ell totes les espe-
rances d’un futur millor. Això
suposa per a l’immigrant una
gran responsabilitat i, per tant,
desenvolupa una gran capacitat
de sacrifici. La seva empenta
fa que algunes vegades pros-
peri més ràpidament que una
persona d’aquí, que està massa
ben acostumada i no ha passat
mai necessitats. El que vull que
quedi ben clar és que no estem
a l’època de la beneficència i
que darrera de tots els ajuts que
es concedeixen –siguin a gent

d’aquí o de fora–, hi ha una
valoració econòmica i uns
criteris professionals. No rega-
lem res a ningú, ni als d’aquí ni
als de fora. Tampoc és veritat
que la Ribera sigui el barri amb
més immigrants. La majoria
dels immigrants que atenem
viuen al centre. LG

LAURA GRAU

«La seva prioritat
és trobar feina

 i enviar diners»

«Els mediadors
tenen situacions

estables»

Segons dades del padró
d’aquest any, a Montcada viuen
prop de 400 persones proce-
dents del Marroc, sent el col-
lectiu d’immigrants més nom-
brós, després dels equatorians.
A les dificultats que es troba
qualsevol persona que fa el pas
d’emigrar del seu país, els mar-
roquins han d’afegir l’handicap
de l’idioma. Això ho saben
perfectament els set marroquins
–cinc dones i dos homes–que
participen al curs de formació
de dinamitzadors comunitaris o
mediadors que imparteix  l’As-
sociació per a la prevenció i la
Promoció de la Salut (Ceps),
amb el suport de l’Ajuntament.
Quan van arribar a Catalunya,  on
resideixen des de fa anys, tots es
van sentir sols i desbordats per
una realitat molt diferent de la
seva. Ara que han aprés l’idioma
i a utilitzar els recursos que tenen
al seu abast, han decidit formar-
se com a mediadors per fer de
pont entre el col·lectiu al que
pertanyen i els serveis de la
societat en l’àmbit de la salut,
social, educatiu i d’altres com
l’habitatge i l’atenció jurídica.

Eliminar barreres. Segons
Joan Calbentós, del Ceps, “per
als immigrants l’accés als re-
cursos es veu limitat per   fac-
tors com el desconeixement
de l’idioma i la desconfiança
cap al sistema, sovint degut a
la seva situació irregular”. La
tasca dels mediadors consisteix
precisament a eliminar aquestes
barreres. Zohra Gribes, de 32
anys i resident a Can Sant Joan,
s’ha implicat en el projecte perquè
“quan arribes a un país nou
resulta molt reconfortant
rebre l’ajut de gent que ha
passat per situacions com la
teva”. L’experiència, promo-
guda per la Regidoria de Salut
Pública, es va posar en marxa
l’any passat amb un grup de
quatre persones que es van for-
mar com a agents de salut per
treballar aspectes com la pre-
venció de la sida. Els participants
van ser seleccionats per la Regi-
doria de Serveis Socials entre els
marroquins que s’han adreçat en
alguna ocasió al servei d’acollida.
L’objectiu del nou curs és fer un
diagnòstic de la ‘salut’ de la
comunitat local magribina –en
el sentit ampli de la paraula–
mitjançant enquestes. Els
participants al curs, que s’allar-
garà fins al desembre, es reunei-
xen un cop a la setmana a la Casa
de laVila
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Campanya de sensibilització sobre
el poble sahrauí a les escoles locals

>> X Caravana per la pau al Sàhara

sònia hernández
mas rampinyo

SÒNIA HERNÁNDEZ

 >>Jané explica als alumnes del CEIP Elvira Cuyàs com viuen els refugiats sahrauís al desert del sud d’Algèria

El Salvador,
en procés de
recuperació

Conferència
sobre el mur

fet a Palestina

Durant la segona quinzena de
novembre el Departament de
Solidaritat organitza diversos
actes per difondre quina és la
situació a El Salvador dos anys
després del tràgic terratrèmol
que va causar milers de víctimes.
Del 19 al 24 hi haurà una expo-
sició fotogràfica sobre aquesta
temàtica a l’IES la Ferreria on el
dia 21, a les 12h, el president de
Tazumal Catalunya-El Salvador,
Rafael Alemáns, farà una
ponència per als alumnes. L’es-
mentada exposició es podrà
veure una setmana més tard a la
Casa de la Vila on el dia 28, a les
19.30h, es presentarà el llibre que
dóna títol a la mostra El Salva-

dor, entre la naturalesa i la mà de

l’home, que ha editat la Red Eu-
ropea de Diàlogo Social (REDS)
en col·laboració amb la Diputa-
ció de Barcelona. A la presen-
tació assistirà un dels coautors
del volum, Joan Marcet. PA

Ata Eid, membre de la comu-
nitat Palestina a Catalunya, expli-
carà el proper 18 de novembre,
a les 20.30h, a l’Escola d’Adults
(Casal Ramon Balsalobre) l’ob-
jectiu de la Campanya contra el
Mur de l’apartheid que està
construint el govern d’Israel a
Cisjordània. La xerrada, que or-
ganitza el departament de So-
lidaritat, es farà pocs dies després
de la celebració el dia 9 del Dia
Internacional contra el mur. PA

opinions

Com són les escoles al desert,
com fan els deures els nens que
hi viuen o com els atenen quan
es troben malament són alguns
dels aspectes que més interessen
els nens de Primària a Montcada.
Per resoldre aquests dubtes i per
mostrar com són les condicions
de vida al campament de refu-
giats sahrauís de Tinduff (Algè-
ria), l’Associació Catalana
d’Amics del Poble Sahrauí
(Acaps-Montcada) i el departa-
ment de Solidaritat de l’Ajunta-
ment han organitzat un cicle
informatiu a les escoles del mu-
nicipi, que va començar el passat
7 de novembre al CEIP Elvira

Cuyàs i que continuarà per altres
centres de Primària del municipi.
En cada visita, es projecta el curt
Lalia, dirigit per l’actriu i direc-
tora Sílvia Munt, i s’obre un
torn de preguntes sobre el que
els nens han vist. A més, la visi-
ta s’acompanya d’una exposició
amb plafons informatius sobre
la història del poble sahrauí que
està durant una setmana a cada
centre. La intenció d’aquesta ini-
ciativa és conscienciar els més
petits sobre el problema dels
refugiats i animar-los a partici-
par en la desena caravana per
la pau al Sàhara que recull ma-
terial humanitari per als
refugiats. Enguany, i fins a les
vacances de Nadal, l’Acaps

Montcada i el departament de
Solidaritat coordinen la recol-
lida de cigrons, mongetes, oli i
sucre.  Fins al Nadal, hi haurà
instal·lats a dependències muni-
cipals, centres cívics i entitats
culturals els contenidors per
recollir els aliments destinats al
Sàhara.

Iniciativa veïnal. Per contri-
buir a la campanya, l’AV de Terra
Nostra ha organitzat el sorteig
d’un bitllet de tren a Madrid per a
quatre persones entre tots els qui
facin alguna donació en els
contenidors de recollida de ma-
terial humanitari. El premi es va
sortejar per la Festa Major del barri
però ningú no el va reclamar.

Xavier Jané, president
de l’Acaps-Montcada
“Els nens respo-
nen molt bé, a
aquestes edats
són molt recep-
tius, i el tema els
resulta familiar
perquè alguns
han  conviscut amb sahrauís du-
rant les colònies d’estiu”.

M. Carmen Lamuedra,
mestra del CEIP Elvira Cuyàs
“Ha estat una ac-
tivitat molt inte-
ressant, que
c o m p l e m e n t a
aspectes que es-
tem treballant a
l’escola, com la
diversitat cultural;
per tant, anima els nens a par-
ticipar”

Glòria Garcia,
alumna del CEIP Elvira Cuyàs
“Aquesta activitat
m’ha ajudat a veu-
re com viuen i
pensen els nens
sahrauís. El que
més m’ha sor-
près és la il·lusió
que tenen de tornar al seu país
on no han estat mai”

Carles Guijarro,
regidor de Solidaritat (PSC)
“Des del departa-
ment de Solidaritat
col·laborem acti-
vament amb la
campanya perquè
som  conscients
que el nostre ajut
és necessari. Aportem 3.000
euros i coordinem la recollida
d’aliments”.

Feliz cumpleaños, Laura
te desean tus padres y hermano
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El Gremi distingeix una parella
d’hostalers del municipi

La Cambra de Comerç de
Sabadell, en col·laboració amb
els ajuntaments de la comarca,
convoca la 34a edició del con-
curs d’aparadors. El certamen
sempre es fa en aquestes dates,
coincidint amb la campanya de
Nadal, i atorga cinc grans premis
dotats amb 1.000, 600, 400, 200
i 150 euros segons l’ordre
d’importància. En aquesta edició
l’apartat local el gestiona la
Regidoria de Comerç integrada
ja en el Servei de Promoció de
l’Ocupació (SPO) i preveu tres
premis de 300, 150 i 75 euros
respectivament. El jurat premiarà
l’elaboració i l’originalitat dels
guarniments.

Àmplia difusió. Les previ-
sions de Comerç són que en-

Premi als aparadors
amb millor guarniment

>> 34è concurs de la Cambra de Comerç

guany augmenti la participació
dels establiments locals gràcies
a l’àmplia difusió que els orga-
nitzadors han fet del certamen a
través de cartes i informació
personalitzada –l’any passat es va
inscriure poc més d’una dotzena
de concursants.
Els botiguers que hi prenguin
part rebran una invitació per
assistir al sopar de lliurament de
premis en el decurs de les quinz-
enes Jornades de Comerç i els
que resultin premiats gaudiran de
dues invitacions. Les inscripcions
es poden formalitzar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC), en
horari de matí i tarda, a l’SPO
(Alt de Sant Pere, 73) o a qual-
sevol dels establiments següents:
Tot i més (Santiago Rusiñol, 2),
Bio pie (Mallorca, 59), Combus-
tibles Sirera (av. De Catalunya, 42)
o Estanc Comabella (Masia, 3).

pilar abián
mas rampinyo

El Gremi d’Hostaleria del Vallès
Occidental ha nomenat ‘Avis del
Gremi’ els hostalers montca-
dencs Ángel González i Celedo-
nia de Arriba. Jubilats fa 5 anys,
després de 47 anys treballant al
sector de l’hostaleria, van regen-
tar els darrers 19 anys el Frank-
furt Baviera, de Montcada i Rei-
xac. El matrimoni ha manifestat
la seva alegria pel reconeixement
a la feina feta, que els han dedicat
els companys del sector. Mani-
festen que les claus del seu èxit
han estat “mantenir el local
amb una neteja impecable,
atendre tothom amb la mà-
xima educació i seguir les
bones maneres”. La recepta ha
funcionat i funciona perquè en-
cara avui dia el seu fill Jesús, qui
regenta el local, conserva clients
que ho són des del primer dia.
El president del Gremi d’Hos-
taleria del Vallès Occidental, Enric
Gené, ha explicat que el reco-
neixement a l’Ángel i la Celedonia
és “una distinció a les perso-
nes que han dedicat i dedi-
quen la seva vida als altres des
de darrera d’una barra,
atenent-los en allò que volen”.

Ángel González i Celedonia de Arriba, prop de 50 anys dedicats al sector

El president dels hostalers ha
destacat que han fet la feina com
una parella ben avinguda, trans-
metent uns sòlids valors morals i
professionals als fills, hostalers en
l’actualitat. El matrimoni va rebre
la distinció d’Avis del Gremi en
el decurs del sopar de Santa Mar-
ta -patrona de l’hostaleria- que es
va celebrar el passat 10 de no-
vembre a Manresa.

No a les comissions. El
Gremi d’Hostaleria del Vallès
Occidental, que pertany a la
Federació Espanyola d’Hosta-
leria (FEHR), s’ha afegit a l’escrit

laura grau
terra nostra

d’un ampli ventall de col·lectius
de l’àmbit de l’hostaleria, el
comerç i el turisme per denun-
ciar la falta de transparència en el
pagament de les targetes de crèdit
i les comissions “excessivament
altes” que cobren les entitats
emissores dels mitjans de
pagament. L’escrit manifesta la
preocupació del sector davant
“la passivitat de les autoritats
espanyoles” que encara no han
obligat les entitats emissores a
aplicar els criteris que, al  respec-
te, va dictar l’any 2002 el Co-
missari Europeu de la Compe-
tència, Mario Monti.

PILAR ABIÁN

 >>El matrimoni va regentar durant 19 anys el frankfurt Baviera
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FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

La Fira guanya parades i visitants

sílvia alquézar
mas rampinyo

 >>La Fira Comercial de Mas Rampinyo va comptar amb la participació de 37 parades

Conveni per
dinamitzar

el comerç de
Mas Rampinyo

La Comissió de govern ha apro-
vat el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament, la Generalitat,
la Cambra de Comerç de
Sabadell i l’Associació de Boti-
guers i Industrials de Mas Ram-
pinyo per dinamitzar el teixit co-
mercial del barri. L’acord, vigent
aquest any, compta amb un
pressupost de 25.541 euros,
aportats per les diferents entitats
i administracions implicades.
L’objectiu del conveni és afavorir
la dinamització del comerç
integrat dins el teixit urbà per tal
de millorar la seva competitivitat
i el nivell d’oferta. Com a eina
bàsica d’actuació, les parts sig-
nants s’han compromès a exe-
cutar un pla d’actuació: en un pri-
mer moment es definiran els ins-
truments de cohesió entre els bo-
tiguers per integrar-los en el pro-
jecte; en segon lloc es farà una
diagnosi del comerç del barri per
determinar la viabilitat del pla; i,
per últim, es redactarà un pla
específic d’actuació amb
l’objectiu de millorar la compe-
titivitat local. Per al president de
l’associació, Joan Monclús, “el
conveni és una gran notícia
perquè ens permetrà contrac-
tar un dinamitzador propi i
ampliar les actuacions”. Des
de la Regidoria de Comerç tam-
bé es veu amb bons ulls el con-
veni. La regidora, Antònia Bofill
(CiU), opina que l’acord “recull
el compromís de totes les
parts implicades en la pro-
mocioó del comerç del barri”.

sílvia alquézar
redacció

L’esdeveniment va acollir la segona trobada de col·leccionistes de plaques de cava

nova campanya

AL DESEMBRE,
REGAL DIARI

L’Associació de Botiguers i
Industrials de Mas Rampinyo
posarà en marxa el pròxim 15
de novembre la campanya de
Nadal, que enguany consistirà
en un sorteig de regals de di-
lluns a divendres durant el mes
de desembre. Els clients re-
bran unes butlletes nume-
rades per comprar a qualsevol
dels establiments associats.
Els tiquets seran vàlids durant
tot el període que duri la cam-
panya Les butlletes guanya-
dores coincidiran amb el nú-
mero de l’ONCE premiat de
cada dia. Els regals es podran
recollir al local de l’entitat, situat
a les antigues escoles de Mas
Rampinyo. SA

Malgrat l’amenaça de pluja, la
tercera edició de la Fira Comer-
cial de Mas Rampinyo va rebre
una bona resposta de partici-
pants, amb 37 parades, i de
públic. “Estem contents per-
què cada any anem a més”,
ha manifestat Joan Monclús,
president de l’Associació de
Botiguers i Industrials del barri,
que va organitzar l’esdeveniment
el passat 9 de novembre a la
plaça de Francesc Macià. La
inauguració oficial de la Fira va
comptar amb la presència d’una
àmplia representació municipal,
encapçalada per l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), qui va ser
l’encarregat d’obrir una de les
ampolles de cava envasades per
l’entitat de botiguers.

Lloances. L’Ajuntament i
l’associació de botiguers coinci-
deixen a destacar la Fira com un
fet consolidat al barri. Des de
l’entitat, l’esdeveniment es veu
com una excel·lent plataforma
“per donar a conèixer l’oferta
comercial del veïnat”, indica
Monclús. Per a l’alcalde, Mont-
cada està fent molts esforços per
dinamitzar el comerç local: “Ac-
tes com aquest són molt im-
portants perquè fan caliu de
poble”. En aquesta mateixa
línia, la regidora de Comerç, An-
tònia Bofill (CiU), va lloar “l’em-
penta del comerç de Mas
Rampinyo per fer front a la
influència de les grans super-
fícies comercials properes”.

