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 >>Imatge de la Fira de Sta Llúcia
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SÒNIA HERNÁNDEZ

>> Es presenta el nou
joc de Medi Ambient P. 14

>>  Gran expectació en
l’estrena de la Casa de
la Vila P.12 i 13

SÍLVIA ALQUÉZAR

>>  Montcada té una
ambulància d’urgències
dotze hores al dia P.10

més esp�rts
>> Pàgines especials amb tota la
informació dels equips base  P. 36-39

El Nadal ja és aquí i Montcada
ha començat a viure l’ambient
de festa amb la Fira de Santa
Llúcia que es va fer els dies 12,
13 i 14 de desembre a la Ram-
bla dels Països Catalans de
Montcada Nova. L’església de
Santa Engràcia acull un any més
una exposició de pessebres
artesanals de gran bellesa i els
carrers i les botigues llueixen ja
l’aspecte i la il·luminació típi-
cament nadalenca. Els més
petits alimenten el Cagatió,
mentre preparen la carta als Reis.

El 20 de desembre l’Ajuntament inaugurarà el complex esportiu Montcada Aqua, construït al
Pla d’en Coll, amb un espectacle on l’aigua, la llum i el foc seran protagonistes. L’acte, obert a
tothom, començarà a les 18.30h a l’entrada del nou equipament, que obrirà les seves portes al
públic el 29 de desembre.
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La nova infraestructura posa fi a la deficient comunicació del barri montcadenc amb la ciutat de Barcelona

S’INAUGURA LA NOVA LÍNIA 11

laura grau
can cuiàs

El metro arriba a Can Cuiàs

un somni fet realitat

FOTOS: LAURA GRAU

“Ja tenim metro!” va ser la frase
més escoltada durant l’acte
d’inauguració de la nova línia 11
del metro de Barcelona que va
tenir lloc el passat 14 de desem-
bre i que va esdevenir una autèn-
tica festa ciutadana per als veïns
de Trinitat Nova, Torre Baró,
Ciutat Meridiana –que pertanyen
a Nou Barris– i Can Cuiàs, de
Montcada i Reixac, zones histò-
ricament mancades d’una bona
xarxa de transport públic. Les
obres han durat tres anys i han
costat 48,3 milions d’euros,
finançats en la seva majoria per la
Generalitat i amb aportacions del
Ministeri de Foment i de la Unió
Europea. L’explotació del servei
la fa Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB). El nou
transport, anomenat metro
lleuger, és diferent del metro con-
vencional perquè els trens només
tenen dos vagons, les estacions són
més petites i només hi ha un joc
de vies que han de compartir els
dos sentits de la marxa. El seu
recorregut, de 2 quilòmetres,
arrenca a la parada de Trinitat
Nova de la línia 4, amb la qual
comparteix estació i andana, i té
quatre estacions més: Casa de
l’Aigua, Torre Baró-Vallbona,
Ciutat Meridiana i Can Cuiàs.

Un metro amb història. El
nou servei suburbà arriba quinze
anys després de les primeres
mobilitzacions veïnals i ha estat
fruit d’un llarg procés de
negociacions entre administració
i veïns, representats en la Comissió
pro-metro, de la qual formen part
les associacions de veïns dels
quatre barris.
El coordinador de la Comissió,
Antonio Torrico, de l’AV de To-
rre Baró, va destacar que la nova
línia de metro “no només resol
un problema de transport sinó
que suposa la incorporació
d’aquests barris a la ciutat de
Barcelona”. Torrico va obrir el
torn de parlaments de l’acte inau-
gural, que es va fer a la plaça Roja
de Ciutat Meridiana. En repre-
sentació del govern de la Gene-
ralitat va parlar el director gene-
ral de Transports, Enric Ticó, que
va elogiar la modernitat de la nova

L’acte d’inauguració del metro lleu-
ger va atraure milers de persones
que van volen ser els primers en
pujar als nous trens. Tots els co-
mentaris feien referència al bon
aspecte de les estacions, a la como-
ditat del nou servei i a l’existència
d’ascensors i escales mecàniques,
sobretot a l’estació de Ciutat Meri-
diana, la més profunda de Barcelona
amb 50 metres de longitud. També
estaven eufòrics els membres de
l’AV de Can Cuiàs, especialment
Antonio Cera, representant de l’en-
titat a la comissió pro-metro. Cera

línia “adaptada a les persones
amb discapacitats i amb uns
acabats de qualitat” i la pacièn-
cia i dedicació dels veïns que han
estat treballant perquè el projecte
fos una realitat. A l’acte inaugural
també va assistir una àmplia re-
presentació de l’Ajuntament, en-
capçalada per l’alcalde, el socialis-
ta César Arrizabalaga, que en el
seu discurs va destacar el paper
reivindicatiu dels veïns en l’obra i
del desaparegut regidor de
l’Ajuntament de Barcelona An-
toni Santiburcio (PSC) com a
motor impulsor del projecte.
L’edil també es va referir a la
millora que suposarà per al barri
i per a la ciutat i va llençar un nou
repte a les administracions su-
pramunicipals: “Fer arribar el

L’estació de Can Cuiàs consta
de doble via, una de les quals
actua d’apartador. Té dues an-
danes laterals, un vestíbul i
dos accessos a l’exterior: un
que dóna al carrer de circum-
val·lació i un altre que condu-
eix al polígon de Santa Elvira.
En aquest passadís, enrajolat
de color blanc, s’ha instal·lat
un seguit  de plafons de cerà-
mica que fan un recorregut per
la història del territori que ocu-
pa Can Cuiàs des del període
neolític fins a l’actualitat, amb
les diferents transformacions
geològiques i urbanes que
s’han anat produint. L’obra, del
grup Turisme Tàctic, va ser
l’escollida pels veïns entre les
propostes dels diferents artis-
tes que van concòrrer al con-
curs que va convocar la Gene-
ralitat per incorporar elements
que personalitzessin cadascu-
na de les estacions. LG

 >> Segons fonts de la TMB, la línia 11 és utilitzada diàriament per 4.000 viatgers.

 >> L’alcalde, César Arrizabalaga, en el torn de parlaments inaugurals

Estacions amb
personalitat

ha viscut en primera línia les reivin-
dicacions veïnals i tot el procés de
negociacions perquè el metro arri-
bés fins al barri: “Ha costat, però,
finalment, el somni s’ha fet rea-
litat i un cop més hem demos-
trat la força del moviment asso-
ciatiu quan treballa unit i de
manera constructiva”. El repre-
sentant veïnal va manifestar la ne-
cessitat de treballar perquè el me-
tro lleuger tingui en el futur una
parada al cementiri de Collserola i
perquè arribi fins a la ciutat de
Sabadell. LG

LAURA GRAU

 >> Membres de l’AV amb representants de Turisme Tàctic

metro fins a Sabadell”. L’alcalde
Barcelona, Joan Clos, va tancar
l’acte manifestant la necessitat de

continuar treballant per millorar
la qualitat de vida dels barris be-
neficiats per la nova línia.
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 >> Núria Vidal de Llobatera, en primer terme, amb l’alcalde i el gerent de l’EMMA

La FAVMiR presenta al·legacions amb el suport de 2.300 signatures i demana una consulta popular

IMPLEMENTACIÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS

El govern considera necessari l’impost i
nega que actualment estigui inclós a l’IBI

 >> Els representants de la FAVMiR en el moment de lliurar les signatures

PILAR ABIÁN

El govern municipal (PSC-CiU)
no farà marxa enrere en la im-
plementació de la nova taxa de
recollida de residus tot i la cam-
panya iniciada per la Federació
d’Associacions de Veïns (FAV-
MiR), que ha recollit 2.300 sig-
natures de suport a les seves
al·legacions en contra de la taxa
en particular i de la pujada glo-
bal de les ordenances fiscals en
un 3,5%. “Creiem que és un
abús i estem disposats a re-
collir més signatures per
aconseguir que es faci una
consulta popular sobre aques-
ta taxa”, ha dit la presidenta,
Emilia Vera. La FAVMiR argu-
menta en el seu escrit d’al·lega-
cions, entre d’altres qüestions,
que l’augment de les taxes su-
pera l’IPC i que la recollida de
residus ja està inclosa a l’IBI i a
la Tangrem –impost que cobra
l’Entitat Metropolitana pel trac-
tament de les deixalles. La Fede-
ració ha intentat aconseguir el
suport dels grups municipals a
les seves al·legacions, a les quals
només s’ha sumat el PP. El 3 de
desembre va convocar una reu-
nió amb l’única assistència del
coordinador d’EUiA i regidor
d’ICV-EUiA, Carles Tabernero,
qui va reiterar el posicionament
del seu grup ja expressada en Ple
en contra de la taxa no pas com
a concepte, sinó fins que no es
tanqui la incineradora.
A les al·legacions de la FAVMiR
també s’hi han d’afegir les del
Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció de Catalunya que,
a més d’assenyalar incorreccions
en la tramitació de la nova orde-
nança, fa aportacions en la línia
de: demanar beneficis fiscals per
al compostatge casolà, pagar en
funció dels residus que genera
cada llar i cada comerç i bonifi-
car l’ús de la Deixalleria pels quilos
de residus lliurats a l’any.