Emmarcada dins la Fira Co-
mercial va tenir lloc la Segona
trobada de plaques de cava, “un
nou tipus de col·leccionisme
que està desplaçant d’altres
tan antics com el dels se-
gells”, afirma Agustí Latorre,
soci de l’entitat Col·leccionista

>> III Fira Comercial de Mas Rampinyo

de Plaques de Cava, amb gairebé
3.000 afiliats de tot Catalunya.
En l’actualitat, existeixen prop
de 4.000 xapes catalogades.
Una altra de les atraccions de la
Fira va ser el globus aerostàtic
dut amb el suport de la Caixa
de Sabadell.

 >>L’entitat de botiguers va obsequiar els seus col·laboradors a la Fira
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El CEIP Reixac
celebra els 25 anys

en 2 minuts...
Xerrada sobre la fibromiàlgia

Conferències sobre salut mental

�

�
L’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Cerdanyola,
Montcada, Ripollet i Badia (Cemoriba) organitza aquest mes
un cicle de conferències sobre salut mental. El 13 de novembre,
la Casa de la Vila acollirà la xerrada La incapacitació: quan i com, a
càrrec d’Assumpta Benito, treballadora social (17 h). També a
la Casa de la Vila, el dia 18 la psicòloga de Sant Joan de Déu,
Anna González, parlarà sobre La construcció de l’autonomia (17 h).
El cicle clourà el 25 de novembre a l’Ateneu de Cerdanyola
amb la conferència Estigma social en la malaltia mental. SA

Festa al Casal d’Avis de Montcada

El CEIP Reixac celebrarà du-
rant aquest curs el seu 25è ani-
versari. El centre va tenir els seus
orígens a les instal·lacions de l’an-
tiga escola de formació profes-
sional 25 de setembre que avui
dia ocupa l’IES la Ribera fins que
al 1985 es va traslladar a la seva
actual ubicació, al carrer doctor
Buxó, als terrenys on havia l’antic
camp de futbol municipal. El

canvi no va estar exempt de
polèmica, ja que s’enfrontaven
les opinions a favor i en contra
de desplaçar l’espai esportiu
fora del nucli urbà. Finalment,
però, es va imposar l’escola que
reclamaven tant el govern local
com la comunitat educativa. Una
professora del centre, Montserrat
Trias, encara recorda l’esperit
reivindicatiu d’aquell moment:
“La nostra escola no hagués
estat possible sense els alum-

Terror per a
Tots Sants

pilar abián
redacció

La direcció, a la recerca de material històric

�

L’Auditori acollirà el 28 de novembre (18 h) una jornada infor-
mativa sobre la fibromiàlgia i la fatiga crònica organitzada per
l’Associació de Fibromiàlgia de Montcada i Reixac. L’acte
comptarà amb l’assistència de la presidenta de la Fundació de
Fibromiàlgia i Fatiga Crònica, Emilia Altarriba, el doctor de la
Fundació, Antonio Collado, i el psicòleg Xavier Trias. Com a
invitada d’honor està prevista la visita de l’exalcaldessa de Santa
Coloma, Manuela de Madre. SA

El Casal d’Avis del Parc Salvador Allende, a Montcada Nova,
celebrarà entre el 24 i el 30 de
novembre el seu 23è aniversari
amb activitats diverses com
exhibicions de gimnàstica i
sardanes, actuacions de corals, cam-
pionat de dòmino i desfilada de
vestits de paper. L’acte central, el
dia 28, inclou el concert de la Co-
ral Polifònica Ciutat de Carlet. SA

Actes contra la violència domèstica�

nes, pares, governants, enti-
tats, institucions i mestres
que la van reivindicar amb
il·lusió i entusiasme. Per això
volem que l’aniversari sigui
una festa per als que la van
fer possible i per als que la
fan realitat ara mateix”. El
CEIP Reixac fa una crida a
tothom que n’hagi estat vinculat
perquè els faci arribar una foto-
grafia mida carnet amb el seu
nom i cognoms al darrera. Tam-
bé vol recollir escrits sobre les
seves vivències o records. El ma-
terial s’ha de lliurar a la conser-
geria del centre abans del 20 de
desembre. La festa d’aniversari
se celebrarà durant la Setmana
Cultural, el proper mes d’abril.

Al voltant de 300 persones van
passar per les activitats que va
organitzar l’Espai Jove Can
Tauler el passat 31 d’octubre
amb motiu de la festivitat de
Tots Sants. Amb el títol Nit
d’ànimes, la Regidoria de Joventut
va oferir al públic juvenil un ta-
ller de maquillatge de terror, un
de cartes del tarot i un altre de
decoració de carbasses. També
es van fer jocs de rol, malabars
de foc i el passi d’un curtme-
tratge elaborat per un grup de
joves. L’èxit de participació es
va repetir el dissabte 1 de no-

vembre al Centre Cívic de Can
Cuiàs on el Punt Jove va muntar
un passatge del terror molt

autèntic pel qual van desfilar,
entre crits i ensurts, més de 300
persones. LG

LAURA GRAU

 >> El passatge del terror es va fer per segon any consecutiu a Can CuiàsAmb motiu del Dia Internacional con-
tra la violència a les dones, que es
commemora el 25 de novembre, la
Regidoria de Participació Ciutadana,
amb la col·laboració del Consell Mu-
nicipal de Dones, ha organitzat un
seguit d’actes de sensibilització com la
penjada d’una pancarta al balcó de la Casa de la Vila amb el lema
Montcada i Reixac contra la violència a les dones. Ja n’han mort més de

60! Fins quan? i la lectura d’un manifest davant la porta de l’edifici
per part d’Anna Oliver, cap tècnica de Serveis Socials (19 h).
Durant l’acte s’encendran espelmes. LR

ARXIU

ARXIU

Trobada d’estudiants gitanes�
Montcada i Reixac acollirà el proper 29 de novembre la terce-
ra trobada/seminari per a noies i dones gitanes que estiguin
participant d’un procés de formació. La reunió es farà al CEIP
El Viver de 16 a 19h, i l’han impulsat l’Associació Gitana de
Dones Drom Kotar Mestipen i el col·lectiu de dones gitanes
de l’escola Bon Dia.LR

Errors a la loteria d’El Cim�
El Centre excursionista de Montcada, El Cim, ha detectat un
error d’impremta a les butlletes de loteria de Nadal que ha estat
venent aquests dies. El número que té l’entitat és el 61735 i no el
61915 com consta a les paperetes. Per subsanar l’error, El Cim
canviarà totes les paperetes als mateixos punts de venda. SH
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La secció més agosarada de l’ABI celebra el seu tercer aniversari

gent que es mou
Abitrònica

més informació
ABI

Colon, 5

935 640 006

sònia hernández
redacció

 >> Cartell publicitari de les sessions d’Abitrònica

De festa grossa a Montcada
JORDI FLORES

Fa tres anys, l’Abitrònica va
néixer de la iniciativa d’un grup
de joves que, cansats de la man-
ca d’oci a Montcada, van deci-
dir muntar-se la festa per ells
mateixos. La idea primigènia va
ser crear unes sessions de dj’s i
dedicar-se a la música electrò-
nica; però el projecte va canviar
per donar resposta a un públic
més ampli que també volia fer
festa a Montcada. Així, van
sortir les sessions al més pur estil
discotequer d’Abitrònica. Al
principi els seus organitzadors,
Enric Oriol, Àlex Porto i Rafael
Moreno, van començar fent fes-
tes mensuals, però des de fa un
any i mig cada divendres la mú-
sica, els llums i la festa ocupen
la sala de l’ABI. Per una con-
sumició mínima, d’1,5 euros,
qualsevol jove pot accedir a la
celebració setmanal, que prepa-
ren els organitzadors amb l’ajut
de vuit joves montcadencs més.
“Qualsevol excusa és bona
per nosaltres per fer una
festa, però busquem motius
que interessin la gent –expli-
ca Enric Oriol– fem la festa de

la castanyada, el dia Mundial
contra la SIDA, una recollida
de joguines per Nadal o fes-
tes per a instituts i altres en-
titats”.

Reinvertir en l’entitat.

Com que l’entitat és sense ànim
de lucre, els guanys de cada ses-
sió es reinverteixen en l’entitat i
la sala; amb la qual cosa han
aconseguit una ambientació
suficientment atractiva per a una
mitjana de 200 joves que cada
divendres assisteixen a la cita.

“Molta gent vol que també
fem sessions d’Abitrònica els
dissabtes, però per a
nosaltres cada festa suposa
un esforç important”, explica
Oriol. Divendres 14 de novem-
bre és previst que la sessió es
dediqui al tercer aniversari de la
secció més agosarada de l’ABI,
amb sorpreses incloses.
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art forjat  amb estil

n dels molts encerts
del Modernisme va
ser revaloritzar els

oficis tradicionals i, entre ells,
el de la forja. A Montcada i
Reixac en tenim bons exem-
ples si som capaços de fixar-
nos en els detalls. A la foto
de la dreta, veiem la perfec-
ta combinació de ferro
forjat, vidre i rajola per guar-
nir els finestrals de la finca
Can Bonet, a Reixac –que
actualment acull un restau-
rant. A la foto 1, veiem el
coronament de la caseta del
canvi d’agulles de les vies de
la fàbrica Asland per on
arribaven els trens. Tant la
cal·ligrafia com el disseny
d’aquest element són total-
ment modernistes. La foto
2 correspon al coronament
de la reixa de la porta
d’entrada al cementiri de
Reixac que data de 1868. És
un dels pocs exemples de
motiu religiós antic fet amb
ferro. El cap d’animal de la
foto 3 és un detall de les
reixes de forja de les finestres
de la Torre Moia. Els quatre
angles de totes les finestres
enreixades d’aquest magnífic

U

Aquesta columna de ferro forjat es pot
contemplar a l’Auditori Municipal. Formava part de
l’antic Cafè de Can Serget. Es tracta d’un treball molt
reeixit de fundició on s’observa clarament el basament,
el fust amb estries i el capitell corinti.

Les escales de Sant Joan, construïdes al
1884 per accedir a l’estació, tenen tres metres d’amplada
i 12 metres de desnivell. La barana de pals cargolats és
un treball modest que ha resistit el pas dels temps.

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

La porta d’accés a la Torre Na Joana,
situada a la Ferreria, té un disseny senzill però elegant
tal com correspon a una mansió d’estiueg construida a
finals del XIX sobre les restes d’una casa medieval.
L’edifici es coneix popularment com Torre Bombita.

La casa Can Cuyàs, més coneguda com Casa
Ventura, llueix a la seva terrassa un curiós treball de for-
ja. La barana esdevé el coronament ideal d’un edifici
modernista de gran valor arquitectònic com aquest,  situat
al carrer Major.

La torre Alemany, al carrer Balmes, encercla el
seu jardí amb aquesta reixa que data de l’any 1907 i
que va ser dissenyada pel propietari de la casa, arquitecte
barceloní que passava els estius a Montcada.

La reixa de la Casa Camps, al passeig de la
Font Pudenta, té un estil senzill però harmònic i inclou
les inicials dels primers residents a la finca, construïda
seguint el model de cases anglès, amb soterrani i jardí.

1

2

3

palau, situat a Reixac, aca-
ben amb aquest motiu. A
la foto 4, trobem l’antiga
reixa de la Torre Vila del
carrer Major (el Kctus) que,
després de la guerra, es va
traslladar al cementiri
municipal. És una reixa

modernista dissenyada per
Conxita Clerc i realitzada
per Miquel Arenes, avis
materns del pintor Joan
Capella. El delicat treball
amb forja fa que sigui una
de les joies modernistes que
tenim a Montcada.

4
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Divendres 14
inscripcions. Darrer dia d 'inscripcions
al curs de monitors de lleure. Lloc: Espai
Jove Can Tauler. Infomació: 93 564 17 41.
lliurament. Entrega del Premi Nacio-
nal de Pintura Juan Ramón Masoliver. Hora:
19h. Lloc: Auditori Municipal.
abitrònica. Festa 3r  aniversari. Hora:
A partir de les 23h. Lloc: ABI (Montiu, 5).

Dissabte 15
curs. Curs de gestió econòmica per a
entitats. Hora: 10h. Lloc: Casa de la Vila.
Organitza: Regidoria de R. Ciutadanes.

Diumenge 16
sortida. Excursió  cultural i gastronòmica
a Sant Sadurní d’Anoia. Hora: Tot el dia.
Organitza: Centro Aguileño.
sardanes. Amb la Cobla Jovenívola
de Sabadell. Hora: 12h. Lloc: c. Generalitat.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dilluns 17
exposició. Concurs de cartells sobre
la Sida. Fins al 5 de desembre.  Hora: 17h.
Lloc: Espai Jove Can Tauler. Organitzen:
Regidories de Joventut i Salut Pública.

Dimarts 18
xerrada. La construcció de l'autonomia,
a càrrec d’Anna González, psicòloga clínica
i coordinadora del servei de rehabilitació cen-
tral de Sant Joan de Déu. Hora: 17h Lloc:
Casa de la Vila. Organitza: Cemoriba.
xerrada. Solidaritat amb Palestina.
Campanya contra el mur de separació que
construeix Israel, amb Ata Eid, de la
Comunitat Palestina a Catalunya. Hora:
20.30h. Lloc:  Casal Ramon Balsalobre
(Reixagó,5). Organitza: Departament de
Solidaritat.
xerrada. Menjar bé quan ets gran,
sessió informativa sobre alimentació saluda-
ble i activitat física, a càrrec de Carme Par-
do. Hora: 17h. Lloc: Casal d’avis La Mina.

Dimecres 19
exposició. El Salvador. Fins al 19 de
novembre. Lloc: IES la Ferreria. Organit-
za: Departament de Solidaritat i Tazumal.

�

LLIURAMENT
DEL PREMI NACIONAL
DE PINTURA
JUAN RAMÓN MASOLIVER

14 de novembre,
19h, Auditori Municipal

Exposició
de les obres
seleccionades
fins al 15 de desembre

EXPOSICIÓ

NOU HORARI

De dimarts a dissabte : de 17 a 21h
diumenge: d’11 a 14h

ENTRADA: 2,8 EUROS

Diumenge, 30 de NOVEMBRE        12h
TEATRE INFANTIL

HANSEL I GRETEL
CIA LA VACA CÒSMICA
Dos comediants evoquen els paratges dels
contes mitjançant la paraula, l’ús d’objectes
quotidians i d’instruments musicals, creant
un bosc de somni i transportant-nos al cor
màgic i fantàstic dels contes. HANSEL I
GRETEL portaran de la mà als petits
espectadors, amb ironia i molta cura i umb
una posada en escena visual, poètica i
divertida “HANSEL I GRETEL” esdevé una
representació única i irrepetible.

ENTRADA:  5 euros

Dissabte, 29 de NOVEMBRE      22h
MÚSICA

CORDES INVISIBLES fou un projecte del prestigiós guitarrista Josep Maria
Bardagí, que quedà interrumput per la seva prematura mort dos mesos abans
d’entrar a l’estudi de gravació. El projecte es tirà endavant i ara mateix estan
presentant aquest disc amb la “Suite de les Cordes Invisibles” de Josep Mª
Bardagí, barreja de música clàssica i romàntica, d´estètica pròxima al jazz i
amb improvisació inclosa,  i “Cinc Peces Tanguístiques” de Astor Piazzolla en
una adaptació per a quartet de corda tradicional i guitarra de Joan Garrobé i
Pere Bardagí. Sempre aconsegueixen sorprendre i captivar al públic.

CORDES INVISIBLES
SENSE TRAMPES

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ

Casa de la Vila

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

MOSTRA FOTOGRÀFICA
El Salvador, entre la naturalesa i la mà de l’home

Del 25 al 30 de novembre

més informació: www.montcada.org

exposicions
novembre

* Concurs mensual tema lliure  a Clic 60
*Obres de Cristóbal Trujillo a La Galeria.
*Obres d’Antoni Mañosas al  Rebost.
*J. Aliu a La Cantonada

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

*O. Barcons a El Racó del fotògraf II.Lloc: Planta alta Agrupació.

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

*Mostra fotogràfica d’Anna S. Mir. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)

*Exposició dels alumnes del curs avançat al cafè bar Peña (Mas Rampinyo)

Del 14 de novembre al 13 de desembre

Premi Nacional de Pintura Juan Ramón Masoliver 2003

Dijous 20
teatre. Que sí, vida!. Obra de conscien-
ciació sobre la SIDA. Hora: Matí. Lloc:
Auditori Municipal. Organitza: Regidories
de Joventut i Salut Pública.
tast de bolets. Actes de la Festa del
soci de l’ABI, amb xerrada i tast de bolets.
Entrada lliure. Hora: 20.30h. Lloc: Sala
Polivalent ABI.