El govern puntualitza. Les
al·legacions a la taxa tindran
resposta en l’última reunió ple-
nària de l’any prevista el 23 de
desembre. No obstant això, el
govern ja ha ratificat el seu posi-

cionament a favor i ha des-
mentit públicament alguns dels
arguments de la FAVMiR. Se-
gons l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), l’escrit d’al·legacions
“indueix a errors i no s’ajus-
ta a la realitat”. El passat 12
de desembre Arrizabalaga,
acompanyat del gerent de l’En-
titat Metropolitana del Medi
Ambient (EMMA), Carles Co-
nill, i de la tècnica municipal de
Medi Ambient Núria Vidal de
Llobatera, va subratllar les qües-
tions següents: la taxa de reco-
llida de residus no té res a veure
amb la Tangrem, ni tampoc està
inclosa en l’IBI. “L’impost
metropolità es paga en con-
cepte del tractament posterior
de les deixalles a plantes de
compostatge, abocadors, eco-
parcs i incineradores, mentre
que la recollida va a càrrec de
l’Ajuntament”, va dir Conill.
Quant al pagament de la reco-
llida d’escombraries a través de
l’Impost de Béns Immobles
(IBI), l’alcalde va explicar que “la
taxa es va suprimir al 1984,
coincidint amb una revisió
del cadastre que va fer pujar
l’IBI un 20%”. Arrizabalaga
confia que finalment la ciutada-
nia entendrà la necessitat d’im-
plementar aquest impost que,
d’altra banda, s’aplicarà a tota la
comarca. L’edil també va aclarir
que, tot i que el consistori hagi

dades d’interès

tancat els darrers exercicis amb
superàvit, aquests diners no es
poden destinar a mantenir ser-
veis –com proposa la FAV-
MiR– sinó a fer inversions. “A
més –va afegir–, el 2004 serà
un any de contenció i no es
preveu superàvit”. Des d’un
punt de vista tècnic, Vidal de
Llobatera es va referir a la fisca-
litat com a fòrmula necessària
de conscienciació: “Són mesu-
res que contribueixen a can-
viar els hàbits de comporta-
ment a favor de les recollides
selectives”. Com a exemple, es
va referir als països de l’Europa
del Nord on hi ha una forta
fiscalitat i un elevat grau d’edu-
cació mediambiental. La tècnica
també va destacar els avenços
quant a la recollida selectiva que
hi ha hagut a Montcada gràcies a
les polítiques municipals.

Cost de la nova taxa
46 euros per família, en el cas
dels comerços i les indústries
entre 116 i 232 euros, segons
els m2 de l’establiment i l’ac-
tivitat que desenvolupi.

Bonificacions
Fins al 50% per als jubilats
amb ingressos inferiors a 500
euros i per a les famílies nom-
broses amb rendes baixes.
També hi haurà una bonifica-
ció del 25% per l’ús de la Dei-
xalleria, un mínim de 12 vega-
des cada sis mesos –els parti-
culars– i de 52 vegades l’any
els comerços.

Tangrem
La Taxa Ambiental Metropoli-
tana de Gestió de Residus Mu-
nicipals (TAMGREM), es paga
a l’Entitat Metropolitana en
concepte del tractament de les
deixalles. A partir del 2004
s’anomenarà Taxa Metropolita-
na de Tractament i Disposició
de Residus i pujarà un 11% en
aplicació de la nova llei apro-
vada pel Parlament de Cata-
lunya que gravarà amb 10 euros
cada tona de residus que va a
l’abocador. Aquesta mesura
pretén incentivar els municipis
perquè promoguin recollides
selectives i i evitin dur els resi-
dus a abocadors.

model europeu

ESPANYA ESTÀ A LA CUA DELS PAÏSOS RICS
EN MATÈRIA DE FISCALITAT MEDIAMBIENTAL

La tècnica municipal de Medi Ambient, Núria Vidal de Llobatera, va
defensar amb convicció la necessitat d’implementar la “fiscalitat
en clau verda”, com ja es fa al Nord d’Europa, força avançada en
aquesta matèria. “Estem a la cua dels països rics desenvolupats,
on hi ha una elevada conscienciació i els ciutadans paguen molts
impostos per la recollida i el tractament de residus”, va dir. Per a
Vidal de Llobatera, és necessària una reforma urgent que aturi
l’actual desequilibri: “Parlem de sostenibilitat, però cada vegada
consumim més i generem més residus i tractar-los amb
tecnologies avançades, com ara Ecoparcs, costa molts diners”.
Segons la tècnica, a Montcada i Reixac hi ha hagut un important
increment de les recollides selectives des que el consistori va
apostar per implementar la separació de la brossa en orígen.
“Això ha fet –va dir– que cada vegada  la ciutadania demani més
i millors serveis mediambientals”. L’alcalde va corroborar aquesta
dada amb les xifres que actualment costa la recollida de residus
al municipi: “El servei puja a més d’un milió d’euros i aquesta és
una xifra que anirà en augment si volem tenir més contenidors
soterrats i apostar per fer la recollida porta a porta en els barris
on aquest sistema sigui viable”. PA
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Mesures municipals per
a la prevenció d’incendis

Les urbanitzacions del municipi
situades en zona forestal hauran
de complir a partir del 2004 la
normativa que marca la Llei de
mesures de prevenció d’incendis
aprovada per la Generalitat.
Aquesta llei obliga als ajunta-
ments, d’una banda, i als pro-
pietaris, de l’altra, a adoptar me-
sures preventives per actuar con-
tra el foc. Una de les obligacions
dels consistoris és la delimitació
dels sectors afectats. Per aquest
motiu, el Ple de l’Ajuntament fet
el 27 de novembre va aprovar
el plànol de delimitació d’aques-
tes urbanitzacions al terme mu-
nicipal que són les del Bosc d’en
Vilaró, Vallençana alta, Vallen-
çana baixa, estany de Gallecs i
edificacions aïllades de la Ser-
ralada de Marina i Collserola.
El consistori també haurà d’as-
sumir la neteja de vials i camins
públics d’accés a les urbanitza-
cions i la inspecció i control de
les mesures que regula la llei. Les
obligacions de les juntes de
propietaris de les urbanitzacions
seran: garantir una franja de
protecció de 25 metres d’am-
plada lliure de brossa, netejar

pilar abián
montcada

>> Ple ordinari del mes de novembre

vials i camins privats, i mantenir
net el terreny de les parcel·les no
edificades. Si aquestes actuacions
no es fan, l’Ajuntament les assu-
mirà i carregarà els costos als
propietaris.

Altres punts. En l’apartat
d’Economia, el Ple va aprovar
l’aportació anual a la Mancomu-
nitat de Municipis de l’Àrea Me-
tropolitana i expedients de mo-
dificació de crèdit dins del pres-
supost. En aquest punt va ha-
ver-hi el vot diferenciat per part
de dos grups. ERC va votar en
contra i ICV-EUiA es va abs-
tenir en el traspàs de 75.000 eu-
ros a l’apartat nomenat propa-
ganda i protocol. En l’apartat de
l’Àrea Social, es va aprovar el
conveni de col·laboració amb el
departament d’Ensenyament de
la Generalitat per fer obres de
reparació a la façana del CEIP
El Viver i la tanca del CEIP El-
vira Cuyàs.
El Ple va acabar amb l’apartat
de mocions, en què es van apro-
var quatre, una de les quals va
ser presentada pel Consell Mu-
nicipal de Dones a favor de po-
tenciar polítiques d’atenció a les
dones.

El consistori proposa bonificar
la domiciliació dels impostos

L’Ajuntament promourà la do-
miciliació dels impostos mu-
nicipals mitjançant el pagament
fraccionat i bonificacions del
2%. La mesura que es pretén
posar en marxa a partir del 2004
consisteix a sumar tots els im-
postos que paga cada família, di-
vidir la quantitat en quatre parts
i recaptar els diners de manera
trimestral mitjançant trans-
ferència bancària. El president de
l’Àrea Econòmica, Joan Mares-
ma (CiU), considera que aquest
sistema “millorarà el servei i
evitarà que a molts veïns se’ls
passi el termini de pagament
i hagin d’abonar el recàrrec
corresponent”. En els propers
dies els veïns rebran  una carta
explicativa amb la nova fòrmula
de domiciliació que proposa el
consistori i els beneficis que im-
plica. Els contribuents podran
optar per domiciliar tots els pa-
gaments o bé aquells que consi-
derin oportuns.
Maresma ha destacat que la
mesura proposada és innova-
dora: “Altres ajuntaments
ofereixen fer el pagament en

dos terminis, però no pas en
quatre, com farem aquí”. El
calendari fiscal s’iniciarà el 14 de
gener amb el pagament de la ta-
xa dels mercats ambulants.

Ple de pressupostos. El 23
de desembre a les 19.30h el Ple
sotmetrà a votació la proposta
de pressupostos municipals del
govern local per al 2004 que puja
a 25,4 milions d’euros –al vol-
tant de 4.250 milions de pessetes.

avantatges per al contribuent

pilar abián
montcada

Segons han avançat l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), i el
president de l’Àrea Econòmica
serà un exercici de contenció de
la despesa corrent, però amb el
ritme d’inversions dels darrers
anys. Maresma ha apuntat que
la  supressió de l’IAE per part
del govern central per a totes les
empreses que facturen menys
d’un milió d’euros ha afectat ne-
gativament les finances muni-
cipals.

>> Nova fòrmula de pagament

Els contribuents que domiciliïn tots els seus tributs
municipals els podran pagar en quotes trimestrals
(quatre pagaments repartits dins l’any) i amb un 2% de
descompte.

Les persones i les empreses contribuents que domiciliïn
una part dels seus tributs no tindran el descompte, però
sí que se’ls fraccionarà trimestralment els pagaments.

Aquells contribuents que es vulguin acollir a aquest sis-
tema en el 2004 hauran de presentar el full d’autorització
de domiciliació bancària abans del 31 de gener de 2004.

Si domicilieu el pagament, però rebeu el rebut habitual,
heu de posar-ho en coneixement de l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC).

�

�

�
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L’Ajuntament aposta per una
infraestructura més urbana

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
93 572 64 91

Extraviades participacions de
Nadal. Vint butlletes del núm. 43.472
del CH La Salle Montcada amb nú-
meros d’identificació del 481 al 490
i del 541 al 550. Tel. 933 540 180
(Inés).
Lloguer d’aparcament. Plaça per
a dos cotxes (Pasqual, 6). Preu: 100
euros/mes. Tel. 677 374 788.
Piso en Cerdanyola. 3r piso con
ascensor, 3 habitaciones, todo re-
formado, para entrar a vivir. 168.284
euros. Tel. 935 805 974, 618 942 170.
Pis ocasió a Sabadell. Planta baixa
80 m2, 3 habitacions (2 dobles), cui-
na reformada i balcó. A la pl. Es-
panya, al costat de Renfe. Tel. 677
08 29 27.
Coche en venta. Renault Clio 1.9 DTI
90 cv. Full equip. Año 2000 (BGB).
74.000 km reales. Precio: 8.000
euros. Tel.938 499 027. Antonio
Oferta de trabajo. Se necesitan per-

només particulars

sonas en Montcada para hacer arre-
glos de ropa y planchadoras. Tel
605.476.843 o 625.328.506
SOS. Gairebé un centenar de gossos
i alguns gats necessiten el vostre ajut.
Truqueu-nos, si us plau. Telèfons:
Núria 93 575 07 05, Olga 647427985,
Carme 932040418 tardes.
Compro cotxe de segona mà. No
gaire gran. Telèfon 935 644 155.
Es ven carret de nen de tres rodes.
D’alumini marca «maxi taxi speeding»
amb anclatges per poder posar el
«maxi coxi»  (no s’inclou). Amb recanvi
de càmara de rodes, amb plàstic pro-
tector. Un any i mig d’antiguitat / ben
conservat. 120 euros. Tel. 935 648 842.
Se vende raqueta de paddel nueva
con funda, protector y pelotas. 60
euros. 620 216 493.
Encontrado cachorro pastor ale-
mán. Si eres el dueño llama al
670781432.

Arrizabalaga
presidirà la

Mancomunitat
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), ocuparà al 2004 la presi-
dència de la Mancomunitat Inter-
municipal Cerdanyola-Ripollet-
Montcada, que té com a objectiu
gestionar i resoldre aspectes
comuns dels tres municipis veïns.
En la darrera sessió de l’entitat
gestora, feta el passat 11 de
desembre, els representants locals
van aprovar el pressupost de la
Mancomunitat per al proper
exercici que serà de 583.676
euros. Els alcaldes van visitar el
passat 17 de desembre les obres
d’arranjament que s’han dut a
terme a l’avinguda de la Creu
Roja i la carretera de l’estació al
barri d’El Pont Vell. Els treballs
han costat  mig milió d’euros,
finançats per l’Àrea Metropoli-
tana, la Unió Europea i la
Mancomunitat, i  suposen una
millora de la connexió entre
Ripollet i Cerdanyola. LR

>> Al·legacions al projecte de soterrament de la C-17 a Mas Rampinyo

 >> Els alcaldes, en visita d’obres

ÀNGEL ACÍN

sílvia  alquézar
montcada

L’Ajuntament disposa fins al 30
de gener per presentar les al·le-
gacions al projecte de soterra-
ment de la C-17 al seu pas per
Mas Rampinyo, redactat per la
Direcció General de Carreteres
de la Generalitat. El consistori
va explicar el projecte alternatiu,
elaborat pels Serveis Tècnics
Municipals i l’enginyer Robert
Vergés, el passat 11 de desem-
bre en una reunió a la Casa de la
Vila amb entitats i veïns. “No
ens hem limitat a fer esme-
nes, sinó que aportem un es-
tudi amb solucions a les man-
cances del plantejament ini-
cial”, va destacar el regidor d’Ur-
banisme, Alfonso Romo (PSC).

Millores. El projecte municipal
parteix d’una concepció més ur-
bana de la infraestructura, amb
l’ampliació del tram soterrat de
la C-17 entre el pont de Renfe i
el CEIP Elvira Cuyàs. En total,
es proposa actuar sobre 525
metres del vial, uns 100 metres
més que al pla autonòmic, que
comprenia entre l’escola i la

plaça d’Espanya. La proposta
municipal també inclou una
solució al trànsit rodat provinent
de Granollers cap als polígons
industrials, que al projecte inicial
passa pels carrers de Mas Ram-
pinyo. L’estudi preveu la cons-
trucció d’un semienllaç al carrer
Tapioles, “que distribueix els
vehicles cap a les zones indus-
trials sense haver de creuar el
nucli urbà”, ha indicat Vergés,
qui ha anunciat que també
s’elimina el ramal sota la línia de
tren de Puigcerdà al carrer Car-

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> Bunyesch (esquerra), Romo i Vergés (dret) en la presentació del projecte

rerada i els murs previstos al
carrer Beat Oriol, que suposarien
un gran impacte visual. Altres
esmenes al projecte inicial són el
cobriment de tot el tram soterrat
i les dues rotondes (a l’actual
plaça d’Espanya i el carrer Beat
Oriol), la millora de la imatge
del pont de Renfe, la supressió
de la sortida de Montcada Aqua
per fer una zona verda, el nou
disseny de la passera de vianants
a l’alçada de l’escola pública i la
transformació del carrer Puig-
cerdà en una zona de vianants.

“El projecte en global propo-
sa una infraestructura més
neta, senzilla  i lògica”, afirma
l’arquitecta cap del Servei de pro-
jectes i obres de l’Àrea de Políti-
ca Territorial, Marta Bunyesch.

Pressupost. L’execució del
projecte de la Generalitat ascen-
deix a 22 milions d’euros. Tot i
que des de l’Ajuntament no s’ha
fet una estimació econòmica, sí
que es preveu que la proposta
municipal sigui més cara perquè
hi ha més metres de carretera a
cobrir. L’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC), ha de-
fensat l’estudi, tot i que suposaria
una inversió superior. “Hem de
buscar sobretot el benefici
per als veïns de Montcada. És
un projecte més car, però via-
ble”, remarca l’edil, qui confia
que la Generalitat accepti els
plantejaments del consistori.
Durant la reunió, el regidor
d’Urbanisme també va explicar
que l’Ajuntament ha sol·licitat
una subvenció a la Generalitat
en el marc del PUOSC per fer
una rotonda a la N-150 a Terra
Nostra a l’alçada dels semàfors.
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Un incendi crema tres milions
de CDs en una nau de la Ferreria

L’afectada va ser Vale Music, la distribuïdora dels discos d’Operación Triunfo

Montcada té una nova
ambulància d’urgències

Des de mitjan desembre, a la
porta de l’Ajuntament hi ha una
ambulància cada dia durant
dotze hores, en horari de matí i
tarda, per atendre els serveis
d’urgències del municipi. Aquest
és el compromís que el respon-
sable de la regió sanitària centre
del Servei Català de la Salut,
Ramon Canal, va adquirir en el
decurs de la reunió que va man-
tenir el 5 de desembre amb les
autoritats municipals. La redistri-
bució dels vehicles sanitaris
també afecta Ripollet i Cerda-
nyola, que disposen d’una am-
bulància a la seva localitat desti-
nada exclusivament a urgències.
“El vehicle està coordinat per
la Policia Local de les respec-
tives ciutats, que ha rebut for-
mació per aprendre a cana-
litzar les urgències”, ha expli-
cat la regidora de Salut Pública,
Eva Gonzalo (PSC).