Divendres 21
aniversari. Malabars i concert de
Pegatina Sound System, amb motiu del 1r
aniversari de l’Espai Jove Can Tauler. Hora:
18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
hora del conte. ‘Cuentos de Améri-
ca’, amb Marta Escudero. Hora: 18h. Lloc:
Biblioteca de Can Sant Joan (Turó, 45).
abitrònica. ‘Remember Party’. Hora:
A partir de les 23h. Lloc: ABI (Montiu,5).

Dissabte 22
gimcana. Gimcana sobre la sida. Hora:
17h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
festival. Actuació benèfica de varietats,
musicals i humor. Part de la recaptació es
destinarà a Càritas. Hora: 22h. Lloc: Auditori.
Organitza: Amics del Carnaval
concert. Festa del soci 2003 de l’ABI.
Gran Concert de violins amb el grup Art.
Hora: 22.30h. Ball amb el duet Diamants.
Hora: 23.30h. Socis, gratuït; no socis: 3 euros.

Diumenge 23
sortida. Visita de la Fundació al Museu
de Pompes Fúnebres. Punt de trobada:
A les 11 h, a l’av. Meridiana-metro Marina.
animació infantil. Actuació del grup
infantil Sona Catrona i berenar amb xocolata.
Hora: 18h. Lloc: ABI (Colon,5). Organitza:
ABI-Ateneu Domingo Fins.
festival. Actuació benèfica.  Hora:
18.30h. Lloc: Auditori. Organitza: Amics
del Carnaval

Dimarts 25
exposició. Inauguració de la mostra
fotogràfica Sida paisatge interior. Hora:
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.
exposició. Mostra fotogràfica sobre El
Salvador. Fins al 30 de novembre. Hora:
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

xerrada. Estigma social en la malaltia
mental, a càrrec de Susanna Ochoa, psicò-
loga Clínica de la Unitat d’Investigació de
Sant Joan de Déu i M. José Escandell,
psicòloga del Centre de Dia de Cerdanyola.
Hora: 17.30h. Lloc: Ateneu de Cerdanyola.
Organitza: Cemoriba.

Dimecres 26
preple. Reunió amb les entitats per
exposar els punts del plenari. Hora: 19h.
Lloc: Sala de Cursos de l’Ajuntament.
conferència. Col·loqui Cristòfol
Colom era català?’. Hora: 20h. Lloc:
Fundació Cultural.
bàsquet. Partit entre el Manresa i un
altre equip ACB. Hora: 20.15h. Lloc: Pavelló
Miquel Poblet. Organitza: CB Montcada.

Dijous 27
sardanes. Ballada. Hora: 17.30h.
Lloc: Casal d’Avis Salvador Allende.
ple. Sessió plenària del mes de novembre.
Hora: 19.30. Lloc: Casa de la Vila.

Divendres 28
video-forum. Activitat del dia Mun-
dial contra la Sida. Hora: 18.30h. Lloc:  Cen-
tre Cívic Can Cuiàs.
aniversari. Acte central de l’aniversari
del Casal d’Avis de Salvador Allende.
Actuació coral polifònica ciutat de Carlet i
desfilada de vestits de paper. Hora: 17h.
Lloc: Casal d’Avis de Salvador Allende.
xerrada. La Fibromiàlgia, amb Emilia
Altariva, presidenta de la Fundació
Fibriomiàlgia i Fatiga Crònica, el doctor An-
tonio Collado, el psicòleg Xavier Trias i
Manuela de Madre. Hora: 18.30h. Lloc:
Auditori. Organitza: Afimir
presentació. Del llibre El Salvador,
entre la naturalesa i la mà de l’home, a
càrrec de Francisco Mena, coautor, i
xerrada debat: El Salvador, una mirada ac-
tual, amb Joan Marcet, periodista i coautor,
María Santos, alcaldessa de Perquín
(FMLN), Gustavo Amaya, president de
l’ong CECADE d’El Salvador, i Rafael Ale-
mán, president de Tazumal.  Hora: 19.30h.
Lloc: Casa de la Vila. Organitza:
Departament de Solidaritat
festa-sida-abitrònica. Festa
Sigue’s sensual, però amb precaució i
concurs de dansa. Hora: 23.30h. Lloc: ABI.

DIA MUNDIAL

CONTRA LA SIDA

Del 20  de novembre
al 2 de desembre

Intèrprets: Joan
Garrobé, guitarra
espanyola, elèctrica
i acústica; Pere
Bardagí, violí; J.
Enrigque Tarrassó,
violí; Xavier Blanc,
viola i Joaquim
Alabau, violoncel.
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El proper número, el 28 de novembre

Editorial

Els residus costen diners

Telèfons d’interès
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>>Fil directe amb l’Ajuntament

Ajuntament-OMIC 935 726 474
Ambulàncies 937 120 303
Andròmines 935 641 574
Ambulatori  (concertar visites) 935 754 094

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori 935 751 289
Casa de la Vila (Cultura) 935 754 014
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

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

Local i tzac ionsnovembre 2003

farmàcies

L’Ajuntament té constància de les goteres que existeixen al pas
soterrat de Mas Rampinyo. Les filtracions d’aigua no tenen el seu
origen en l’obra nova, sino que provenen del pas de Renfe construït
amb anterioritat. Des que els veïns de Mas Rampinyo ens van
informar de la deficiència, els serveis tècnics del consistori estan
treballant en la solució que esperem resoldre en 10 dies.
L’Ajuntament es compromet a eliminar les goteres, però és un
treball que ha de fer conjuntament amb Renfe, perquè el problema
es troba en una infraestructura de la companyia ferroviària. Marta
Bunyesch, cap tècnica de la Regidoria d’Urbanisme

El nou pas soterrat de Mas Rampinyo amb escales mecàni-
ques, que es va inaugurar no fa gaire, té goteres i filtracions
d’aigua. L’Ajuntament en té coneixement?Quan tenen pre-
vist solucionar el problema? Daniel Martínez, Mas Rampinyo.

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

14

V. Nieto

15 16

J. Relat J. Relat

la bústia del lector

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.

17 18 19 20 21 22 23

J. Vila Pardo Guix E. Relat V. Nieto V. NietoDuran

24

Marín

25

Duran

26 27 28 29

J. Vila Pardo Guix E. Relat

30

E. Relat

Apoyo a la cantera
Salvador Martínez
Montcada
>>Una reacción de sorpresa,
me indujeron las falsas declara-

Més solidaritat
Marga Alguacil
Terra Nostra
>>En resposta a la carta publi-
cada en el número anterior
signada per Maribel Nadal, jo
no parlo en nom de cap col·legi,
parlo en nom del sentit comú i
en defensa de la solidaritat en-
tre els barris. Vostè, senyora Na-
dal, amb tots els meus respectes,
no veu més enllà del seu propi
entorn, del seu propi egoisme...
S’ha parat a pensar que a Mont-
cada hi ha deu nuclis urbans i,
entre aquests, un que té la sort
fins ara de gaudir i de tenir a
prop l’única piscina pública que
existeix a Montcada? S’ha
preguntat què poden pensar els
apares d’alumnes que viuen a
Can Cuyàs, Terra Nostra, Can
Pomada, Bosc d’en Vilaró, Mas
Rampinyo, Can Sant Joan... quan
hagin llegit el seu escrit a La Veu?
Jo no puc parlar en nom d’ells,
però si puc fer-ho a títol indivi-
dual. Visc a Terra Nostra i, enca-
ra que tinc dificultats de trans-
port per anar-hi, no he deixat
de ser usuària de la piscina que,
en honor a la veritat, està lluny
de tenir les condicions i la qua-
litat que crec mereixem els usua-
ris, per això m’he inscrit amb la
meva família a Montcada Aqua,
un equipament que, encara que
no estigui a prop de casa, serà
de molt millor, tindrem bons
serveis i pot arribar als 5.000
usuaris. Jo entenc, en clau realis-
ta que un municipi com el
nostre, tan separat i trencat per
rius, carreteres, vies... no pot
allargar més el braç que la mà-
niga i que duplicar o mantenir
equipaments és molt car per a
l’economia municipal. Entenc
que l’Ajuntament ha apostat per
un equipament de qualitat, amb
garanties de servir la pluralitat
veïnal. Finalment, senyora Mari-
bel, encara que els seus fills
s’hagin de traslladar a la nova
piscina, pensi que sempre ho
tindran millor que els fills dels
que vivim als altres barris.

Cartas al director

En l’anterior número vam publicar una foto
que no es corresponia amb el nom de la
masia de Can Panxa.

Fe d’errates

Túnel no! trens sí!
Comissió No al túnel
Montcada i Reixac
>>Amb motiu de la presentació
de les 4.300 signatures a la Gene-
ralitat i a l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac en data del 21
d’octubre passat, la Comissió de
seguiment contra el projecte del
PDI 2001-2010, actuació XE 06
d’un túnel al Turó de Montcada
vol fer públics els apartats de la
sol·licitud enviada al nostre
alcalde respecte aquest tema.  En
primer lloc, com a correspon-
sables d’expressar públicament
el desacord de bona part dels
ciutadans amb aquest projecte  –
aval de 43.000 signatures– estem
disposats a fer les accions que
calguin per la seva retirada o
anul·lació. En segon lloc, cons-
cients dels esforços realitzats pel
consistori sobre aquest tema, ens
sumem a qualsevol iniciativa del
govern municipal la finalitat de
la qual sigui obtenir el reconei-
xement oficial de la inviabilitat
d’aquesta actuació pels perjudicis
que representaria per a la po-
blació, tant des del punt de vista
mediambiental com de transport
ferroviari, en especial en direcció
al Vallès Occidental. I, en tercer
lloc, per les raons expossades en
el 1r punt, interessem d’aquest
Ajuntament que se’ns informi de
totes les accions municipals que
es realitzin vers la Generalitat,
l’ATM, Foment, etc així com
dels seus resultats, per tal d’acon-
seguir la retirada d’aquest projecte.
Reiterem que no ens mou altra
finalitat que l’objectiu comú
d’aturar un projecte de modi-
ficació de la línia de Manresa al
seu pas per Montcada vigent,
aprovat per la Generalitat i, per
tant, de possible realització mal-
grat les al·legacions municipals,
en el seu dia recusades per l’ATM.

Durant anys la ciutadania de Montcada i Reixac ha estat exempta de
pagar l’impost de recollida de residus que sí existia a la majoria de
municipis veïns. El fet de tenir una incineradora a la localitat va contri-
buir a la decisió, presa pel consistori en la dècada dels 80, de no instau-
rar la taxa. A partir del 2004, però, l’impost s’implementarà perquè,
segons el govern local, el servei és cada cop més car i suposa un elevat
cost per a les arques municipals. Els diners que rebrà l’Ajuntament per
cada tona de deixalles que arribi a l’Ecoparc 2 a Can Cabanyes subven-
cionaran una part de la despesa, però no arribarà a cobrir-la en la seva
totalitat. No deixa de ser una paradoxa que el que llencem a les
escombraries, allò que ja no volem, ens acabi costant diners. Però potser
és aquesta la incògnita que desconeix bona part de la població i sobre la
qual cal insistir. La bossa d’escombraries no es volatilitza un cop la
dipositem al contenidor, un camió l’ha de recollir i traslladar fins a la
incineradora –en el cas de la matèria inorgànica- el mateix passa amb la
brossa orgànica –que va a plantes de compostatge–, i el paper i el
vidre, que segueixen la via del reciclatges. Els contenidors soterrats
tampoc no els instal·len gratis, al cost dels dipòsits cal afegir el del
buidatge i el manteniment. Diners i més diners per a cada vegada més
tones i tones de residus. Tants embolcalls, tants plàstics i tantes deixalles
inúltils ens acabaran ofegant si algú no posa fre a aquest consumisme
desenfrenat. De moment, ja ens afecta la butxaca, però aquest pot ser
un mal menor comparat amb el mal que podem arribar a fer al nostre
entorn i a les generacions que en el futur ens seguiran.

ciones de la Srta. Ximenis del CB
Montcada, vertidas en La Veu

en el número 229, afirmando
que algunas jugadoras con que
contaban se han ido a jugar a la
escuela, así como que prefieren
jugar con sus amigas, antes que
en una entidad renombrada
como ésta, con todo ello y con
la falta de niñas, hacen la impo-
sibilidad de tener cantera. Srta.
Ximenis, usted asistió a la reu-
nión como yo, en la cual se pres-
cindió de las jugadoras del
preinfantil, –niñas de 12 años–
en beneficio del mini, actual-
mente el mini también sin juga-
doras, hablamos de 5 niñas, que
tuvieron que buscarse su porve-
nir, a falta de un día para el co-
mienzo del campeonato –ya que
el club las había dado de baja
en la Federación–, tiempo se
tuvo, desde el final del anterior, al
comienzo de éste, en buscar ni-
ñas, pero ¿fueron adequadas las
gestiones para ello?, todos los he-
chos apuntan al no, una organiza-
ción eficaz y una gestión adecua-
da a favor de las niñas, y no de las
vertientes económicas que predo-
minan desde hace tiempo, deri-
van en esto, una devaluada enti-
dad, sin un futuro evidente, al no
tener cantera, que es el alma de
un club y su futuro, la casa no se
estructura por el tejado, sino con
unos consolidados cimientos.
No le pido que rectifique sus de-
claraciones, ni que se depuren
responsabilidades internas, ni
que ponga la excusa que le ma-
nipularon sus comentarios, solo
que dedique su tiempo a la en-
señanza, y que su nefasta labor
en la coordinación, la cubra una
persona que entienda realmente
del tema, para que estos hechos
no vuelvan a ocurrir.
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Soterrament

de la C-17 i connexió

amb la C-58

pel Pla de Reixac

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

La connexió no és cap
aportació positiva

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Potser serà una realitat
l’any vinent

José F. Márquez
Portaveu d’ICV EUiA

Soterrament sí, amb
condicions adequades

Teodoro Garcia
Portaveu del PPC

Una de freda
i una de calenta

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

No volem
pedaços

Portaveus municipals

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

El projecte de connexió de la C17 i la C58
que va arribar a l’Ajuntament des del Depar-
tament de Política Territorial del govern de
la Generalitat no aporta res de positiu a la
nostra ciutat. És per això que presentarem
al·legacions perquè no sigui mai realitat. Són
moltes les raons per oposar-se, farem
referència a dues: no soluciona cap proble-
ma de mobilitat –els embussos d’un lloc es
traslladen a un altre– i, a sobre, trenca un
paratge que hem de preservar al màxim. Fa
temps que experts han demostrat que els
problemes de mobilitat en aquesta via es
poden disminuir de manera molt notòria
amb la supressió del peatge de la Llagosta; i,
ja posats, obrint una connexió amb Mont-
cada. Només amb això ja ens podem estal-
viar l’obra que ens proposen. Com ja s’ha

publicat, la Comissió Executiva del Pla
Estratègic i les Associacions de Veïns i de
comerciants dels barris més propers també
es van manifestar en contra quan van tenir
coneixement del Pla. No acabem de
entendre com al final d’un mandat es fan
propostes tant poc raonables, sense
coneixement previ del govern de la ciutat
afectada i per tant sense possibilitat de ser
valorada i d’arribar a acords. Estem conven-
çuts que el proper govern –que si els ciutadans
ho volen estarà dirigit per Pasqual Maragall–
donarà suport a les nostres al·legacions,
rescatarà la concessió que permetrà treure
el peatge que ens fa ser notícia cada dia en
la informació del trànsit metropolità i es farà
un estudi seriós de mobilitat que tant preci-
sa la nostra comarca

Excepte alguns matisos a introduir i, mal-
grat la demora en la seva presentació, el
projecte de la Generalitat ens sembla cor-
recte. Aquest tema ha estat durant molt de
temps reivindicat pel Partit Popular, a més
d’altres grups, que hem considerat des de
fa molt de temps que el pas d’aquesta ca-
rretera dividia la nostra ciutat, al marge de
l’immens trànsit que origina i la col.lapsa.
En aquest projecte es preveu una rotonda
a la plaça d’Espanya –a més de la que el
nostre municipi sol·licita davant del CEIP
Elvira Cuyàs–, a banda d’altres modi-
ficacions com les que afecten els carrers
Carrerada i Beat Oriol, a més d’incrementar
substancialment el tram soterrat fent-lo des
del pont de Renfe fins passat el tram davant
de l’Elvira Cuyàs per evitar el màxim pos-

sible la divisió, sorolls i molèsties dels
veïns. No oblidem que l’execució d’a-
questa obra, de molta importància, és
posada en marxa per la Generalitat com
una solució al problema metropolità de
circulació entre Barcelona i els seus mu-
nicipis veïns pels continus colapses circu-
latoris. Un altre tema que ens presenta la
Generalitat és el vial de connexió entre les
carreteres C17 i C58. Aquesta proposta
significaria dividir novament la nostra
ciutat, amb una gran alteració del territori
amb grans talusos i nusos de comunicació
molt complexes. Des del Partit Popular, i
recollint el sentiment dels nostres
conciutadans, ens felicitem i aprovem (amb
els matisos expressats) la primera proposta i
manifestem el nostre rebuig  a la segona.