Més recursos. L’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC) també
s’ha mostrat satisfet per la me-
sura, tot i que manté la reivin-
dicació de més recursos: “Fem
una valoració positiva, però
seguirem treballant per mi-
llorar el servei, que encara és
insuficient quant al nombre
d’efectius”. L’edil opina que el
fet de tenir una ambulància
davant de l’Ajuntament aporta
tranquil·litat a la ciutadania però
no resol les denúncies expres-
sades per les autoritats muni-
cipals. “L’arrel del problema
–explica Arrizabalaga– es troba

en el sistema d’adjudicació a
la baixa que es va fer fa dos
anys, quan la Creu Roja va
deixar de prestar el servei”.
Precisament la Mancomunitat
Intermunicipal Cerdanyola-
Ripollet-Montcada dedicarà
durant el 2004 una part del seu
pressupost a la rehabilitació de
l’edifici de la Creu Roja i a la
compra d’una nova ambulància
per a l’ong.
La millora del transport sanitari
és una reivindicació veïnal que
en l’últim any ha pres més força
com a conseqüència dels diver-
sos casos de retard dels vehicles
destinats a urgència. Segons un
estudi del Servei Català de la
Salut, el nombre total de serveis
de transport sanitari ha disminuït
enguany un 4’75 % respecte el
2002: l’any passat es van regis-
trar 31.307 serveis, mentre que
el 2003 n’hi ha hagut 29.820.
Malgrat això, el servei d’urgèn-
cies ha experimentat un incre-
ment de 150 casos més, enfront
el descens dels serveis progra-
mats en 2.000 casos.

La distribuïdora dels discos
d’Operación Triunfo Vale Music va
perdre més de tres milions de
compactes en l’incendi que la nit
de l’11 i el 12 de desembre va
calcinar els dos magatzems de
més de mil metres quadrats
cadascun llogats per la com-
panyia al polígon de la Ferreria.
Prop d’una vintena de bombers
va treballar més de 12 hores en
les tasques d’extinció del foc que
es va iniciar al voltant de les
23.45h a l’interior de la nau. La
veu d’alerta la va donar a la
Policia Local un vigilant del
polígon. Malgrat la immediata
actuació dels bombers, les
flames es van  propagar ràpida-
ment i el material emmagat-
zemat, força inflamable, va que-

 >> Els bombers treballant en l’extinció de l’incendi

dar reduït a cendres. En el mo-
ment de tancar aquesta edició es
desconeixien les causes de l’in-
cendi que ha suposat un fort cop

per a Vale Music, ja que els CD
cremats estaven preparats per
ser distribuïts durant la cam-
panya de Nadal.

 >> L’ambulància, davant de l’Ajuntament, a l’espera d’entrar en servei

La mesura respon a les demandes de l’Ajuntament

pilar abián
la ferreria

LAURA GRAU

 >> Seu de la Creu Roja

SÍLVIA ALQUÉZAR

SÍLVIA ALQUÉZAR
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L’Ecoparc a punt d’entrar a
funcionar en període de proves

L’Ecoparc 2, situat a Can Ca-
banyes, començarà a funcionar
en període de proves a final de
gener. Així ho van confirmar
fonts de l’Entitat Metropolitana
del Medi Ambient (EMMA) a
la reunió de la comissió de
seguiment de les obres que es
va fer el passat 10 de desembre
a la mateixa planta després d’una
visita guiada. Segons el gerent de
l’EMMA, Carles Conill, les
obres estan molt avançades i a
partir del gener es començarà a
portar la matèria orgànica de
Montcada. L’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), es va mos-
trar optimista sobre la possibi-

A final de gener la planta començarà a tractar la brossa orgànica del municipi

litat de tancar la incineradora el
segon semestre de 2004, un cop
finalitzi el període de proves. A
la visita van participar repre-
sentants d’entitats cíviques i eco-
logistes que formen part de la
comissió. Ricard Perarnau, del
Cepa, creu que aquesta instal·-
lació serà una simple “estació
de transferència de residus”
si no es fa res per augmentar la
participació en la recollida selec-
tiva. Francisco Tirado, de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns
de Montcada i Reixac (FAV-
MiR), reconeix que la planta
montcadenca té una tecnologia
més moderna que la de Zona
Franca i espera que el període
de proves no s’allargui tant com

el de Barcelona, “que va durar
dos anys i mig”.  Maria Vide,
del Grup de Medi Ambient, con-
sidera que la instal·lació està ben
plantejada però perquè realment
sigui efectiva s’ha d’incidir en la
recollida selectiva i buscar mo-
dels més eficaços “com  ‘el por-
ta a porta’ que ja es fa a moltes
ciutats europees”. L’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), creu
que aquests temors són lògics
però assegura que tant des de
l’Ajuntament com des de
l’EMMA es controlaran els resi-
dus que arriben a la planta i
s’insistirà en la correcta separació.
La comissió de seguiment es
tornarà a reunir el proper mes
de febrer.

laura grau
can cabanyes

 >> Un moment de la visita de la comissió de seguiment de les obres a l’Ecoparc 2

LAURA GRAU

en 2 minuts...
�El PSC visita el Parlament Europeu

Les JERC enterren la Constitució�

Diplomes del Vallès Urbà

PSC

Coincidint amb el 25è aniver-
sari de l’aprovació de la
Constitució Espanyola –el 6
de desembre–, una vintena
de joves, afiliats a les Joventuts
d’Esquerra Republicana de
Catalunya i simpatitzants, van
enterrar un exemplar de la
Carta Magna al cementiri de
Montcada. Les JERC consi-
deren que el document legislatiu ja no és representatiu de la
societat actual.  Jordi Gómez, president del col·lectiu, considera
que “la Constitució no representa a Catalunya, perquè més
de la meitat de la població actual no la va votar”. SH

�

Una quarantena de representants de l’agrupació local socialista,
entre ells el primer secretari de l’executiva i alcalde de Mont-
cada, César Arrizabalaga, va viatjar els dies 2 i 3 de desembre a
Brussel·les per visitar el Parlament de la Unió Europea. La visita
responia a la invitació feta per l’eurodiputada socialista Ana
Terron durant la se-
va recent estada a la
localitat. La delegació
va tenir l’oportunitat
d’assistir a un plenari
del Parlament Euro-
peu i d’entrevistar-se
amb eurodiputats
socialistes. “És una
visita molt instruc-
tiva que recomano
a altres forces po-
lítiques” , va dir
Arrizabalaga. LR

El 15 de desembre, l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), el regi-
dor de Promoció de l’Ocupació, Paco Hierro (PSC), i Francesc
Roset, president de Creu Roja Cerdanyola, Ripollet i Montcada
i Reixac, van entregar diplomes als alumnes dels cursos de
formació d’informàtica i noves tecnologies del programa Vallès
Urbà. El projecte, que compta amb la col·laboració de Creu
Roja, s’estendrà fins al mes de maig del 2004, i persegueix la
integració de diferents sectors socials del barri de la Ribera
mitjançant la formació adreçada a la recerca de feina. SH

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ
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l’anècdota del dia

UNA PERFORMANCE D’‘OKUPES’ QUE SORPRÈN MÉS D’UN

sílvia alquézar
sònia hernández
montcada

L’estrena de la remodelació es
va viure amb força expectació

El nou equipament atrau una gran activitat social i cultural i compta amb una mitjana de 500 visites diàries

La Casa de la Vila, l’edifici més
emblemàtic del municipi, ja fun-
ciona a ple rendiment –segons
fonts municipals passen a diari
per l’equipament prop de 500
persones– des que el passat 29
de novembre l’Ajuntament inau-
gurés la segona fase de la seva
remodelació, que ha consistit en
l’adequació dels espais que tenen
entrada des del carrer Domin-
go Fins. Un miler de ciutadans
va passar al llarg de tot el dia
per algun dels actes previstos per
donar a conèixer les noves de-
pendències. Al matí va tenir lloc
l’acte oficial amb el tradicional
tall de la cinta a càrrec de les
autoritats municipals. Un altre
dels moments més destacats de
l’esdeveniment va ser el teatral
asalt a la Casa de la Vila prota-
gonitzat per Dèria Teatre, que
va escenificar un grup d’okupes
instal·lats al nou equipament.

Dotació de serveis. En el
moment dels parlaments, el
president de l’Àrea de Política
Territorial, el socialista Alfonso
Romo, va recordar que la re-
modelació, dividida en dues fa-
ses –al febrer es va inaugurar la
primera–, ha estat dissenyada
des dels Serveis Tècnics Mu-
nicipals, a qui va felicitar per la
seva feina. “L’equipament
respon a la política de l’equip
de govern de dotar d’ins-
tal.lacions sòcioculturals tots
els barris de la localitat”, va
dir l’edil. En aquesta mateixa
línia va intervenir l’alcalde de
Montcada, el també socialista
César Arrizalabaga, qui va anun-
ciar que l’any vinent s’instal·laran
les escales mecàniques que uniran
els carrers Major i Domingo
Fins. El batlle, que va llegir un
fragment del discurs de l’alcalde
de 1918 quan es va inaugurar la
Casa de la Vila, va definir la
instal·lació “com un gran espai
de trobada per a tots els
ciutadans situat al centre de
la ciutat”.
La festa va continuar a la tarda,
amb la inauguració de les noves

instal·lacions del Servei Local de
Català, l’Oficina de Recaptació
de la Diputació, el Jutjat de Pau
i el Museu Municipal. Jordi
Roigè, director general de Políti-
ca Lingüística, Montserrat Cazo,
directora del Centre de
Normalització Lingüística del
Vallès Occidental 3 i Amèlia Mo-
rral, regidora de Cultura (CiU),
van presentar el nou espai als
montcadencs reunits. Roigè i Cazo
van fer públic el seu agraïment a
l’Ajuntament per la seva sensibilitat
cap al projecte de normalització
lingüística i per haver dotat el
Servei Local d’unes instal·lacions
de tanta qualitat.
També es va mostrar molt
satisfet per les noves instal·la-
cions de l’Organisme de Gestió
Tributària Rafael Roig, diputat
adjunt a l’Àrea de Govern Lo-
cal de la Diputació, qui va estar
acompanyat pel primer tinent

 >> La ciutadania va gaudir de la instal·lació en la jornada de portes obertes

 >> Els portaveus dels grups municipals amb l’alcalde en el tall de cinta

d’alcalde i responsable de l’Àrea
d’Hisenda, Joan Maresma (CiU).
Roig va destacar que el nou lo-
cal facilita notablement el servei.  >> Autoritats en el nou espai de l’Oficina de Recaptació de la Diputació

L’alcalde es disposava a iniciar el solemne acte de tallar
la cinta inaugural quan una veu de megàfon va sorprendre
el centenar de veïns concentrats davant de la Casa de la
Vila. Sorprenentment, l’edifici tenia inquilins. “Qui és?
Què vol?”, va preguntar un jove amagat darrera de la
porta principal mentre el seus companys sortien als bal-
cons per veure què passava. Després d’un tira i arronsa,
els okupes de la Casa de la Vila –que van aprofitar la
conversa per estendre la bugada– van accedir a què el
batlle pugés a negociar. Arrizabalaga va acceptar tots
els punts reivindicats excepte un: no estava disposat a
propocionar-los els ous kinders que demanaven. Final-
ment, els inquilins de la instal·lació van veure amb bon ulls
l’acord i van deixar passar les autoritats municipals i els
veïns que volien conèixer com havia quedat la instal·lació
després de la segona fase de remodelació. Amb aquesta
performance del grup Dèria Teatre, que alguns dels as-
sistents es van arribar a creure, es va iniciar la inau-
guració de les noves dependències de la Casa de la Vila.

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR/ SÒNIA HERNÁNDEZ

INAUGURACIÓ DE LA 2a FASE DE LA CASA DE LA VILA

 >> Arrizabalaga, Morral i el director general, Jordi Roigè

Durant el recorregut per l’edifici, els visitants van conviu-
re amb el grup d’okupes, que tenia malatassos, taules i
roba dispersos per tot l’equipament. SA
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La història montcadenca, des
dels orígens fins al segle XXI

>> El museu, la gran expectació

La inauguració de la Casa de la
Vila va acabar al Museu, un dels
emplaçaments que va despertar
més expectació. Carles Guijarro,
president de l’Àrea Social (PSC),
va remarcar la voluntat municipal
de col·laborar en la creació i
consolidació d’espais culturals de
la rellevància de l’entitat. Per la
seva banda, la responsable del
Museu, Mercedes Duran, va agrair
a l’Ajuntament els seus esforços
per fer realitat el nou equipament.
“Hem volgut fer un discurs
museogràfic sobretot modern
–va explicar Duran– que posi a
l’abast de tothom la història de
Montcada, des del segle XXI
fins al passat més remot”. Més
de 200 montcadencs van partici-
par en la visita al museu i van ce-
lebrar els nous espais, que expli-
quen la història de Montcada des
del present fins al passat ibèric. El
panell amb les fotografies de
personatges populars al municipi
va despertar molta expectació.
El 29 de novembre a la nit va
cloure una llarga i concorreguda
jornada inaugural a la segona fase
de Casa de la Vila. SH

Un dels moments més emotius
de la tarda va ser l’homenatge que
l’Ajuntament va fer als diversos
jutges de pau que ha tingut Mont-
cada: Elisa Riera, Joan Capella,
Moisès Vilalta, Albert Riera,
Andreu Jorba, Pere Balart, Josep
Madern i Josep Parra. La inau-
guració del jutjat de Pau també
va ser aprofitada per presentar
públicament l’actual jutge, Joan
López, i el jutge suplent, Joan
Maria Soldevilla. La presidenta de
l’Àrea de Presidència, Anna Rivas
(PSC), acompanyada de l’alcalde,
van fer de mestres de cerimònies.
Elisa Riera va lliurar a l’Ajuntament
una còpia de la primera factura
amb què la seva àvia pagava les
obres de la Casa de la Vila seguint

les instruccions deixades per Do-
mingo Fins, propietari de l’edifici
que el va cedir a Montcada per
fer un hospital, al seu testament i .
“És un moment molt impor-
tant per a la família Riera i
Capdevila, perquè recordem
com la nostra àvia va treballar
per seguir la voluntat de Do-
mingo Fins”, va declarar Riera.
SH

 >> L’equipament aposta per la interactivitat

 >> El nou jutge va rebre una toga, obsequi del consistori

Nou jutjat de pau
>> El moment emotiu

 >> Protagonistes de la Història  >> Arrizabalaga i Duran

 >> Elisa Riera, amb el document

FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ

INAUGURACIÓ          CASA DE LA VILA

FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ
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Un joc de taula ensenya a
fer les recollides selectives

en 2 minuts...

Els animals no són joguines�

�Curs sobre accidents laborals

La iniciativa s’emmarca en el programa de Medi Ambient Montcada i Recicla

Asland rep el premi Bonaplata�

LAURA GRAU

La multinacional Lafarge Asland, amb seu a Montcada, va rebre
l’1 de desembre el premi Bonaplata en la categoria de  col·labo-
ració en reconeixement al seu suport al Museu del Ciment
d’Asland ubicat a Castellar de n’Hug. El certamen, convocat per
l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia
Industrial de Catalunya, té per objectiu premiar l’interès per re-
cuperar i difondre el patrimoni industrial de Catalunya. SA

La Regidoria de Medi Ambient
va presentar el passat 12 de de-
sembre el joc de taula TRI@5.net,
que –creat pel montcadenc Joan
Gasull– vol promoure la tria se-
lectiva de les deixalles i el reciclatge.
El joc, a més, és una bona eina
per conèixer l’entorn geogràfic de
Montcada, ja que el recorregut
proposat per a les fitxes transcorre
sobre un mapa local, amb tres
punts centrals: la Deixalleria, la
planta depuradora i l’Ecoparc.
Cada jugador té un dels cinc
contenidors de deixalles i guanya
qui primer l’omple només amb
la brossa que li correspon.
Durant la presentació, Gasull va
explicar les normes del joc i les

aportacions més interessants que
aquest suposa: “És un joc rea-
litzat pràcticament en la se-
va totalitat amb material res-
pectuós amb el Medi Am-
bient i es pot personalitzar,
permet conèixer el territori  i
recupera la idea del joc de
taula tradicional”.

Eina d’educació. Per la seva
banda, l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC), va
destacar la importància d’ensen-
yar els nens “perquè són el
nostre futur, i en poc temps
ells ens ensenyaran a reciclar
i a tenir un entorn més sos-
tenible”. El joc s’emmarca
dintre del programa Montcada i
Recicla, que desenvolupa l’Equip

Vint agents de la Policia Local van participar a principi de mes
en un curs impartit
per un magistrat del
Jutjat d’Instrucció 1
de Barcelona que els
va explicar com han
d’actuar en una situa-
ció d’accident labo-
ral i quines dades han
de fer constar a l’in-
forme perquè el jut-
ge tingui prou ele-
ments per decidir si hi ha responsabilitats penals. LG

La Regidoria de Salut Pública ha distribuït unes enganxines per
diferents punts del municipi amb l’objectiu de recordar un any
més que els animals de companyia no
són joguines que es puguin regalar
alegrement quan arriben les festes. També
assenyala que tenir una mascota és una
decisió que s’ha de pensar i valorar molt
bé abans de prendre-la. En molts casos,
els animals que han estat regalats com a
graciosos cadells per Nadal o Reis aca-
ben sent abandonats a l’estiu pels seus propietaris. LG

 >> Un nen practica com jugar amb el TRI@5net, el joc de taula que ha editat el departament de Medi Ambient

FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> Presentació ofical del joc

Verd de la Regidoria de Medi
Ambient i es distribuirà de franc
als centres educatius, centres
cívics i biblioteques. Per a qui
vulgui adquirir-lo, es pot com-
prar a l’Ajuntament per 10 euros.