ICV-EUiA estem a favor del soterrament
de la C17 el seu pas per Montcada i
Reixac, però també hem de manifestar, a
la vegada, que el projecte que ens ha
presentat la Generalitat té mancances de
veritable transcendència negativa per al
nostre municipi. Per tant, ens oposem a
l’aprovació d’aquest tal com està redactat,
perquè entenem que hi ha alternatives tèc-
niques que millorarien substancialment el
projecte; com les que es van presentar a la
Casa de la Vila i de les quals estem a favor
tot l’Ajuntament, ja que faciliten la
connexió entre els barris i eviten el trànsit
intens per l’interior de la Ciutat. Quant al
traçat presentat pel Departament d’Obres
Públiques de la Generalitat sobre la nova
Via de Cornisa (enllaç entre la C17 i la

C58), creiem que també té deficiències
greus que perjudicarien notablement a
Montcada, com podrien ser el tap que ori-
ginaria la seva infrastructura al Corredor
Verd del Pla de Reixac, l’alt risc de perdre
l’oportunitat de soterrar la línia fèrria Bar-
celona-Puigcerdà al seu pas per la nostra
ciutat i la incomoditat que produiria la
proximitat del tramat de connexions
previstes a les vivendes de Mas Rampinyo.
Des d’ICV-EUiA pensem que abans de
fer aquesta infraestructura, hi ha altres
alternatives que es podrien prendre per
descongestionar el trànsit a l’interior de
Montcada, com podria ser la supressió del
peatge a la Llagosta de l’autopista C33 i la
construcció d’un pont sobre el riu Besòs,
entre la C17 i la carretera de la Roca.

El Govern de la Generalitat de Catalunya
ha endegat tots els tràmits i la informació
pública prèvia a la licitació d’obres perquè
el projecte de soterrament tan esperat pels
ciutadans de Montcada que viuen als dos
costats de la C-17, i més concretament
pels veïns de Masrampinyo, s’aprovi
definitivament i es puguin començar les
obres el primer semestre de 2004.
Hi ha aspectes del projecte que cal millorar.
La darrera Veu ho explica molt gràfica-
ment, i el govern municipal –del qual
formem part– hi presentarà esmenes que
possibilitin la millora del projecte, sempre
d’acord amb el Govern de la Generalitat,
què és en definitiva l’administració que té
les competències en carreteres.
Aquest govern municipal ha apostat pel

diàleg amb les institucions, siguin del co-
lor polític que siguin, i fins ara ens n’hem
sortit prou bé.
Treballarem perquè res s’aturi i poder fer
realitat el més aviat possible aquest projecte
tan important per a Montcada.

L’edició anterior de La Veu ja va fer una
exposició, digue’m que acurada, de les
propostes que avui es posen a opinió. Va
quedar clar que pel que fa referència al
soterrament de la C17, tot i que es valorava
el projecte positivament, el barri de “la
Carrerada” quedava afectat negativament
i en aquest sentit es presentarien al·legacions
conjuntes per solventar-ho. Fer palès avui
un posicionament no té sentit, ja que enca-
ra els tècnics de l’Ajuntament no ens han
posat sobre la taula les possibles modifi-
cacions del projecte. Però el que sí tenim
molt clar és que ERC defensarà un projecte
que aporti una solució definitiva per a
Montcada i Reixac. De solucions n’hi ha i
la voluntat d’aplicar-les passa per la voluntat
de fer la inversió econòmica que calgui, per

tant només depèn de la voluntat política.
La nostra ciutat ja paga amb escreix el fet
de ser la porta de Barcelona i tenim tot el
dret legítim de demanar que el projecte que
es porti a terme sigui una solució definitiva;
almenys tan definitiva com la de la Llagosta,
Mollet... i tot els pobles que van d’aquí fins a
Osona. Molts i moltes de nosaltres
recordarem que la C17, antiga N152, era
una carretera tortuosa que trencava cada
poble que travessava. Ara ha esdevintgut una
autovia allunyada dels nuclis de població,
amb el benefici que això ha comportat per
als pobles en qüestió i també amb el benefici
que comporta a l’usuari amb un trajecte més
ràpid i, sobretot, més segur. Ara toca
Montcada i Reixac, i no podem permetre
que tot plegat sigui només un pedaç.
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Primer pas en l’inventari del
fons de la Fundació Capella

LA CASA DE LA VILA ACOLLIRÀ EL FONS PICTÒRIC

La futura biblioteca, al Pla d’en Coll, podria tenir un Espai d’Art dedicat al pintor montcadenc

sònia hernández
redacció

Les 1.380 obres que conformen
el fons de la Fundació Joan
Capella ja estan registrades i
catalogades, amb la qual cosa
l’Ajuntament ja té un inventari
minuciós del patrimoni pictòric
de l’ens municipal, que es
desglossa en 328 dibuixos a lla-
pis, 110 a bolígraf, 37 a color i
252 a tinta; 33 gravats al linò-
leum, 17 treballs amb cera, 12
pastissos, 4 collages, 4 gravats,
3 en tècnica mixta, 305
tèmperes i un conjunt d’olis: so-
bre cartró, 4; sobre fusta, 6; so-
bre paper 72, i sobre tela, 193.
A partir de cada obra s’ha fet
una fitxa detallada on consta la
mesura, la tècnica, l’any i el títol
de l’obra. L’autor hi ha afegit
comentaris escrits amb les
impressions i records suscitats
per cada pintura o dibuix so-
bre el moment en què les va
pintar, la intenció, el tema o el
motiu que les va motivar. Les
anotacions suposen un privilegi
derivat del fet que el propi ar-
tista hagi pogut treballar en la
catalogació del fons pictòric.

Un any de feina. Les tasques
de catalogació es van iniciar fa
aproximadament un any, quan
es va constituir formalment la
Fundació, coincidint amb el 75è
aniversari del pintor, i han anat
a càrrec de Jordi Gómez, per
expressa voluntat de Capella. En
aquest temps, Gómez i Capella
han treballat junts en la recu-
peració, restauració, classificació,
ordenació i neteja de les obres,
realitzades des del 1950 fins a
l’actualitat. Dels primers anys hi
ha poques obres del pintor,
però formen part del fons algu-

JORDI GÓMEZ

 >>Retrat de Maria Pilar, dona de Capella, datat a finals dels 70

El 24 d’octubre de 2002, amb
motiu de la inauguració de
l’exposició El meu poble,
l’Ajuntament de Montcada va
retre un homenatge a Joan
Capella, qui per aquells dies
complia 75 anys. Llavors,
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), va anunciar la creació
de la Fundació Joan Capella,
per mitjà de la qual l’artista ce-
dia el seu fons artístic al con-
sistori montcadenc.
Unes setmanes després, es
formalitzava l’acord amb la
signatura del conveni de crea-
ció de la Fundació, que havia
estat aprovat per unanimitat
pel Ple municipal i “un dels
grans projectes culturals de
Montcada”, segons la regi-
dora de Cultura, Amèlia Morral
(CiU).

Un any de Fundació

Els moments clau

nes valuoses curiositats, com
esbossos improvisats sobre
llibretes o trossets de paper, que
afegeixen una dosi important de
valor sentimental a l’artístic.
El procés de creació d’un arxiu
digital –amb fotografies de
tots els treballs– ha estat la
culminació d’aquesta primera
fase de catalogació. En aquesta
etapa han resultat especialment
costoses feines com la datació
de les pintures i l’ordenació.
“Amb la seva coneguda
modèstia, Joan Capella mai
no ha treballat pensant en
una futura fundació ni res de
semblant –afirma el respon-
sable de la catalogació– i ens
hem trobat amb el problema
de recopilar molt de mate-
rial que es trobava dispers”.

Centre artístic dinàmic.

A partir d’ara, tal i com ha
explicat Gómez, es treballarà
per crear una base de dades
perquè l’inventari de les obres
sigui de consulta fàcil i
assequible. Un cop superat un
dels tràmits més costosos,
s’inicien nous projectes, com a
origen del que ha de ser la fu-
tura Fundació. Tant el pintor
com l’Ajuntament han mostrat
la seva voluntat que l’organisme
sigui un centre actiu de propostes
artístiques i un focus important
per promoure l’obra d’artistes
locals i joves. Per  aconseguir-
ho, es volen programar expo-
sicions, conferències, xerrades i
intercanvis amb altres sales del
circuit de la Diputació de Bar-
celona.
Encara no hi ha una seu defini-
da per a la Fundació. El conjunt
de les obres es traslladaran im-
minentment a la Casa de la Vila,  >>El pintor i Jordi Gómez en una sessió de treball

 >>Signatura del conveni

 >>Un moment de l’homenatge

SÒNIA HERNÁNDEZ/ARXIU

ARXIU/PILAR ABIÁN

tan aviat com l’espai hagi acabat
d’adequar-se, fins que al futur
complex lúdic i cultural annex
al Montcada Aqua i la Bibliote-
ca es crei un Espai d’Art, que
acolliria totes les propostes de
la Fundació Joan Capella.
Aquest és el projecte en què
l’Ajuntament està treballant ara
per ara. Tant l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), com la
regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), han manifestat en
repetides ocasions que la Funda-
ció Joan Capella ha de ser una
de les eines fonamentals amb
què compta el consistori perquè
Montcada tingui una projecció
exterior com a centre de pro-
moció de la cultura.

PERE CARBONELL
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>>Exposició de les obres seleccionades fins al 15 de desembre a l’Auditori

El jurat del Premi Nacional de
Pintura Juan Ramón Masoliver
fa públic el seu veredicte diven-
dres 14 de novembre –segons
era previst en tancar aquesta
edició–. Enguany han concor-
regut 156 obres, el que suposa
un rècord en la història del cer-
tamen, creat al 1947 a iniciativa
del grup cultural Tertúlia, com a
Premi Nacional de Pintura
Montcada. Després d’uns anys
de parèntesi, el guardó es va re-
cuperar al 1994, i al 1997 va
canviar de nom en homenatge
a l’escriptor Juan Ramón Maso-
liver. El jurat està format per
prestigiosos crítics pictòrics i
artistes, com Josep M. Cadena,
Josep Corredor-Matheos,
Conxita Oliver, Joan Capella,

Ramon Casalé i Solé, i amb veu
però sense vot, l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga.
Cadena va remarcar que el pre-
mi d’enguany és arriscat i que
posa a Montcada “al capda-

vant de l’art, una cosa molt
positiva, tant per al premi
com per al municipi en ge-
neral”. Les obres finalistes s’ex-
hibiran fins al 15 de desembre a
l’Auditori Municipal.

en 2 minuts...
�Mostra de Maese Pérez

El pintor montcadenc Maese Pérez inaugura el 15 de
novembre una exposició dels seus últims treballs a la sala gran
de l’espai cultural La Granja de Santa Perpètua de Mogoda.
Amb el títol orwelià de Rebelión en la granja, l’artista presenta
una vintena d’obres de gran format on pren protagonisme
l’experimentació amb materials reciclats i fibres tèxtils, recur-
sos presents en el seu univers creatiu des dels inicis. L’autor ha
destacat que a l’exposició hi ha idees repetides expressades
mitjançant diferents simbologies. “El fil conductor de les
obres sóc jo, és a dir, el visitant em
podrà veure a mi en carn
pictòrica”, afirma Maese Pérez. El
pintor, que va quedar finalista en la
darrera edició del Premi Nacional de
Pintura Juan Ramon Masoliver, està
preparant l’exposició que farà a
l’Auditori Municipal abans de final
d’any per haver obtingut la segona
distinció en el certamen. LG

sònia hernández
redacció

L’ABI convoca la festa del soci
i la VIII edició del premi literari

>>La celebració es farà del 20 al 23 de novembre

Entre el dies 20 i 23 de novem-
bre l’ABI celebra la festa del
soci. Sense novetats destaca-
dades –a excepció de l’absència
del sopar del soci– la festa co-
mençarà dijous 20 amb una
xerrada i un tast de bolets, conti-
nuarà divendres 21 amb una ses-
sió d’Abitrònica Remember party
i dissabte amb els actes centrals:

un concert de violins del grup
Art i el ball amb el Duet Dia-
mans. Diumenge és la darrera
jornada de la celebració, amb
una festa infantil animada pel
grup d’animació Sona Catrona
i xocolatada. La presidenta de
l’entitat, Maribel Martínez ha fet
una crida als socis perquè hi
participin. D’altra banda, l’entitat
ja ha convocat la vuitena edició
del Premi de Narrativa Curta

Ateneu Domingo Fins. Les
obres, que no han de superar els
22 fulls, s’han d’adreçar a la seu
de l’entitat (Colon, 5) fins al 13
de desembre. El concurs té una
dotació econòmica de 1.000
euros. El veredicte es farà públic
durant el tradicional sopar
literari el 17 de gener de 2004.
Enguany, l’escriptor Francesc
Candel serà president honorífic
del jurat.

 >> Els membres del jurat observen les obres presentades

�Pintures sobre seda
Fins al proper 27 de novembre es pot visitar al Cafè Colón la
mostra de pintures sobre seda realitzades per l’artista Ana Maria
Monfort. L’exposició es composa d’obres de gran format
centrades temàticament
d’una manera especial en la
natura. Les flors i els colors
copiats de l’entorn són
característics de l’obra de
Monfort, llicenciada en
Belles Arts, que han arribat
fins i tot als Estats Units. LR

�Sergio Tello, al Salón de La Rioja
El fotògraf  montcadenc Sergio Tello va ser un dels convidats
a Ñfoto 23 salón fotográfico Gonzalo de Berceo. El
montcadenc, que enguany ha estat un dels finalistes del premi
al millor fotògraf espanyol, va exposar les seves obres entre
13 i el 31 d’octubre a Logro-
nyo, on va compartir cartell
amb les mostres de fotògrafs
prestigiosos com l’argentí Pe-
dro Luis Raota (1934-1986) o
el televisiu Ramon Arangüena,
un dels presentadors del pro-
grama Lo + Plus. LR

SÒNIA HERNÁNDEZ

ARXIU

SERGIO TELLO

ANNA JIMÉNEZ

Presentació del guanyador
del Premi Nacional de Pintura
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Cordes invisibles presenta un
concert d’alt nivell a l’Auditori
sònia hernández
redacció

>>El quintet fusiona la música de cambra amb ritmes de jazz i tango

Festival benèfic
dels Amics del

Carnaval
L’entitat montcadenca Amics
del Carnaval organitza el ja tra-
dicional festival benèfic els dies
22 (18.30h i 22h) i 23 (18.30) de
novembre a l’Auditori Munici-
pal. Les entrades costaran 6
euros i una part dels diners re-
captats en les tres funcions anirà
destinada a l’organització huma-
nitària Càritas. LR

Sardanes
al carrer

Generalitat
El carrer Generalitat acollirà el
16 de novembre una nova sessió
del calendari sardanista orga-
nitzat per Cultura. La cobla
Jovenívola de Sabadell posarà la
música, a partir de les 12h.
Aquesta serà la penúltima
ballada de l’any, abans d’acabar
el 2003 el 8 de desembre a la
plaça de l’Alzina. LR >> Els integrants de la formació Cordes invisibles durant un concert

A principi dels vuitanta circulava
per algunes sales de Barcelona
un espectacle que fusionava la
màgia de Màgic Andreu amb la
de les composicions del músic
Josep Maria Bardagí. Malgrat
l’èxit que va tenir, el muntatge
mai no va arribar a enregistrar-
se, en part per la sobtada mort
del compositor al 2001; fins que
ja a començament del segle XXI,
Pere Bardagí –germà del músic
malmès– va enregistrar el con-
cert. Ara l’Auditori Municipal de
Montcada l’ha programat, tot i
que amb les absències dels seus
dos protagonistes. Serà el 29 de
novembre–veure agenda–, una
ocasió d’excepció per sentir en
directe les composicions d’un
dels membres més emblemàtics
de la Nova Cançó. El nom de
Josep Maria Bardagí s’ha asso-
ciat a músics com Joan Manel

Serrat, Quico Pi de la Serra,
Maria del Mar Bonet, Paco de
Lucía, Rosario Flores o Ana
Belén; malgrat que ja és un va-
lor per ell mateix. El concert
Cordes invisbles, que a la vegada
dóna nom al quintet de corda
que l’interpreta, és una barreja de
música clàssica i romàntica, amb
estètiques pròximes al jazz.
Segons Bardagí,  “el concert té
dues parts: una part molt
tranquil·la, la de Cordes invi-

sibles i una segona part com-
posada dels tangos i milongas
d’Astor Piazzola, que és
completament diferent, amb
una estètica que pot resultar
semblant, però amb tota la
força i el ritme de Piazzola”.