Incautats 800 quilos de cocaïna�
La Policia Nacional va incautar 800 quilos de cocaïna de gran
puresa en una nau del carrer Can Tapioles del polígon indus-
trial Molí d’en Bisbe de Montcada i Reixac. L’ operació,
batejada amb el nom de Veracruz, va tenir lloc el passat 15 de
desembre. La mercaderia es trobava a l’interior de contenidors
amb sacs de guix, procedents de Mèxic. En l’operació, els agents
policials van detenir set presumptes narcotraficants, la majoria
de nacionalitat colombiana i boliviana. La localització de la dro-
ga, feta amb l’ajut de gossos especialitzats, va ser complicada
perquè estava dintre de sacs de guix de gran volum. LR

Comerciant, si
et vols anun-
ciar a La Veu,
truca’ns al
93 217 44 10
i t’informarem
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Actuació a les façanes dels edificis

 >> Les obres de rehabilitació de les façanes ja han començat

SÍLVIA ALQUÉZAR

sílvia alquézar
la ribera

L’AV de la Ribera i l’Ajuntament
han impulsat un nou projecte per
millorar la imatge del sector a
través d’un conveni signat entre
ambdues parts. L’acord consis-
teix a destinar els 76.000 euros
que el consistori rep cada cinc
anys de la fàbrica Daicolorchem
–ubicada a la Ribera– a inver-
sions en el barri. El pressupost
del primer acord, firmat el 1998,
es va utilitzar en el repintat de
les façanes dels blocs de pisos.
Ara els diners serviran per reha-
bilitar la part baixa de les faça-
nes construïdes a base de totxa-
nes de color grana. Després
d’aquesta actuació, que ja ha
començat, l’AV també té previst
reformar el local de l’entitat,
situat al carrer de la Conca. Els
treballs, que s’iniciaran després

>>Conveni entre l’Ajuntament i l’AV de la Ribera

de les festes de Nadal, depen-
dran del pressupost que quedi.
“El nostre objectiu és subs-
tituir el terra, reformar els
lavabos i instal·lar calefacció
i aire condicionat”, ha explicat
el president de l’AV de la Ribe-
ra, José Imbernón. L’alcalde, el

socialista César Arrizabalaga, ha
apuntat la possibilitat que d’aquí
a cinc anys, quan s’hauria de sig-
nar el tercer conveni, hi hagi no-
vetats: “L’objectiu municipal
és que l’empresa es traslladi
a un polígon industrial. En
això estem treballant”.
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Bona resposta del públic al nou espai
laura grau
montcada nova

 >>Les fotografies recullen diferents instantànies de la Fira en què van participar comerços i entitats
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FIRA DE SANTA LLÚCIA

La Fira es va allargar tres dies i va comptar amb la participació de 17 d’entitats i col·lectius diversos i una vintena de comerços
FOTOS: PILAR ABIÁN

La Unió recapta 3.400
euros per a la Marató

>>Campanya solidària

 >> El grup de dones de La Unió va vendre manualitats fetes pel col·lectiu

LAURA GRAU

Centenars de montcadencs van
passejar per la Fira de Santa Llúcia
els dies 12, 13 i 14 de desembre
que enguany, a més d’ampliar la
seva durada, va estrenar com a
nou escenari la rambla dels Països
Catalans de Montcada Nova. La
fira, organitzada per les regido-
ries d’Educació i Comerç, va
comptar amb la participació
d’una vintena d’entitats i col-
lectius i una vintena de comer-
ciants de Montcada, Ripollet i
Cerdanyola. Les entitats partici-
pants van ser el Centre de Dia
Sant Joan de Déu, la Llar-resid-
ència Jesús Farrés –amb seu a
Mas Rampinyo–, Projecte
Home Catalunya (PHC) o l’as-
sociació de disminuïts Adimir,
l’associació de Gent Gran, An-
dròmines, el Comitè de Solida-
ritat, el Grup de Medi Ambient-
Ecologistes en Acció, l’esplai Els
Joglars, el Centro Aguileño i
l’Associació de Fibromiàlgia de
Montcada i Reixac (Afimir).
També hi eren presents les as-
sociacions de mares i pares del
CEIP Mitja Costa, Font Freda i
El Viver i els alumnes de secun-
dària de l’IES la Ferreria i l’IES
Montserrat Miró.

Valoració positiva. La
majoria de col·lectius i entitats
van estar a la fira el divendres a
la tarda, dia de la inauguració.
Només el Centro Aguileño i Afi-
mir van mantenir la parada
dissabte i diumenge, juntament
amb els comerços. La regidora
de Comerç, Antònia Bofill (CiU),
considera que ha estat “un en-
cert” la incorporació de comer-
ciants a la fira ja que ha permès
ampliar-la i alhora convertir-la en
un espai de dinamització del
comerç de la ciutat. Pel que fa a
la nova ubicació, Bofill creu que
l’espai és molt adequat perquè
“és més gran i amb possibi-

litats d’aparcament”. A més
dels tradicionals objectes nada-
lencs, com caganers, tiós, arbres
o molsa per al pessebre, la Fira
també va oferir als visitants la
possibilitat de comprar objectes
decoratius per a la llar, productes
de comerç just –com tè, cafè o
xocolata–pastes i coques, joies
artesanals i un ampli ventall de
detalls per regalar aquestes festes.
Un dels productes estrella va ser
el joc de taula que ha editat
l’Ajuntament per promoure el
medi ambient i que es podia
comprar a la parada que dis-
sabte va instal·lar l’Equip Verd.
Per als més petits també hi va
haver inflables i activitats lúdi-
ques en el mateix espai de la
rambla dels Països Catalans.

La Unió de Mas Rampinyo va
contribuir amb 3.415 euros a la
Fundació de la Marató de TV3
que enguany destinarà la recap-
tació global a la investigació de
les malalties respiratòries. L’en-
titat va recollir aquests diners al
festival que va organitzar el  14
de desembre a la seva seu social
en el qual van actuar diferents
grups del col·lectiu com el de
gimnàstica rítmica, el de teatre,
l’Esbart Dansaire i l’Aula de
Música. També van intervenir

l’humorista Ferchi, el grup
Wrongway, format per joves del
barri, i el conjunt de música a
capel·la 7 Paptum, entre d’altres.
Bona part dels diners es van
recaptar a la parada que el grup
de dones de La Unió va instal·lar
davant del local i on va posar a
la venda objectes artesans fets per
les integrants del col·lectiu. Dos
dels productes més venuts van
ser un calendari amb el lema Mas
Rampinyo amb la Marató, format
per receptes de cuina del grup

de dones i poemes del recent-
ment desaparegut Miquel Martí
i Pol –en l’edició del qual va
col·laborar l’Ajuntament–, i un

cedé amb imatges antigues i
modernes del barri. Aquest és
el segon any consecutiu que La
Unió participa en la Marató. LG
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Afimir i experts demanen
comprensió per als afectats

Manuela de Madre, homenatjada per l’Associació de Fibromiàlgia de Montcada

 >> D’esquerra a dreta, Collado, Trias i Gonzalo

sònia hernández
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Original tapís en record
de les víctimes de la Sida

Una trentena d’entitats i partits
polítics de Montcada i Reixac
van participar en la confecció
d’un tapís gegant en record de
les 55 persones que han mort de
sida al municipi en els darrers
anys. L’acte va esdevenir la cita
central del Dia Mundial contra
la Sida, en la campanya de cons-
cienciació que les regidories de
Salut Pública i Joventut han dut
a terme durant el mes de no-
vembre.

Emotivitat. La regidora de
Joventut i Salut Pública, Eva
Gonzalo (PSC), s’ha mostrat
molt satisfeta per la gran
resposta ciutadana a tots els actes

programats per l’efemèride, pe-
rò molt especialment per l’activa
participació en la confecció del
tapís: “L’Auditori ple ha
ref lectit emotivitat, però
també ha estat un símptoma
de preocupació per la ma-
laltia”.
La jornada es va completar amb
una coca i xocolatada per a
tothom. Els trossos de tela més
elaborats de les entitats passaran
a formar part d’una exposició
que les regidories de Salut Pú-
blica i Consum prepararan l’any
vinent. La Casa de la Vila també
va acollir la mostra fotogràfica
Sida i paisatge interior, de Cristina
Molina, en el marc de la com-
memoració del Dia Mundial
contra la malaltia. >> Manuela de Madre rep un obsequi d’Afimir en presència de l’alcalde

lluís maldonado
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 >> El tapís solidari estès a l’Auditori

>>Xerrada sobre la fibromiàlgia >>Dia Mundial contra el VIH
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L’Associació de Fibromiàlgia a
Montcada, l’Afimir, va omplir
a vessar l’Auditori de Montcada
i Reixac amb una xerrada sobre
la malaltia el 28 de novembre.
Experts i afectats, entre ells la
parlamentària i exalcaldessa de
Santa Coloma Manuela de Ma-
dre, van demanar comprensió
per als qui pateixen aquesta pa-
tologia. Abans de començar
l’acte, De Madre va felicitar
l’entitat montcadenca per la seva
tasca de divulgació de l’afecció i
els va animar per continuar
treballant per aconseguir el res-
pecte de la societat envers els
afectats. La parlamentària va
afirmar que la investigació en
fibromiàlgia avança gràcies a la
tasca de professionals com el
metge Antonio Collado –pre-
sent a l’Auditori– “que des de
l’exercici de la seva professió
a l’Hospital Clínic està fent
molt per nosaltres”. Abans de
començar l’acte, l’Afimir va
retre un homenatge a de Ma-
dre i va fer-li lliurament d’un
ram de flors.