Més que música tradicional.

El peculiar quintet està format
per un quartet de corda tradicio-
nal –dos violins, una viola i un
violoncel– i una guitarra. A més

de Pere Bardagí, els seus inte-
grants són Joan Garrobé –gui-
tarra–, José Enrique Tarrassó –
violí–, Xavier Blanc –viola– i
Joaquim Alabau –violoncel.
“La formació existeix des del
2000, perquè el Joan Garrobé
i jo volíem enregistrar un
concert de Giuliani de guitar-
ra i corda, amb el Quim Ala-
bau. El projecte va créixer,
vam incorporar música del
meu germà, vam arreglar tan-
gos i vam acabar tocant
clàssics amb la música del
segle XX que ens agradava”,
explica Bardagí. Amb aquesta
fòrmula, el grup fa la música que
li agrada i aconsegueix una
identitat molt pròpia, “ja hi ha
molta gent que fa música
clàssica tradicional i molt
millor que nosaltres. La músi-
ca que fem és com si es tractés
d’una summa del que ens agra-
da a tots”, explica Bardagí.

ARXIU

Els Spirit fan balanç
dels concerts de l’estiu

La formació comença la temporada a l’ABI

 >> Spirit comença una nova etapa després d’un estiu ple d’èxits

sònia hernández
redacció

SPIRIT/ARXIU

L’estiu Spirit. Així considera la
formació musical de joves
montcadencs la passada tempo-
rada estival –iniciada a la Festa
Major de Mas Rampinyo–,
malgrat l’ensurt que van patir
l’accident de trànsit sufert al
setembre durant la gira estival.
Les nombroses ofertes que el
grup ha rebut per actuar, el fa

sentir ja consolidat. L’orquestra
la formen Joaquin Giraldo, Qui-
que Andrés, Marta Rodríguez,
Jordi Escrigas, Jordi Centelles,
Vicente Paez, Àlex Climent i Da-
niel Valverde. Després de valo-
rar molt positivament la passada
temporada la formació mont-
cadenca ja prepara el curs actual,
que comença el proper 29 de
novembre a la festa del soci de
La Unió de Mas Rampinyo.

Comerciant,
si et vols

anunciar
a La Veu,

truca’ns

625 601 107
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Mestra, una vida de privacions
el retro-visor

Un contracte de mestra d’escola de l’any 1923 prohibia a la interessada casar-se i passejar amb homes

amb la col·laboració de la Fundació Cultural Montcada
laura grau

FUNDACIÓ CULTURAL

Registrades
dues noves

entitats culturals
a Montcada

El teixit associatiu de Montcada
compta amb dues noves entitats
culturals: l’Associació ballet fla-
menco Triana i Santa Maria
Música del Vallès. La primera,
segons ha explicat la seva presi-
denta i coreògrafa, Maria Car-
men Jiménez, “vol promoure
totes les manifestacions
culturals relacionades amb el
f lamenc i la dansa espa-
nyola”, i amb aquesta intenció
pensa organitzar cursos, tallers,
conferències i festivals relacio-
nats amb aquesta pràctica “molt
arrelada i apreciada a Cata-
lunya”, com afirma Jiménez.
L’entitat és una ampliació en
l’activitat del grup homònim que
ja funcionava des de fa alguns
anys. La seva presidenta ha anun-
ciat que l’entitat “és oberta a
tots aquells que vulguin
acostar-se al flamenc”.
Per la seva banda, Santa Maria
Música del Vallès es dedica a la
promoció i difusió de la tasca
realitzada pels grups de música
montcadencs i vallesans. Un altre
dels objectius de l’entitat és
aconseguir que el Vallès Occi-
dental lluiti contra la centra-
lització que pateix la música a
Barcelona. LR

La de mestra era una de les
poques professions dignes i amb
projecció pública que podia
exercir una dona a final del segle
XIX i principi del XX. Malgrat
això, les candidates –sobretot si
eren solteres– havien de seguir
un estricte codi de conducta
com el que figura en el contracte
que transcrivim a continuació:
No casar-se. Aquest contracte
quedarà automàticament sense efecte
si la mestra es casa; no anar en
companyia d’homes;  no passejar-se per
les geladeries del centre de la ciutat; no
fumar cigarrets ni beure vi, cervesa o
güisqui; no viatjar amb cotxe amb cap
home excepte el seu pare o germà; usar
almenys dues enagües; no tenyir-se els
cabells, no vestir robes de colors
brillants ni usar vestits que quedin a
més de cinc centímetres per sobre dels
turmells; no maquillar-se ni pintar-se
els llavis i mantenir neta l’aula.

Doña Paquita. De ben segur,
Doña Paquita –mestra soltera que
va donar classes a l’Escola Na-
cional del carrer Major durant
les primeres dècades del XX–
va haver de signar un contracte
similar a aquest per poder tre-
ballar com a professora. Doña

Paquita vivia amb una vídua que
llogava habitacions en una casa
de la plaça de l’Església, la se-
nyora Mercè. Algunes alumnes
seves la recorden com una dona
prima i menuda, de cabells pre-
maturament blancs, molt edu-
cada i pacient. No li feia falta
cridar per posar ordre entre les
seves alumnes quan sortien al pati
dividit en dues parts mitjançant

un mur perquè nens i nenes no
poguessin satisfer la curiositat
natural sobre l’altre sexe. El
1952, ja jubilada des dels anys
trenta, antigues alumnes de
Montcada li van fer un acte
d’homenatge que van immor-
talitzar amb la fotografia que
il·lustra aquest article. Doña
Paquita, situada a la part central
de la imatge, apareix massa bo-

rrosa per distingir bé les seves
faccions, però la nostra imagi-
nació pot completar el retrat
d’aquesta docent sacrificada que
si es casava perdia la feina i que
mai no podia passejar amb ho-
mes ni abandonar la ciutat sense
permís del Consell d’Educació
de l’Escola format, és clar, per
homes. Eren temps durs per les
dones amb aspiracions.

 >> Les alumnes de Doña Paquita, ja dones adultes, li van fer un carinyós homenatge l’any 1952
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[ FUTBOL SALA. DIVISIÓ DE PLATA ]

L’equip és novè del grup B, a 14 punts del líder i a 10 dels playoffs d’ascens a la Divisió d’Honor

lluís maldonado
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Vitelcom continua sense
guanyar cap partit fora de casa

 >> El Vitelcom va donar símptomes de millora amb el triomf per 5 a 2 contra el Benicarló

Tres victòries a casa, un empat i
quatre derrotes a domicili.
Aquest és el balanç del Vitelcom
Montcada en les vuit primeres
jornades de lliga del Grup B de
la Divisió de Plata de futbol sala.
L’última ensopegada va tenir lloc
a Badalona. Un mal comença-
ment del Vitelcom va deixar en
no res la remuntada amb cinc
gols consecutius que l’equip va
fer contra el Jolis 2000. Els mont-
cadencs van perdre per 10 gols
a 9. A la mitja part el resultat era
un contundent 7 a 2 per als ba-
dalonins. A l’inici de la segona
part, el Jolis va optar per reple-
gar-se i intentar conservar la ren-
da. El Montcada, amb res a per-
dre, va jugar a per totes, amb
els seus millors minuts a partir
d’aleshores, fins arribar a remun-
tar en només set minuts. Kel,
Manel, André i Jefferson, amb
dos dobles penals, van deixar el
marcador en un 10 a 9, sense po-
der culminar la reacció, tot i que
Jefferson va disposar de dos do-
bles penals que va desaprofitar.

Reacció fallida. L’equip que
entrena Juan Garrido havia
treballat durant la setmana amb
la tranquil·litat aconseguida la
jornada anterior després de
guanyar un dels líders, el Beni-
carló, davant l’afició i amb una
clara contundència (5-2). A par-

Carrero: ‘Estic
tranquil, la
mala sort
canviarà’

 >> El capità, Jordi Pons, amb la pilota és un dels jugadors més importants

El Valentine obté a València
el primer triomf fora de casa

L’equip ofereix una imatge compacta i amb efectivitat ofensiva

>> Bàsquet masculí. Lliga EBA, grup E

lluís maldonado
redacció

LLUÍS MALDONADO

El Valentine va aconseguir el 9
de novembre a València el  pri-
mer triomf fora de casa de la
temporada. Després de vuit jor-
nades de lliga, i de patir per
guanyar contra l’ADT Tarra-
gona – un dels cuers de la classifi-
cació–, el Valentine va aconse-
guir una victòria molt més con-
vincent, per 28 punts de dife-
rència, 65 a 93. La Universitat
Politècnica de València va ser
molt inferior als montcadencs.
El triomf contundent arriba en
un moment en què l’equip que
entrena Ferran Anguera neces-
sita retrobar-se amb l’esperit
guanyador de les últimes tem-
porades. El proper compromís

també serà contra un altre dels
cuers, el Seat Antonio Vicente.
“Dues victòries consecutives
que ens permetrien situar-nos
amb els equips de dalt”, ha
explicat Anguera. Amb els juga-
dors recuperats de les lesions de
les últimes setmanes, el Valentine
va funcionar com un bloc sòlid
i compacte i amb una bona
capacitat defensiva i anotadora
repartida entre tota la plantilla,
però liderada per Ivan Pardo
(20 punts). Aquesta victòria és
el millor símptoma de la recupe-
ració del Valentine.
D’altra banda, el CB Montcada
organitza el 26 de novembre a
les 20,15h, al pavelló Miquel
Poblet, un amistós entre el Man-
resa i un altre equip de l’ACB.

tir d’ara, el Vitelcom no pot
deixar escapar més punts. Està
a 14 punts del líder –el Barça–,
a 11 del segon –el Benicarló–, i
a 10 del tercer –el Bilbao. El
Montcada, que ocupa el desè
lloc amb 10 punts, ni tan sols
està classificat hores d’ara per als
play-off de la futura Divisió
d’Honor B.  Després d’un calen-
dari inicial difícil contra els pri-
mers equips de la competició,
ara li toquen emparellaments, a
priori, més assequibles.
Malgrat el mal inici de tempo-

PRIMERA
DERROTA A CASA

El Valentine femení va perdre
el seu primer partit a casa
contra el Joventut BBC de
Badalona per 10 punts, 73-
83. Les montcadenques van
oferir una imatge millor que
la jornada anterior contra el
Castellar, on van guanyar in
extremis. L’equip de Reme
Jiménez va jugar un partit
seriós, però es va veure
desbordat amb el gran encert
anotador de les badalonines.
La capitana del Valentine
Femení, Cris Ximenis, creu
que l’equip no va tenir sort tot
i disputar un gran partit.LM

femení

rada, la plantilla i el cos tècnic
tenen plena confiança que
sortiran d’aquesta situació.
“L’ensopegada davant el Ba-
dalona li podia haver passat
a qualsevol equip. Encara
queda molta lliga i, per tant,
és millor jutjar el nou pro-
jecte esportiu quan tot hagi
acabat”, ha indicat Ferreira,
que ha recordat que a tem-
porades passades es va comen-
çar molt bé però es va fallar en
els moments claus del play-off
d’ascens.

Per la seva banda, l’entrenador,
Juan Antonio Garrido, ha de-
manat paciència “per sortir
d’aquesta situació atípica per
a nosaltres”. El tècnic opina
que les lesions i la complexitat
del grup són dos dels motius de
l’inici irregular de competició.
Malgrat això, Garrido reconeix
que “si a Badalona s’hagués
fet bé des del principi, no
s’hauria d’haver fet  un
esforç extraordinari a la
segona part que, finalment,
no va tenir recompensa”  >> Eusebio Carrero

“La directiva confia en l’en-
trenador i en l’actual plan-
tilla. Tot és una qüestió de
mala sort que ha de can-
viar”. Així resumeix el presi-
dent del Vitelcom Montcada,
Eusebio Carrero, la situació
esportiva de l’equip, encara
que reconeix que l’entorn està
nerviós perquè no està
acostumat a viure aquesta
situació, però “jo estic tran-
quil, els jugadors ho estan
entregant tot, i els resultats
acabaran arribant”. “Hem
perdut tres partits per
només un gol de dife-
rència”, diu Carrero. El
president vol ser optimista
aquesta temporada. “Falten
per disputar 23 partits, i 66
punts estan en joc, això és
molta lliga, a més, el grup
està molt igualat”. Les set
noves incorporacions
d’aquesta temporada s’estan
acabant d’adaptar. Carrero ho
té clar: “Aquest és el millor
equip que hem tingut mai”
i, per això, ha transmés a la
plantilla i al cos tècnic con-
fiança i la necessitat de conti-
nuar treballant dia a dia. LM

ARXIU
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El Montcada suma la quarta
victòria i es col·loca segon

Els montcadencs no han encaixat cap gol a les quatre últimes jornades

sílvia alquézar
redacció

>> Futbol. Regional Preferent

El Montcada va sumar la quarta
victòria consecutiva en la nove-
na jornada de lliga en vèncer per
la mínima i de penal, però amb
un joc pràctic i intel·ligent, el Vic,
un dels rivals més complicats del
grup Primer de Regional Pre-
ferent. Ara, els montcadencs ja
són segons en la classificació a
dos punts del Sant Celoni, el lí-
der, amb qui s’enfrontaran el
pròxim 30 de novembre a casa.
El conjunt que entrena Miquel
Olmo va plantejar el partit con-
tra els osonencs amb efectivitat
i amb gran intensitat al mig del
camp que va ofegar un Vic que
no va poder organitzar el seu
joc i va quedar-se sense recur-
sos. Després d’un primer temps
sense gaires opcions clares, el
Montcada va sortir a setenciar a
la segona part. Virdis va trans-
formar el penal comès sobre
Mejía que va donar la victòria

SÍLVIA DÍAZ

La Salle es manté entre els
primers en vèncer el Cardedeu

L’equip femení aconsegueix el primer triomf contra el Mataró per 28 a 13

>> Handbol. Primera Catalana

lluís maldonado
redacció

La Salle masculí va aconseguir un
nou triomf, aquesta vegada con-
tra el Cardedeu per 22 a 24, amb
una extraordinària segona part.
L’equip que entrena Jaume Puig
va saber mantenir la confiança a
la recta final del partit tot i anar
per sota en el marcador. La Salle
va continuar amb un joc ordenat,
sense precipitació i amb una bona
defensa. El Cardedeu no va po-
der llençar de forma còmode
entre els tres pals dels mont-
cadencs. Amb l’encert del porter,

final i que servia per mostrar
l’autèntic potencial de l’equip
després d’un inici irregular de
lliga que va situar el conjunt lo-
cal a la part baixa de la classifi-
cació. “L’equip va jugar molt
mentalizat i va estar a l’alçada
de les circumstàncies”, ha co-
mentat el tècnic, Miquel Olmo.

Sense pressió. El que dife-
rencia el Montcada de principi
de temporada del conjunt actual
“és que ara arribem millor a
porteria i sabem aprofitar les
les ocasions”, opina el gole-
jador de l’equip, el montcadenc
Sergio, que ja porta dos hat-
trick  –3 gols per partit–en
aquesta temporada. Per a un al-
tre dels jugadors de Montcada,
Raúl Castillo, la clau de la reac-
ció és la confiança que tenen en
si mateixos. “Sabíem que en
el moment que guanyéssim
uns partits seguits sortiríem
del pou perquè treballant

El Sant Joan, en una bona ratxa
El Sant Joan va empatar  el passat 9 de novembre a dos gols a casa
davant el Barberà, el segon del Grup 9 de Segona Regional. L’equip
es troba a les primeres posicions, amb un partit menys després de la
suspensió del matx al camp del Lourdes de Mollet, el sisè classificat,
quan el resultat era d’empat a zero. La Federació Catalana de futbol
encara no s’ha pronunciat al respecte. El Sant Joan, que ha criticat
les decisions arbitrals, nega amb rotunditat els fets que el col·legiat
va apuntar a l’acta del partit. Per a l’entrenador local, Miguel
Argüelles, l’àrbitre va escriure incidències que no van ocórrer. El
tècnic s’ha mostrat satisfet amb el rendiment del seu conjunt davant
rivals complicats: “Està responent bé. Són gent molt jove que
té moltes ganes d’estar al capdavant”. LM

Sergio Valero, en el minut 15 de
la segunda part La Salle va em-
patar el partit a 17 i en el minut
25, els montcadencs dominaven
al marcador per 20 a 22. En els
darrers cinc minuts, l’equip que
dirigeix Puig va imposar caràcter
i va jugar com un equipàs. La
victòria injecta moral a l’equip
després de les derrotes seguides
contra el Manyanet-Les Corts i
contra l’Adrianenc, i continua
situant a La Salle entre els cinc
primers equips de Primera Ca-
talana, empatats a punts amb el
tercer classificat, el Calella.

Segona catalana femení.

La Salle femení va sumar la pri-
mera victòria de la temporada,
en derrotar el Mataró al pavelló
Miquel Poblet per un clar 28 a
13, en la darrera jornada de lliga.
El conjunt que entrena Joan
Lluís Moreno està mostrant un
bon joc en els darrers partits. En
la jornada anterior, l’equip va
aconseguir un valuós empat a 17
gols a la pista del líder, l’Agra-
munt de Lleida. Les montca-
denques ocupen la vuitena
posició amb una victòria, un
empat i dues derrotes.

així els resultats sempre arri-
ben”, indica Castillo, el jove de
Mas Rampinyo que fa dues
temporades que està amb el
Montcada.
Per al tècnic local, la reacció és
ja una realitat gràcies a què han
sabut mantenir la solidesa de-
fensiva i han solucionat els pro-
blemes d’arribada que hi havia
a la segona línia. Malgrat la bo-
na ratxa, l’entrenador no vol
que a la plantilla hi hagi un excés
de confiança fruit dels bons re-
sultats. “Hem de seguir en línia
ascendent i evitar el relaxa-
ment”, indica Olmo, qui ha
comentat que l’equip  ha de mi-
llorar alguns aspectes com tenir
més arribada per les bandes,
que no només Sergio marqui la
major dels gols de l’equip i que
jugadors com Alexis i Adriano
“siguin els que coneixem per-
què, per circumstàncies di-
verses, no han pogut donar
el seu millor futbol”.

Plata del Club Lee Young a Andorra
Mercedes Amaya, del Club Lee Young Montcada, ha guanyat la
medalla de plata al Campionat Internacional pesos olímpics de
taekwondo, disputat a Andorra l’1 i 2 de novembre. Amaya va
competir a la categoria de 47 a 57 quilos. D’altra banda, la in-
fantil Marta Carrillo va obtenir l’or al Campionat de Promoció,
que va tenir lloc a Barcelona el 9 de novembre. LR

LEE YOUNG

esports
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La JAM guanya tres
medalles a Calldetenes

Martín i Castro van ser plata i Casado bronze

>> Atletisme. Temporada de crossos

sílvia  alquézar
redacció

La Joventut Atlètica Montcada
va fer un bon paper al primer
cros de la temporada, disputat
a Calldetenes el passat 2 de no-
vembre. El club va guanyar tres
medalles: dues de plata a càrrec
de l’aleví Aitor Martín i el cadet
Francis Castro, i una de bronze
de l’aleví Irina Casado. A més, a
les categories aleví femení i mas-
culí i cadet masculí, els atletes de
la JAM van quedar classificats en
primera posició per equips.
“Són atletes que ja porten
uns anys amb nosaltres obte-
nint uns bons resultats. Si se-
gueixen així, enguany els po-
den repetir i millorar”, ha co-
mentat el president del club, Joan
Abián, que aquest any entrena els
corredors de les categories in-
fantils. D’altra banda, els atletes
sèniors i veterans de la JAM van
participar el 8 de novembre a
les Cinc Milles Nocturnes de Cer-
danyola. El millor montcadenc
classificat va ser José Gil, que va
quedar a la posició 33 de la ge-

les classificacions

FUTBOL SALA

Masculí. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 7 i 8

Montcada-La Salle Gràcia 77-78
Caldes-Montcada B 89-67
Equip Partits Punts
1 Badalona 8 14
2 Sants 8 14

3 Prat 8 14

8 Montcada B 8 11

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 7 i 8

Vitelcom Montcada-Benicarló 5-2
Jolis 2000-Vitelcom M. 10-9

Equip Partits Punts
1 FC Barcelona 8 24
2 Benicarló 8 21

3 Bilbao 8 20

10 Vitelcom Montcada 8 10

Masculí. 1a Catalana.
Jornades 6 i 7

Adrianenc-La Salle 26-20
Cardedeu-La Salle 22-24
Equip Partits Punts
1 Les Corts 7 13
2 GEIG 7 11

3 Calella 7 8

5 La Salle 7 8

HANDBOL

 Femení. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 6 i 7

Castellar-Valentine 63-64
Valentine-Joventut BBC 73-83

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 7 i 8

Valentine-Tarragona 87-85
Valencia-Valentine 65-93

Equip Partits Punts
1 Prat 8 14
2 Almasera 8 14

3 L’Alcorva 8 13

10 Valentine 8 6

Segona Regional. Grup 9
Jornades 8 i 9

Lourdes-Sant Joan 0-0
Sant Joan-Barberà 2-2

Equip Partits Punts
1 Llefià 9 19
2 Barberà 9 18

3 Montmeló 9 17

4. Sant Joan 9 16

FUTBOL

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 8 i 9

Montcada-Berga 4-0
Vic-Montcada 0-1

Equip Partits Punts
1 Sant Celoni 9 18
2 Montcada 9 16

3 Vic 8 15

4 Taradell 8 15

Equip Partits Punts
1 JC Terrassa 7 14
2 Premià 7 13

3 Asisa Ceset 7 13

7 Valentine 6 10

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 5 i 6

Pavisa-Montcada 8-4
Montcada-Tecnomallas 7-5

Equip Partits Punts
1 Pavisa 6 16
2 Pumit 6 15

3 Alella 6 15

6  Montcada 6 12

 Masculí. Ct. Territorial. Grup 6
Jornada 6 i 7

Elvira Cuyas-Regina 51-44
Elvira Cuyas-Sant Gervasi 74-45
Equip Partits Punts
1 Sentmenat 7 12
2 La Garriga 6 11

3 Martorelles 6 10

8 Elvira Cuyàs 4 8

Segona Divisió A. Grup 3.
Jornades 5 i 6

Serra Marina-Can Cuyàs 6-4
Can Cuyàs-Claret Sabadell 6-2

Equip Partits Punts
1 Catalònia 6 16
2 Bonaire 6 15

3 Racing B. Fernando 6 13

8 Can Cuiàs 6 10

Masculí. 3a Catalana.
Jornades 4 i 5

La Salle B-Agramunt 31-13
La Salle B-Parets 24-23

Equip Partits Punts
1 Canovelles 4 8
2 Rubí 5 7

3 Les Franqueses 4 6

5 La Salle 5 6

Tercera Regional. Grup 19
Jornades 6 i 7

Montmeló B-Penya Decano 2-2
Penya Decano-Piferrer 0-0

Equip Partits Punts
1 Mollet 7 19
2 PB Olivella 6 16

3 Gotic 7 15

14 Penya Decano 7 4

Femení. 2a Catalana.
Jornades 3 i 4

Agramunt-La Salle 22-22
La Salle-Mataró 28-13

Equip Partits Punts
1 Agramunt 4 7
2 BM La Roca 3 6

3 Arrahona 3 6

8 La Salle 4 3

Masculí. Territorial Sots-21 ‘A-2’
Grup 2 Jornada 7 i 8

Descansa:Can Sant Joan
C. Sant Joan-Roser 73-67
Equip Partits Punts
1 Sant Joan 8 16
2 Sant Andreu 7 14

3 La Salle Horta 8 14

14 Can Sant Joan 5 7

Femení. 3a Territorial
Grup 1  Jornades 4 i 5

La Concordia-Can Sant Joan 2-2
Can Sant Joan-La Salle 6-1

Equip Partits Punts
1 Guineueta 4 12
2 La Roca B 4 10

3 Can Rull 4 9

4 Can Sant Joan 4 8

Cros de Calldetenes
Classificació dels montcadencs

ATLETISME

Femení. 3a Catalana. Grup 3
Jornades 6 i 7

Tona-Elvira Cuyas a.
Ateneu-Elvira Cuyas 52-50
Equip Partits Punts
1 Sant Joan de Mata 5 10
2 Manlleu 5 9

3 L’Ametlla 4 8

10 Elvira Cuyàs 4 4

Masculí. Ct.Catalunya B. Grup 2
Jornades 6 i 7

Sant Joan-Elvira Cuyas ‘B’’ 80-53
Universitari C-Elvira C. ‘B’ 58-49
Equip Partits Punts
1 Sant Jordi 7 14
2 Pompeia ‘B’ 7 13

3 F.Castellana ‘C’ 7 12

13 Elvira Cuyàs 7 8

a. ajornat
s. suspès
d. descans

Aleví femení
3 Irina Casado

4 Aida Ariza

9 Sara Zamarreño

16 Clara Garcia

Aleví masculí
2 Aitor Martín

5 Adrián Serrano

8 Neri Comino

19 Lluís Naval

Infantil femení
7 Andrea Martín

Infantil masculí
7 París López

Cadet femení
19 Marina Garcia

Sènior masculí
15 Jordi Candela

23 José Gil

 >> Els corredors infantils de la JAM van fer un bon paper a Calldetenes

JAM

LLIGA ESCOLAR

FUTBOL SALA

BÀSQUET

Benjamí. Jornada 1

R. Fuster A-FS Montcada A 1-7
Mitja Costa-Sagrat Cor 3-9
Reixac-Elvira Cuyàs a
FS Montcada B-AE Can Cuyàs -
Descansa: Ramon Fuster B

Equip Partits Punts
1 FS Montcada 1 3
2 Sant Celoni 1 3

3 Mitja Costa 1 0

4 Ramon Fuster 1 0

5 Reixac 0 0

6 Elvira Cuyàs 0 0

7 AE Can Cuyàs 0 0

8 Ramon Fuster B 0 0

9 FS Montcada B 0 0

Prebenjamí. Grup A.
Jornada 1

Elvira Cuyàs A-CB Montcada 52-2
Elvira Cuyàs-Viver A -
Mitja Costa-Sagrat Cor A 13-10

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs A 1 2
2 Mitja Costa 1 2

3 Sagrat Cor A 1 1

4 CB Montcada 1 1

5 El Viver A 0 0

6 Elvira Cuyàs 0 0

Aleví. Jornada 1

FS Montcada-Badia B 14-1
Viver-Reixac 0-1
Mitja Costa-Elvira Cuyàs 3-3
Descansa: Badia A

Equip Partits Punts
1 FS Montcada 1 3
2 Reixac 1 3

3 Elvira Cuyàs 1 1

4 Mitja Costa 1 1

5 Badia B 1 0

6 El Viver 1 0

7 Badia A 0 0

Prebenjamí. Grup B
 Jornada 1

Reixac-AE Can Cuyàs 2-0
Font Freda-Viver B 0-2
Mitja Costa B-Elvira Cuyàs B 2-47
Descansa: Sagrat Cor B

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs B 1 2
2 El Viver 1 2

3 Reixac 1 2

4 Mitja Costa B 1 1

5 Font Freda 1 1

6 AE Can Cuyàs 1 1

7 Sagrat Cor B 0 0

Pujada i baixada a Guanta
Classificació dels montcadencs

93 José Muñoz 50’22’’
252 Antonio Ortiz 55’03’’
261 Ángel Fraile 55’17’’
322 Emilio Rodríguez 56’45’’
758 Antonio Ortega 1h08’39’’
759 Erola Madrigal 1h08’39’’

CARLES CERA VOL REPETIR
ÈXITS A CATALUNYA I ESPANYA

promesa local

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> Carles Cera és promesa

El màxim exponent de la Jo-
ventut Atlètica Montcada con-
tinua sent una temporada més
l’atleta promesa Carles Cera,
que enguany ha començat a
entrenar més tard per motius
laborals. Malgrat això, el co-
rredor montcadenc s’ha mos-
trat molt il·lusionat en el que
serà el seu any com a prome-
sa. Els seus objectius a la
temporada de crossos són
quedar entre els dos primers
classificats al Campionat de
Catalunya i arribar entre els
primers al Campionat d’Es-
panya. “Tinc moltes ganes
de millorar el medaller de
l’any passat”, ha indicat Ce-
ra. El retard en l’inici de tem-
porada el permetrà arribar en

millor forma física a les proves
en pista a l’aire lliure. El seu
gran repte serà baixar la mar-
ca personal als 1.500 metres
(3’58’’) en vuit segons. Cera
també provarà sort als 5.000
metres llisos. SA

neral amb un temps de 29 mi-
nuts i 3 segons
La JAM té una cinquantena d’at-
letes entre adults i petits. El grup
més nombrós és el format per
les categories inferiors des de
prebenjamí fins a cadet, amb
una trentena d’esportistes. La
resta pertanyen a les categories
sènior i veterà. La JAM lamenta
el buit generacional a les edats
júnior i juvenil. “Ens costa
tenir corredors d’aquestes ca-
tegories, un problema amb
què suposo també es troben
altres clubs no només d’atle-
tisme”, ha indicat Abián.

Objectius.  Fer esport, trobar
un grup d’amics i passar una bo-
na estona. Amb aquests propò-
sits, la JAM enceta cada any les
diferents temporades. “Si hi ha
sort i els atletes no es lesio-
nen, també es persegueix la
progressió esportiva”, desta-
ca Abián. El club entrena a la
zona d’atletisme del Pla d’en Coll
de dilluns a divendres en horari
de tarda.

Cadet masculí

2 Francis Castro
6 Toni Alcázar
10 Albert Herrero
14 Basili Alcázar
20 Joan Riera

Cinc Milles Nocturnes

Classificació dels montcadencs

38 José Gil 29’03’’
48 Antonio Ortega 30’07’’
122 Emilio Rodríguez 32’37’’
141 Antonio Ortiz 33’16’’
161 Àngel Fraire 33’45’’
165 Francisco Ávalos 33’54’’
185 Emilio Sánchez 34’34’’
210 Jordi Flores 35’11’’
325 Eric Teruel 38’07’’
345 Enric Maya 38’24’’
504 Asensio Rodríguez 43’28’’
515 Jordi Pérez 44’04’’
614 Sílvia Alquézar 52’57’’

Aleví. Jornada 1

Viver - Turó 51-10
Mitja Costa-Turó 56-18

Infantil. Jornada 1

IES La Ribera-Forat del vent 0-4
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Benjamí CD Montcada� La imatge

més esp�����rts
novembre 2003especial informatiu dels equips base de l’esport local

La lliga escolar
arrenca plena de
novetats i il·lusió

Tots els col·legis tenen almenys un equip en competició

La presentació es farà al pavelló M. Poblet al desembre

�

�

�

� El Juvenil del CH La
Salle ha guanyat tots els
partits de lliga  P. 34

�  El Juvenil A i el Cadet A
del Vitelcom Montcada
continuen imbatuts P. 35

� Els juvenils de futbol
continuen a la part baixa
de la classificació P. 35

�  El Cadet A del
Bàsquet La Salle perd
de 7 punts P. 34

L’equip inferior del CD Montcada que, de moment, està millor classificat
és el benjamí. En l’actualitat, és el primer del seu grup a la classificació
de la lliga ADEFUBE. A la darrera jornada, el conjunt local va guanyar
a casa davant el Mollet per 2 a 0.