Valoració positiva. La pre-
sidenta de l’Afimir, Emília
Altarriva, presentada per la
regidora de Salut Pública, Eva
Gonzalo (PSC), va reclamar
“que l’administració prengui
partit en una malatia que
cada cop afecta més perso-
nes i que doni recursos als
professionals que hi investi-
guen”. Per la seva banda, An-
tonio Collado va explicar als
assistents –bàsicament afectats,
familiars i coneguts– les carac-
terístiques d’aquesta malaltia
“perquè és imprescindible
que l’entorn del malalt enten-
gui què està passant”, va ex-
plicar Collado. Segons l’exposi-
ció del metge, la fibromiàlgia és

un transtorn que es manifesta
amb dolor que pateixen 2 ó 3
de cada 100 persones. “És una
xifra més elevada que moltes
altres malalties que estan
més investigades i que reben
més atenció pública”, va dir
Collado. Les dones de 45 a 55
anys, amb un nivell emocional
i sòcioeconòmic baix i amb

antecedents de dolor crònic a
la família formen el perfil
model dels afectats per la
fibromiàlgia.
Xavier Trias també va parlar dels
components psicològics de la
malatia, com el sentiment de
culpabilitat que acostuma a
aparèixer quan l’entorn d’una
afectada no entén el seu dolor.
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 >>La mostra sobre l’Amazònia es va inaugurar el dia 10 a la Casa de la Vila

Festa dels voluntaris de Creu Roja
al Gran Casino de Terra Nostra

Campanya a favor de
l’accés als medicaments

Alerta amb els piercings
La Regidoria de Salut Pública ha
posat en marxa una campanya
informativa sobre les tècniques
del piercing i el tatuatge, adreçada
als joves. El material –2.500
opuscles- s’ha distribuït als punts
d’informació que la Regidoria de
Joventut té a tots els instituts del
municipi i s’enviarà per correu
electrònic als joves que participen
a les activitats de l’Espai Jove Can
Tauler. La regidora de Salut Pú-
blica, Eva Gonzalo (PSC), ha
emmarcat la campanya en les
polítiques de prevenció de salut
que impulsa el consistori.
Qualsevol persona que decideix

fer-se un piercing o un tatuatge
ha de dirigir-se a un centre sani-
tari o un establiment no sanitari,
però autoritzat. Des del 2001
existeix una normativa que regula
les característiques que han de re-
unir els establiments no sanitaris
que fan aquesta pràctica. LG

El periodista Joan Marcet i el
salvadorenc Francisco Mena
Sandoval van presentar el passat
28 de novembre a la Casa de la
Vila el llibre El Salvador, entre la
naturalesa i la mà de l’home, un llibre
que recull la realitat del país
centreamericà després dels ter-
ratrèmols de l’any 2001. L’acte
va cloure amb una xerrada
col·loqui sota el títol El Salvador,
una mirada actual, on es van su-
mar a més l’alcaldessa del mu-
nicipi de Perquin, Miriam San-
tos, el president de l’ONG Ce-
cade, Gustavo Amaya i el presi-
dent de l’entitat montcadenca
Tazumal-Catalunya-El Salvador,
Rafael Alemán. Joan Marcet,
reporter de Televisió Espanyola,
va subratllar “la desolació d’un
país que ja pateix per la
repressió ferotge de l’oligar-
quia i se li afegeix les conse-
qüències dramàtiques d’un
desastre natural”. A l’acte, pre-
sidit per l’alcalde, César Arriz-

Montcada promou la reflexió sobre
la realitat del poble salvadorenc

lluís maldonado
redacció

abalaga (PSC) i el regidor de l’Àrea
Social, Carles Guijarro (PSC), es
va projectar un àudiovisual sobre
el procés de cooperació que man-

 >>A dalt, presentació del llibre, i a sobre aquestes línies la recepció oficial

a la delegació de Perquin

té Montcada amb el Nahulingo i
El Salvador i els projectes de de-
senvolupament en què el consis-
tori està participant.

L’assemblea local de Creu Roja
Cerdanyola-Ripollet-Montcada i
Reixac retrà un homenatge als
seus socis i voluntaris el 20 de
desembre en un acte festiu al
Casino de Terra Nostra. L’acte
comptarà amb la presència del
president provincial de Creu Roja
i els alcaldes de Montcada,
Ripollet i Cerdanyola i també
servirà per fer un reconeixement
a les institucions que donen su-
port a l’ong. A partir de les 10h
estarà exposada al Casino  l’ex-
posició Amazònia, rica i empobrida,
que es va poder veure a la Casa
de la Vila del 10 al 19 de desem-
bre i que mostra els projectes del
programa amazònic de la
Federació Internacional de Creu
Roja. A partir de les 12 h es farà
l’entrega de diplomes, plaques i
medalles als representants de les
institucions i als socis i voluntaris
de Creu Roja. Estan previstes les
actuacions de les corals del Casal
d’Avis de la Mina i del Centro
Aguileño, l’Associació de Ballet
Flamenco i l’Escola municipal de
música “Aulos” de Cerdanyola.

Joguines per Reis. L’As-
semblea local de Creu Roja està
fent una campanya de recollida
de joguines als tres municipis per
destinar-los a les famílies més
desfavorides el dia de Reis. A
Montcada, les joguines es poden
portar a tres punts: el centre cívic
de Can Cuiàs, el Casal d’Avis de
la Casa de la Mina i el local de
l’AV de la Ribera (Conca, bloc
C, baixos). Una altra possibilitat
és dur-los a la seu de Creu Roja
a Cerdanyola (av. de la Creu

Roja, 25) amb horari de dilluns
a divendres de 9 a 13h i de 16 a
19h. Les joguines han de ser no-
ves o, en cas contrari, en per-
fecte estat d’ús.
Paral·lelament, l’ong ha engegat
una campanya perquè els ciu-
tadans siguin respectuosos amb
el medi ambient en unes dates
caracteritzades pel consum com-
pulsiu i la generació de grans
quantitats de residus. El tríptics
es repartiran entre les tres po-
blacions.
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 >> Jove amb piercings
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Les ong sanitàries Creu Roja,
Farmacèutics Mundi i Medicus
Mundi han engegat una cam-
panya conjunta per evitar les
donacions incontrolades de
medicaments que, segons Susa-
na Blanch, coordinadora de la
campanya, tenen efectes contra-
produents als països receptors
ja que en alguns casos estan
caducats o tenen el nom de
marques comercials que fan di-
fícil la seva distribució. Per això
es recomana fer un ús racional
dels medicaments i portar els que
ens sobren a les farmàcies per-
què siguin destruïts adequa-
dament. Segons Jordi Cabanes,
de Farmacèutics Mundi, és molt
millor fer aportacions econòmi-
ques a les ongs perquè comprin
medicaments genèrics en enva-
sos especials a les centrals de

 >> Gonzalo i Blanch, a la dreta

LAURA GRAU

compres internacionals, on tenen
un preu assequible. La campa-
nya es va presentar el 16 de de-
sembre a la Casa de la Vila, lloc
que acollirà fins al 30 de desem-
bre l’exposició: Salut i medica-
ments: dret o privilegi? amb ass-
istència de la regidora de Salut
Pública Eva Gonzalo (PSC).



192a quinzena
desembre 2003

Obre l’oficina de gestió de l’MCC
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>>Montcada Centre Comerç

 >>La delegació, amb les autoritats municipals, a la Casa de la Vila

Concurs
de cartells del
CEIP Reixac
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en 2 minuts...

Al Nadal, horari reduït de l’OAC�

Cessió d’un ordinador a El Tordo

Del 22 de desembre
al 5 de gener l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà
(OAC) farà horari
intensiu, de 8 a 15h.
A la tarda el servei,
ubicat a d’edifici de
l’Ajuntament, a l’av. de
la Unitat, 6 romandrà
tancat al públic. LR

La societat de caçadors El Tordo disposa d’un ordinador,
gràcies al conveni signat amb
la Regidoria de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament a
principi de desembre. En la
fotografia inferior el president
de l’entitat, Juan Pozas,
acompanyat de l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC) i el
president de l’Àrea Social,
Carles Guijarro (PSC). LR

LLUÍS MALDONADO

Llums de baix consum per al Nadal

L’Associació de Comerciants
Montcada Centre Comerç
(MCC) va inaugurar el passat
divendres 5 de desembre la seva
nova oficina de gestió a les
galeries comercials del carrer
Barcelona Centre. A l’acte va
assistir una trentena d’associats i
simpatitzants que van celebrar la
fita de l’MCC; a més de diver-
sos representants polítics, com
l’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), el primer
tinent d’alcalde, Joan Maresma
(CiU), i la regidora de Comerç,
Antònia Bofill (CiU). Els as-
sistents van visitar el local i aten-
dre a les explicacions que van
proporcionar la dinamitzadora
de l’entitat, Eva Martínez, i el
seu president, Ramon Mollet.
L’acte central de la inauguració
va ser el tall de la cinta, a càrrec
d’Arrizabalaga i Mollet.