Silvia Díaz

SILVIA DÍAZ

�

Els 350 infants que participen a la Lliga
Escolar de bàsquet i futbol sala van
començar el 8 de novembre la competició
del Consell de l’Esport de Montcada i
Reixac (CDEM). La lliga s’allargarà fins a
final del mes d’abril i, durant tot aquest
temps, les escoles i clubs participants
buscaran ser els millors de la temporada.
La lliga 2003-2004 incorpora el mul-
tiesport, la modalitat que permetrà els
alumnes dels primers cursos de Primària
practicar tres esports diferents: bàsquet,
futbol sala i handbol.

Participació de totes les escoles
Tots els centres escolars de Primària de
Montcada i Reixac compten almenys amb
algun equip a la Lliga escolar local o als
campionats comarcals. Així, el CEIP
Turó, que l’any passat no tenia cap equip,
participa a les lligues benjamí i comarcal
de bàsquet. El CB Elvirà Cuyàs i l’AE
Can Cuiàs tornen a incorporar infants a la
lliga. El CB Elvira Cuyàs, a més, ha creat
un equip de futbol sala. El CB Montcada
i el Vitelcom participen per primer cop
amb dos equips de bàsquet i tres de
futbol sala. Així, les categories de la lliga

els més destacats

El Can Sant Joan aleví
cau davant el Barça

>> Imatge del partit contra el Barça

No hi va haver sort el 8 de novembre en
un dels partits més importants per a
l’Aleví de l’EF Can Sant Joan. El conjunt
del Barça Compal es va portar els 3
punts a domicili, guanyant per 2 a 5 a
l’únic equip del club que milita a Primera
Divisió de futbol, en el partit cor-
responent a la setena jornada. El rival
de la pròxima jornada és el Gramanet.

escolar local, en futbol sala i bàsquet,
seran benjamí i aleví.

Nou equip de futbol sala a Comarcals
Les novetats també estan a l’esport a
Secundària. A més de Can Cuiàs, l’IES La
Ribera ha format un equip infantil que
participa a la VIII Lliga Comarcal de
futbol a cinc. Aquest conjunt el formen
joves provinents dels tres instituts de
Montcada, no només del de La Ribera.
La lliga del Consell Esportiu Vallès
Occidental Sud, a més de l’equip de La
Ribera, compta, a futbol sala, amb l’AE
Can Cuiàs, que es veurà les cares amb
l’altre equip montcadenc a la tercera i
onzena jornades. L’AE Can Cuiàs compta
amb un altre equip juvenil. Respecte al
bàsquet, a més de l’equip aleví del CEIP
Turó, la lliga incorpora de nou el CEIP
Mitja Costa i el CEIP Viver. La Ribera té
un equip infantil de bàsquet femení que
jugarà la segona fase.
D’altra banda, el CDEM organitzarà la
presentació oficial de la lliga escolar i les
novetats que incorpora. L’acte es realitzarà
el proper mes de desembre i tindrà lloc al
Pavelló Miquel Poblet.

>> De vermell, els jugadors del Futbol Sala La Ribera

SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

>> Inici de lliga dels prebenjamins A i B de l’Elvira Cuyàs, Mitja Costa i CB Montcada

�

Proper derbi entre el
CB Montcada i La Salle
Els conjunts de bàsquet de la categoria
preinfantil masculina del CB Montcada
i La Salle tornaran a veure’s les cares
en un derbi local el proper 22 de
novembre, a la jornada 9 de la primera
fase. Al partit d’anada, el CB Montcada
va guanyar per 43 a 77. La Salle va
perdre per 38 a 83 contra l’Escola Pia
de Caldes, en el darrer partit de lliga.

�  El CB Montcada
manté equips a les
primeres posicions P. 32

�  El Premini masculí
del CB Elvira Cuyàs,
primer a la taula P. 33

SILVIA DÍAZ

>> La Salle en el seu darrer partit
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PRESENTACIÓ DEL CB MONTCADA�

El CB Montcada presenta tots
els seus equips davant l’afició

La base ha incorporat un conjunt premini mixt i l’escola té més jugadors�

Els equips base del CB Montcada han iniciat la temporada amb
els objectius de consolidar i liderar les competicions de Catalunya
al màxim nivell en júnior i cadet, i continuar amb la formació, en
el cas dels més petits.  El president de l’entitat, Pere Oliva, va
manifestar el dia de la presentació oficial dels equips que aquest
any  “la finalitat, com a club, és consolidar-se socialment.
Volem tornar a organitzar activitats com les jornades de
bàsquet o la Diada, que aquest any ens han comportat molt

èxits. Vam aconseguir que molts nens formessin part aquesta
temporada del CB Montcada”.  A nivell competitiu, està sent
un bon any per a la base del club. El Júnior femení  és primer a
la lliga i el masculí A segon a Preferent A (la categoria on juguen
els millors equips de Catalunya). El Preinfantil masculí també és
primer, amb 17 punts, i el Mini masculí, segon amb 10 punts. El
club ha decidit incorporar dos equips a la lliga del CDEM, l’Escola
de Bàsquet i el Premini mixt, un equip de nova creació.

Equip júnior femení Equip júnior A masculí Equip júnior B masculí

Escola de bàsquet

FOTOS: SILVIA DÍAZ

Equip premini mixt Equip premini masculí Equip mini masculí

Equip cadet masculíEquip preinfantil masculíEquip mini masculí
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PRESENTACIÓ DEL CB ELVIRA CUYÀS�

La temporada per al CB Elvira Cuyàs ha començat
amb normalitat i amb poques novetats respecte l’any
passat, malgrat que compta amb dos equips de base
federats menys. El club no ha incorporat aquest any
cap conjunt a la categoria mini, però ha inclòs un Premini
masculí, que són els jugadors federats més joves de
l’entitat. La resta d’equips que presenta l’equip blanc i
blau són un Preinfantil femení, un Infantil femení, un
Cadet masculí, un Júnior A i Júnior B masculí i un Sots
21 femení. La filosofia de l’Elvira Cuyàs és ser una escola
de formació de bàsquet i no un club competitiu que
busqui les millors posicions, però malgrat això, alguns
equips estan aconseguint bones puntuacions en aquest
principi de lliga. És el cas dels més petits, els preminis,
que ara mateix són els primers del seu grup amb 8
punts. La darrera jornada, els petits jugadors van vèncer
el Parets per 52 a 31. El que també ha començat amb
bon peu ha estat el Cadet masculí, un equip que l’any
passat va ser primer de grup i que actualment és segon
a la taula, amb quatre partits i 7 punts. La resta d’equips
es troben a la part mitja baixa de la classificació.  Un
any més, el CB Elvira Cuyàs ha decidit incorporar dos
equips a la lliga escolar del CDEM, un Prebenjamí A i
un Prebenjamí B, que van iniciar la competició el passat
8 de novembre contra l’escola del CB Montcada i el
col·legi Mitja Costa, respectivament.

Set equips federats i dos al CDEM
són la base del CB Elvira Cuyàs

SILVIA DÍAZ/ANGELS LEIVA

Equip sots 21 femení

Equip júnior B masculí

Equip júnior A masculí

Equip premini masculí

Equip cadet masculí

Equip preibenjamí BEquip prebenjamí A

Equip preinfantil femení

Equip Infantil Femení

� BÀSQUET

El CEB Can Sant Joan manté
tres equips en competició
El conjunt del CEB Can Sant Joan que actualment es
troba millor classificat és el que s’ha creat recentment,
el Preinfantil masculí, que ocupa les primeres posicions
de la taula. L’Infantil femení es manté a la meitat de
la taula. El Sots 21, dirigits per Jordi Mane, no han
començat la lliga amb bon peu, ja que estan situats a
la part baixa de la classificació.

Equip infantil femeníEquip sots 21 masculí

Equip preinfantil masculí
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Bàsquet i handbol centren les
activitats del planter de La Salle

LA SALLE MONTCADA�

SILVIA DÍAZ/CH LA SALLE

El Club Handbol La Salle Montcada ha iniciat aquesta
nova temporada amb ganes de recuperar afició i els
bons resultats passats. En aquest sentit, l’equip juvenil
masculí està complint els objectius fixats: és el primer
classificat del seu grup, a la Lliga Catalana, amb 4 partits
guanyats i amb 8 punts a la classificació general. El Cadet
A masculí, de la seva banda, s’està acostant també a les
primeres posicions de la Segona Divisió Catalana i de
moment és tercer amb 6 punts. El Cadet B masculí, a la
mateixa lliga, no està tenint la mateixa sort, ja que no ha
guanyat cap dels partits disputats. El Cadet femení és
quart a la classificació, la mateixa posició que l’equip
aleví, que milita a la lliga comarcal del Vallès Oriental.
Aquest és l’únic equip en lliga escolar, no federat, amb
què compta aquest any el CH La Salle Montcada. Handbol: equip juvenil masculí

Handbol: equip cadet A masculí Handbol: equip cadet B masculí Handbol: equip cadet femení

Handbol: equip aleví masculíBàsquet: equip cadet masculíBàsquet: equip cadet B femení

Bàsquet: equip preinfantil masculí Bàsquet: equip preinfantil femení Bàsquet: equip cadet A femení

Les cadets es mantenen a les posicions mitges
La novetat més important, a nivell competitiu, del
Bàsquet La Salle Montcada aquest any ha estat que
l’equip cadet A femení jugarà el Campionat de Catalunya
a la categoria preferent B. L’inici de temporada no va
ser massa bo per a aquest equip, que ha anat recuperant
posicions, amb la meitat dels partits guanyats.
Actualment, el Cadet A femení és setè a la taula. El
Cadet B femení, a promoció, és segon de grup, amb 7
punts. El Cadet masculí és cinquè i el Preinfantil masculí
és sisè. Recentment, el Bàsquet La Salle ha creat un equip
preinfantil femení, que competirà a la segona fase i que
a hores d’ara està entrenant. Amb aquest nou conjunt,
el Bàsquet La Salle té cinc equips, un més que la tempo-
rada anterior.
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CD MONTCADA

Infantil A (Jornades 6 i 7)
Primera Divisió. Grup 02

CD Montcada - St Andreu 1-7
L’Hospitalet - CD Montcada 1-2

Aleví (Jornades 4 i 5)
Segona Divisió. Grup 16

CD Montcada-Cerdanyola M. 3-1
Premià CD - CD Montcada 2-1

Prebenjamí A (Jornada 5)
Preferent (Copa ADEFUBE)

Sant Cugat - CD Montcada 0-1

Benjamí (Jornada 5)
Divisió d’Honor (Copa ADEFUBE)

CD Montcada - Mollet 3-0

� RESULTATS I  CLASSIFICACIONS

Futbol

Prebenjamí B (Jornada 5)
Preferent (Copa ADEFUBE)

Polinyà - CD Montcada 4-0

Equip Partits Punts
1 B. Comtal CF 6 16
2 Llefià CF 6 16
3 Sant Gabriel CD 6 14

12 CD Montcada 6 6

Infantil B (Jornades 4 i 5)
Segona Divisió. Grup 27

Molletense - CD Montcada 2-0
CD Montcada - Milan C 0-3

Cadet (Jornades 6 i 7)
Primera Divisió. Grup 10

Molletense - CD Montcada 0-0
CD Montcada - Palau Solità 2-2

Equip Partits Punts
1 Granollers EC 6 18
2 Vallès At. 6 13
3 Lliçà d’Amunt 6 13

14 CD Montcada 6 4

Juvenil (Jornades 4 i 5)
Segona Divisió. Grup 20

Rubí - CD Montcada 0-0
CD Montcada - EF Cerdanyola1-2

Prebenjamí  (Jornada 4 i 5)
Preferent (Copa ADEFUBE)

EF Can St Joan - Andalucia 5-2
Mollet - EF Can Sant Joan 7-1

Benjamí (Jornada 4 i 5)
Preferent (Copa ADEFUBE)

PB St Cugat - EF Can St Joan 3-1
Can Rull - EF Can Sant Joan 6-0

Aleví (Jornades 6 i 7)
Primera Divisió. Grup 02

Llefià CF - EF Can St Joan 2-2
EF Can St Joan - Barça Comt. 2-5

Equip Partits Punts
1 Sant Gabriel CD 6 18
2 Barcelona FC 5 15
3 Barça Comtal 6 15

10 EF Can St Joan 5 4

Infantil (Jornades 4 i 5)
Segona Divisió. Grup 27

EF Can St Joan d.
EF Can Sant Joan - St Celoni 2-4

Cadet (Jornades 4 i 5)
Segona Divisió. Grup 20

EF Can St Joan - Can Boada 4-1
EF Can Sant Joan d.

Equip Partits Punts
1 Sabadell Nord 3 9
2 EF Can St Joan 4 5

3 PB Sant Cugat 3 4
4 Can Colapi Terrassa 3 4

Juvenil (Jornades 4 i 5)
Segona Divisió. Grup 20

EF C. St Joan-EF Cerdanyola 0-5
Cerdanyola CE - EF CS Joan 3-3

Cadet Masculí (Jornades 4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell A. Grup 7

La Salle - St Celoni 37-75
Granollers - La Salle 89-56

VITELCOM MONTCADA

Benjamí A (Jornades 3 i  4)
Grup 1

Vitelc. Montcada - Eurogram. 8-1
Vitelc. Montcada d.

Benjamí B (Jornades 3 i 4)
Grup 2

Premià Mar -Vitelc. Montcada3-1
Vitelc. Montcada d.

Aleví A (Jornades 5 i 6)
Grup 1

Vitelc. Montcada - Morera s.
Vitelc. Montcada d.

Aleví B (Jornades 5 i 6)
Grup  3

Ferran S. -Vitelc. Montcada 4-1
Vitelc. Montcada - Llinars 6-4

Equip Partits Punts
1 Vilassar de Mar 5 15
2 Centelles 5 12
3 Santa Coloma 4 12

12 Vitelc. Montcada 5 3

Infantil A (Jornades 3 i 4)
Primera Divisió Barcelona

Vitelc. Montcada - Eurogram.10-3
Manresa - Vitelc. Montcada 9-1

EF. CAN SANT JOAN

Equip Partits Punts
1 CB Sant Celoni 4 7
2 CB Caldes 4 7
3 CB Vic 4 6

5 La Salle Montcada 4 4

Equip Partits Punts
1 Premià CD 4 12
2 CD Montcada 4 10

3 Cabrils CE 3 9
4 Cerdanyola Mataró 4 7

Vegeu Classificació Infantil B CD Montcada

Equip Partits Punts
1 Molletense UD 4 12
2 PB Sant Celoni 4 12
3 Bellavista Milan C. 3 7

6 EF Can St Joan 3 5

11 CD Montcada 4 1

Equip Partits Punts
1 Sant Cugat FC 4 10
2 Cerdanyola CE 4 9
3 EF Cerdanyola 3 9

5 EF Can St Joan 3 4

12 CD Montcada 1 1

Vegeu Classificació EF Can Sant Joan

Futbol Sala

Equip Partits Punts
1 Vitelc. Montcada 2 6
2 Finques Olesa 2 6
3 Esparreguera 1 3
4 Teià 2 3

Equip Partits Punts
1 Teià F Cinc 3 9
2 Arenys de Munt 2 6
3 Llinars 3 6

8 Vitelc. Montcada 3 3

Equip Partits Punts
1 Canet FS 4 12
2 Santa Coloma 4 12
3 Vilassar de Mar 4 9

5 Vitelc. Montcada 4 6

Equip Partits Punts
1 Esparreguera 3 9
2 Escola Pia 3 7
3 Natació Sabadell 3 6

8 Vitelc. Montcada 2 3

Cadet Femení B (Jornades 4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 5

CE Osona - La Salle 60-9
La Salle - UE St Fost 64-57

Equip Partits Punts
1 CE Osona Manlleu 4 8
2 La Salle Montcada 4 7

3 St Feliu Codines 4 5
4 Palau Plegamans 4 5

LA SALLE MONTCADA

Preinfantil Masculí (Jorn.4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 6

CO St Cugat - La Salle 84-42
La Salle - EP Caldes 38-83

Cadet Femení A (Jornades 8 i 9)
Campionat Catalunya No Senior.

Fase Prèvia. Grup 3

La Salle - UE Mataró a.
Badalonés - La Salle 54-47

Equip Partits Punts
1 Viladecans 9 18
2 Nastic 9 16
3 UE Mataró 8 13

7 La Salle Montcada 8 11

Vegeu Classificació CB Montcada

Premini Masculí (Jornades 4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 4

CB Elvira Cuyàs - Parets 52-31
Cardedeu - CB Elvira Cuyàs 4-54

Preinfantil Femení (Jorn. 4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 4

CB Vic -CB Elvira Cuyàs 56-45
CB Elvira Cuyàs - St Jordi 32-55

Equip Partits Punts
1 CB Elvira Cuyàs 4 8
2 CB Tabor 4 7
3 CB Parets 4 6
4 CB Vilassar de Dalt 4 5

Equip Partits Punts
1 CB Torelló 5 10
2 CEB Sant Jordi 5 9
3 CB Granollers 5 6

5 CB Elvira Cuyàs 5 5

CB ELVIRA CUYÀS

Junior Masculí B (Jornades 7 i 8)
Campionat  Catalunya No Senior.

Junior B. Grup 1

CB Montcada - CB Ripollet 67-64
Tecla Sala -CB Montcada 53-65

Equip Partits Punts
1 SESE 8 16
2 Basket Almeda 8 16
3 Mataró 8 15

5 CB Montcada 8 13

Junior Masculí A(Jornades 8 i 9)
Campionat  Catalunya No Senior.
Preferent B. Fase Prèvia. Grup 4

CB Montcada - CB Solsona 82-73
UE Lima - CB Montcada s.r.

Equip Partits Punts
1 AE Dosa 9 16
2 CB Montcada 8 15

3 CB Solsona 9 15
4 AB Esplugues 9 14

Junior Femení (Jornades 6 i 7)
Campionat  Territorial Barcelona.

Nivell A. Grup 1

Joventut BBC-CB Montcada50-76
CB Montcada - Puigfred 109-63

Equip Partits Punts
1 CB Montcada 7 14
2 UE Sant Cugat 7 13
3 Sant Gervasi 7 11
4 CEB Sant Jordi 6 10

Cadet Masculí (Jornades 8 i 9)
Campionat  Catalunya No Senior.
Preferent B. Fase Prèvia. Grup 4

CB Montcada - St Gabriel 58-81
CE Ipsi - CB Montcada 80-58

Equip Partits Punts
1 CB Sant Gabriel 9 17
2 UE Montgat 9 16
3 JAC Sants 9 16

6 CB Montcada 9 12

Preinfantil Masculí (Jor. 4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 7

St Gervasi -CB Montcada 42-47
CB Montcada - St Cugat 56-41

Equip Partits Punts
1 CB Montcada 5 10
2 Escola Pia Caldes 5 9
3 Sant Gervasi 5 8
4 CO Sant Cugat 5 7

6 La Salle Montcada 4 4

Mini Masculí (Jornades 4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 12

EP Caldes - CB Montcada 21-72
CB Montcada - Castellar 69-47

Equip Partits Punts
1 CB Parets 5 10
2 CB Montcada 5 9

3 CB Castellar 5 8
4 CB Llinars 5 7

Premini Masculí (Jornades 4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 6

CB Montcada - Granollers 72-22
Franqueses - CB Montcada s.r.

Equip Partits Punts
1 CB Vic 5 10
2 CB Llinars 5 9
3 CB Montcada 4 6

4 Les Franqueses 4 6

Premini Mixte (Jornades 4 i5)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 9

CB Montcada d.
CB Cabrera - CB Montcada 28-16

CB MONTCADA

Bàsquet

Equip Partits Punts
1 Sagrat Cor 4 8
2 CB Vilassar de Mar 4 7
3 CB Cabrera 4 6

5 CB Montcada 4 4

Cadet Masculí (Jornades 4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 5

Prats Lluç. -CB Elvira Cuyàs51-68
CB Elvira Cuyàs d.

Equip Partits Punts
1 Prats Lluçanes 4 8
2 CB Elvira Cuyàs 4 7

3 Joan XXIII 4 5
4 CB Tona 3 4

Infantil Femení (Jorn. 15 i 16)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 2

CB Elvira Cuyàs d.
CB Elvira Cuyàs - AE Teià 47-42

Equip Partits Punts
1 Sant Adrià Fem. 4 8
2 Sant Gervasi 4 7
3 CB Argentona 4 6

4 CB Elvira Cuyàs 4 5

Junior A Masculí (Jornades 6 i 7)
Campionat Territorial Barcelona

Junior. Nivell C. Grup 1

CB Elvira Cuyàs - Capellades cc
CB E. Cuyàs - Santfeliuenc64-78

Equip Partits Punts
1 Bosco Horta 7 13
2 BC Martorell 6 11
3 CP Roser 5 10

11 CB Elvira Cuyàs 5 7

Junior B Masculí (Jornades 6 i 7)
Campionat Territorial Bardelona

Junior. Nivell C. Grup 2

CB Elvira Cuyàs - Regina C.55-35
CB E. Cuyàs - Lliçà d’Avall 55-61

Equip Partits Punts
1 CBS Canyelles 6 12
2 La Llagosta EBC 6 11
3 Canovelles BC 6 11

7 CB Elvira Cuyàs 6 9

Sots 21 Femení (Jornades 6 i 7)
Campionat  Territorial Barcelona.

Grup 2

La Palma -CB Elvira Cuyàs54-50
J. Les Corts - CB E. Cuyàs 44-41

Equip Partits Punts
1 CB Manlleu 7 13
2 Sant Just 7 12
3 Joventut Les Corts 6 12

12 CB Elvira Cuyàs 5 7

CEB CAN SANT JOAN

Preinfantil Masculí (Jorn. 4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 8

Castellar -CEB Can St Joan62-58
CEB C St Joan - CB Mollet 47-62

Equip Partits Punts
1 Canovelles BC 5 10
2 CN Terrassa B 5 8
3 CB Mollet 4 7

6 CEB Can Sant Joan 4 5

Infantil Femení (Jornades 4 i 5)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 3

CB Roda -CEB Can St Joan 14-35
CEB C St Joan - CB Parets 60-10

Equip Partits Punts
1 CB La Garriga 4 8
2 CEB Can Sant Joan 3 5

3 CB Roda 4 5
4 CB Cardedeu 3 4

Sots 21 Masculí (Jornades 7 i 8)
Campionat Territorial Barcelona.

Nivell A2. Grup 2

CEB Can St Joan - Suria 62-28
CEB C St Joan - CP Roser 73-67

Equip Partits Punts
1 CEM Sant Joan 8 16
2 AE Sant Andreu 7 14
3 CB La Salle Horta 8 14

14 CEB Can Sant Joan 5 7

Juvenil Masculí (Jornades 4 i 5)
Lliga Catalana

CH La Salle - Agramunt 46-18
CH La Salle - Parets 29-13

Equip Partits Punts
1 CH La Salle 4 8
2 BM Barberà 4 6
3 EP Granollers 4 5
4 BM La Roca 4 4

Cadet Femení (Jornades 3 i 4)
Segona Divisió Catalana

Canovelles -CH La Salle 29-23
CH La Salle d.

Equip Partits Punts
1 H Vilamajor 3 6
2 ACLE Guissona 2 4
3 CN Canovelles 2 2

4 CH La Salle 3 0

Cadet Masculí B (Jornades 4 i 5)
Segona Divisíó Catalana

CH La Salle - Berga 25-25
St Andreu B. - CH La Salle 14-19

Equip Partits Punts
1 EEM Sant Vicenç 4 8
2 CE Vilanova i la Gel. 3 6
3 Gavà 4 6

10 CH La Salle 3 1

Cadet Masculí A (Jornades 4 i 5)
Segona Divisió Catalana

CH La Salle - Canovelles 43-22
Escola Pia - CH La Salle 11-46

Equip Partits Punts
1 Granollers 4 8
2 St Esteve Palautor. 4 7
3 CH La Salle 4 6

4 Cardedeu 4 6

Handbol

CH LA SALLE MONTCADA

Aleví Masculí (Jornades 2 i 3 )
Lliga  CEVOR. Nivell 2. Grup 2

HB Roquerol -CH La Salle 12-4
H Parets - CH La Salle 8-8

Equip Partits Punts
1 HB Roquerol 2 4
2 CH St Esteve 1 2
3 H Parets 2 1

4 CH La Salle 2 1

Juvenil (Jornades 5 i 6)
Segona Divisió. Grup 2

CD Montcada - Sarrià s.
Cet 10 - CD Montcada 1-2

Equip Partits Punts
1 Sant Martí P. 4 12
2 IES Montserrat 4 12
3 Cardedeu 4 9

6 CD Montcada 3 6

Cadet (Jornades 5 i 6)
Segona Divisió. Grup 1

CD Montcada - Morera 9-0
Arenys Munt - CD Montcada 3-2

Equip Partits Punts
1 Vilassar de Mar 5 13
2 Ràpid Sta Coloma 4 12
3 Premià Esportiu 4 12

12 CD Montcada 4 3

CD MONTCADA

Infantil (Jornades 5 i 6)
Segona Divisió. Grup 1

Cardedeu - CD Montcada 9-0
CD Montcada - Mataró 0-3

Vegeu Classificació Vitelcom Montcada

Juvenil B (Jornades 5 i 6)
Primera Divisió Barcelona

Sarrià -Vitelc. Montcada 5-1
Vitelcom Montcada d.

Equip Partits Punts
1 Natació Sabadell 5 13
2 Martorell 4 12
3 Sarrià 4 10

13 Vitelc. Montcada 4 1

Juvenil A (Jornades 3 i 4)
Lliga Nacional. Grup 6

Manresa -Vitelc. Montcada s.
Vitelc. Montcada - Babar 4-3

Equip Partits Punts
1 Marf. Sta Coloma 3 9
2 St Julià CE 3 9
3 Babar 3 9

4 Vitelc. Montcada 2 6

Cadet B (Jornades 5 i 6)
Segona Divisió. Grup 2

IES Monts. -Vitelc. Montcada 2-0
Vitelc. Montcada - Lloret 1-5

Equip Partits Punts
1 Mediterrani CE 5 13
2 Eurogramenet 5 12
3 FS Mollet 4 9

9 Vitelc. Montcada 5 6

Cadet A (Jornades 3 i 4)
Primera Divisió Barcelona. Grup 1

Vitelc. Montcada - Bosco 10-0
Manresa - Vitelc. Montcada a.

Equip Partits Punts
1 Vitelc. Montcada 3 9
2 FC Barcelona 3 9
3 Finques Olesa 3 7
4 Marfil Sta Coloma 3 6

Infantil B (Jornades 5 i 6)
Segona Divisió. Grup 1

Pineda Mar -Vitelc. Montcada s.r.
Vitelc. Montcada - Martorell 7-1

Equip Partits Punts
1 Cardedeu 4 12
2 Canet FS 4 9
3 Ferran de Sagarra 3 7

5 CD Montcada 4 6

8 Vitelc. Montcada 2 3

Els resultats estan actualitzats
a dia 11 de novembre.

Les classificacions de l’handbol,
el futbol i el futbol sala estan
actualitzades en la jornada del
2 de novembre, el bàsquet a la
jornada del 9 de novembre.

Llegenda:
a. Ajornat
s.r. Sense resultat
cc. Pendent del Comitè de
Competició
s. Suspès
d. Descansa



36 2a quinzena
novembre 2003

“Un bon jutge de pau ha
d’aplicar el sentit comú”

PILAR ABIÁN

’Afronto aquesta etapa amb il·lusió’, ex-
plica Joan López Pérez, el nou jutge de pau de Montcada i Reixac.
El seu nomenament va ser ratificat en el Ple del mes d’octubre,
tot i que ja fa cinc mesos que desenvolupa aquesta tasca, a causa
dels problemes de salut de l’anterior titular, Moisés Vilalta. Durant
aquest temps, López –de 63 anys, casat, amb dos fills i
administratiu de professió, encara que actualment ja jubilat– ha
constatat personalment la quantitat de gestions que fa el jutjat,
a les quals destina bona part de la setmana. Aquest montcadenc
veí de Can Sant Joan és també conegut al municipi per la seva
afició a fer pessebres. Membre destacat de l’Associació de
pessebristes, cada Nadal exposa obres a la parròquia de Santa
Engràcia que prepara durant mesos de manera artesanal.

És trist veure

enfrontats en

judicis de faltes

veïns, amics o, fins

i tot, familiars

Des que sóc jutge

reflexiono molt les

meves actuacions

i intento aplicar-hi

seny

�

�Quan i per què va decidir
presentar-se al càrrec?
Reconec que mai no m’ho havia
plantejat. De fet, al jutjat havia
anat ben poques vegades, només
per tramitar certificats de naixe-
ments o defuncions. El fet és
que jo fa uns anys pertanyia a la
junta de l’ABI juntament amb
l’Elisa Riera, que aleshores va ser
nomenada jutgessa de pau.
Quan ella va deixar el càrrec vaig
decidir presentar-m’hi i, durant
quatre anys he estat com a jutge
suplent, amb Moisés Vilalta de
titular.
�Així doncs, la
seva entrada ha
estat gradual.
Sí, tot i que m’ha
sorprés constatar el
volum de feina que
hi ha al jutjat. Per
sort, compta amb
cinc treballadores
molt professionals i
qualificades.
�Quines tasques
fa un jutjat de
pau?
Inscripcions de nai-
xement, de defun-
cions, casaments,
notificacions de ju-
dicis, judicis de faltes, con-
ciliacions...
�Aquesta última és potser
la part més compromesa per
a vostè.
Doncs sí. Els judicis de faltes,
sobretot, són la part més ingra-
ta de la meva tasca. Tot i que
només tractem qüestions con-

siderades menors, és trist veure
enfrontats veïns, amics de tota
la vida o, fins i tot, familiars. Ge-
neralment són casos d’amenaces,
insults, problemes de convi-
vència veïnal o fruit del tren-
cament de societats –petites em-
preses o negocis. Les parts venen
acompanyades en alguns casos
dels seus advocats i dels testi-
monis. La secretària del jutjat i
jo escoltem els arguments de
cadascú i la sentència la donem
en una setmana.
�No té por d’equivocar-se?

Com deia abans, són
judicis per faltes me-
nors que, com a
molt, poden suposar
el pagament d’una
multa. A més, l’acu-
sat sempre pot pre-
sentar recurs si no
està d’acord, alesho-
res el cas passa al jut-
jat de Cerdanyola.
No hem de dictar
cap sentència que im-
pliqui presó. A més,
compto amb el su-
port tècnic de perso-
nal amb molta ex-
periència.
�Quina anàlisi fa

dels casos que li arriben?
Analitzo el testimoni de cada
part i les proves que aporta. La
presumpció d’innocència sem-
pre va per endavant i sense pro-
ves no es pot sentenciar en con-
tra de ningú.
�També ha de fer una mica
de psicòleg, per exemple, en

els casos de conciliacions.
Una mica sí, però tampoc gaire.
El que vull és arribar a la veritat
i, per això, m’agrada parlar amb
les parts i aclarir amb elles totes
les explicacions que, a priori,
siguin contradictòries. Quant a
les conciliacions, són el pas previ
al judici de faltes. En moltes oca-
sions la persona que presenta
denúncia el que vol, més que anar
a judici, és intimidar l’altra part
perquè deixi de causar-li molès-
ties. És a dir, si el meu veí m’in-
sulta i rep una citació del jutjat,
potser deixarà de fer-ho.
�La conciliació, de fet, és
l’origen de la figura que vostè
representa.
Així és. Aquest càrrec ve de molt
antic. Abans als pobles tothom
es coneixia i, quan hi havia algu-
na disconformitat, el jutge de
pau era el que dictaminava com
resoldre el conflicte.
�Quin creu que ha de ser el
perfil d’un bon jutge de pau?
Crec que ha de ser una persona
gran, i amb això no vull dir que
la gent jove no estigui pas pre-
parada, de fet el personal que
tenim i fins i tot el meu suplent,
Joan M. Soldevila, són molt
competents, em refereixo a l’ex-
periència acumulada que et dóna
la vida. Crec que la tasca d’un
bon jutge de pau és escoltar,
raonar i aplicar el sentit comú.
�Vostè, per tant, ha de do-
nar exemple.
Per suposat. L’experiència de
tenir aquest càrrec també m’ha
influenciat personalment. Des

Jutge de Pau

 Joan LópezJoan López

que sóc jutge de pau reflexiono
molt les meves actuacions i in-
tento aplicar-hi seny abans de te-
nir cap reacció impulsiva.
�Què fa habitualment per
desconnectar de la feina?
Reconec que em costa molt des-

connectar però tinc una afició
que m’ajuda, faig pessebres i ara
és una de les èpoques que més
en gaudeixo. Sóc membre de
l’Agrupació de pessebristes i
estem preparant l’exposició que
fem cada Nadal.