Eina útil. Mollet confia que la
nova oficina serà una eina molt
útil de suport als comerciants de
la zona, on es podran dirigir per
buscar assessorament i orienta-
ció per millorar el funcionament
del seu negoci. “Amb aquesta
oficina –va explicar el president
de l’MCC—ens fem més
forts”. Mollet va destacar que

la seu també serà un servei im-
portant per als consumidors,
perquè sabran on adreçar els seus
dubtes i reclamacions. Bofill va
destacar que la nova instal·lació
“serà un punt de referència
important perquè té la iden-
titat pròpia del comerç local,
i això és important per a
Montcada”. La regidora també
va destacar la tasca duta a terme
per l’anterior regidor de Co-
merç, Enric Expósito, a qui va
atribuir “el mèrit d’haver con-

�

 >> El nou despatx està a les galeries del carrer Barcelona

 >>Tall de la cinta inaugural

tribuït notablement a fer rea-
litat l’MCC”. El projecte de di-
namització comercial Montcada
Centre Comerç està format per
les associacions de botiguers del
carrer Major, Centre-Llevant i
Pla d’en Coll. Presentat al juliol
del 2002, l’MCC treballa per
millorar els serveis al client i el
ventall de prestacions comple-
mentàries com l’aparcament i
intensificar les accions de
captació i fidelització de la clien-
tela al centre de la ciutat.

SÒNIA HERNÁNDEZ

El CEIP Reixac ha convocat les
bases del Concurs de cartells del
25è aniversari de l’escola que
servirà per triar la imatge de la
propaganda dels actes comme-
moratius que es faran el proper
mes d’abril coincidint amb la
Setmana Cultural. Els partici-
pants hauran de presentar un sol
cartell, on haurà de constar el
següent text: Escola Reixac 25è
aniversari. En les modalitats
d’exalumnes i d’adults, el cartell
haurà d’anar acompanyat d’un
sobre tancat a l’interior del qual
ha de figurar el nom i cognoms,
telèfon i relació amb el centre i
la categoria en la que es partici-
pa. La mida del cartell haurà de
ser Din-A3 i es podrà utilitzar
un nombre il·limitat de tintes,
preferiblement planes. Hi haurà
tres premis en cadascuna de les
següents categories: educació
infantil, cicle inicial, cicle mitjà,
cicle superior, exalumnes (de 12
a 16 anys) i adults (exalumnes de
més de 16 anys i adults). Els
treballs premiats podran ser
reproduïts i utilitzats per anun-
ciar la celebració del 25è ani-
versari. El termini de presentació
d’obres finalitzarà el proper 31
de gener.
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Montcada i Reixac llueix des del
passat 28 de desembre l’enllu-
menat amb motiu de les festes
de Nadal, una iniciativa promo-
guda per les associacions de
botiguers del municipi i la Regi-
doria de Comerç. L’acte simbò-
lic de l’encesa dels llums a càrrec
de les autoritats municipals i
representants dels comerciants va
tenir lloc la mateixa tarda a tres
punts de la ciutat: al passeig
Rocamora de Montcada Centre
Llevant, a la rambla dels Països
Catalans de Montcada Nova-Pla
d’en Coll i al carrer Masia de Can
Sant Joan, que va ser el barri on
l’esdeveniment va despertar més
expectació amb la concentració
de nombrosos veïns. Els últims
sectors que han instal·lat els llums
de Nadal són el carrer Major i
l’avinguda de Catalunya de Mas
Rampinyo, encesos des del

passat 16 de desembre. Tot
l’enllumenat compleix la norma-
tiva actual, que obliga a utilitzar
bombetes de baix consum. La
despesa elèctrica està sufragada
a parts iguals entre els comer-
ciants i l’Ajuntament. D’altra

banda, coincidint amb les festes,
Montcada Centre Comerç ha
posat en marxa la seva cam-
panya de Nadal que consisteix a
buscar pels aparadors associats
la mascota de l’entitat. Els clients
que ho trobin rebran un obsequi.

sílvia alquézar
redacció

 >>Encesa de llums al barri de Can Sant Joan

SÒNIA HERNÁNDEZ
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L’entitat busca un espai per crear una escola de pessebrisme

gent que es mou
Agrupació de pessebristes de Montcada i Reixac

més informació
Agrupació de Pessebristes

Església de Santa Engràcia
Plaça de l’Església, 9

sònia hernández
redacció

 >> Els pessebristes Jaume Aragall –dreta– i Josep M. Pons a la mostra 2003

Artistes del naixement
SÒNIA HERNÁNDEZ

La col·locació del pessebre és un
dels moments previs al Nadal
més familiars. Després, a cada
casa acostuma a haver algú que
s’encarrega d’anar acostant els
reis cap a l’establia on jeu el nen
Jesús. Possiblement, els 9 mont-
cadencs que integren l’Agru-
pació de pessebristes de Mont-
cada, que presideix Albert Grau,
eren els encarregats de moure les
figuretes a casa seva. “La majo-
ria dels que formem part
d’aquesta entitat teníem ga-
nes d’experimentar amb nous
materials després de veure
tota la vida a casa com es
feien tradicionalment”, ha
explicat Jaume Aragall, secretari
de l’entitat.
L’agrupació es va crear ara fa
21 anys a Montcada, però fa 5
que van entrar aires nous, amb
una colla de joves disposats a
recuperar la tradició i revitalitzar
l’entitat. Actualment els seus
integrants assumeixen reptes
nous, com l’organització anual
de la seva mostra de diorames
–la d’enguany es va inaugurar el

passat 12 de desembre–, l’edició
d’una revista amb què volen
difondre la tradició pessebrística
(aquest Nadal han presentat el
número 3) i ara el projecte
d’aconseguir un nou local que
pugui funcionar com a taller i
com a escola de pessebrisme.
Per a aquest projecte, l’Agrupa-
ció està en negociacions amb el
consistori. Ara per ara, els socis
de l’entitat preparen els seus dio-
rames en un local dels antics par-
vularis del CEIP Viver, cedit pels

comerciants de Can Sant Joan,
però resulta insuficient. “Si tin-
guéssim un local, podríem
conservar molts més mate-
rials dels que conservem ara
per manca d’espai, i fins i tot
es podrien fer exposicions iti-
nerants”, explica Aragall.
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Montcada Aqua és una ciutat en evolució

que demana, des de fa temps, un incre-

ment dels serveis i dels equipaments

esportius i culturals. Des de l’Ajuntament

hem volgut recollir aquesta necessitat i,

ara, amb la posada en marxa de la primera

fase del Montcada Aqua, donem resposta

a una d’aquestes demandes: la d’una zona

esportiva de qualitat on destaca, per

sobre de tot, una zona d’aigua amb piscina

coberta, jacuzzi i saunes, que es conver-

tirà en el centre de l’activitat esportiva

de la ciutat.

Amb la inauguració del Montcada Aqua

hem assolit un repte pendent. Ara, podrem

mirar amb orgull les ciutats del nostre

entorn, perquè Montcada i Reixac serà

un referent en equipaments socials a Ca-

talunya. I el futur és encara més espe-

rançador.  Quan tot el complex estigui

acabat tindrem un gran auditori, una biblioteca

i una zona d’exposicions. El conjunt final

serà la unió de l’esport i la cultura. En 4

anys el veurem definitivament acabat.

Volem que el Montcada Aqua es converteixi

en el buc insígnia de la ciutat, tant pel que fa

a la part cultural com a l’esportiva. Els

usuaris de la piscina podran, a més, acostar-

se a la biblioteca a llegir el diari o connectar-

se a Internet o assistir a cursos, tallers i

conferències que es facin a la nova biblioteca.

Com a servei, el Montcada Aqua està pensat

perquè pugui ser utilitzat per tots els veïns

de la ciutat; i físicament, per la seva ubicació

i planificació, l’espai també està a prop de

tothom. L’accés per als veïns de Can Cuiàs,

Can Sant Joan o Terra Nostra serà ràpid i, a

més, quan l’obra estigui totalment acabada,

disposarem de dues plantes d’aparcaments per

facilitar l’ús de les instal·lacions.

Montcada Aqua ha de ser un punt de tro-

bada de tots els veïns, tot i que és cert

que volem dotar cada zona de Montcada

d’equipaments propis, que responguin a la

peculiarietat de la ciutat.

Però, malgrat la satisfacció per la posada

en marxa de Montcada Aqua, no volem

deixar de marcar-nos altres reptes. Actual-

ment estem treballant en donar una solució

a la piscina d’estiu. Volem crear un espai

d’oci: amb piscines, espais lúdics i zones

verdes. De moment, incorporarem a Mont-

cada Aqua una petita piscina exterior a la

banda del solàrium perquè l’espai estigui

completament ocupat durant tot l’any.

De moment, però, aquest hivern podrem sentir

la calidesa de les instal·lacions interiors.

Per nosaltres, és una manera excel·lent de

començar el nou any. Esperem que tots els

montcadencs s’acostin a gaudir-ne.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES
NATACIÓ PER A ADULTS (A PARTIR DE 15 ANYS)

3 NIVELLS (INICIACIÓ, MITJÀ I PERFECCIONAMENT). HORARIS DEL CURSOS: DES DE LES 7

H I FINS A LES 20.30 H, DOS DIES A LA SETMANA (DIMARTS I DIJOUS O DILLUNS I DIMECRES)

NATACIÓ PER A EMBARASSADES

DILLUNS I DIMECRES, PEL MATÍ

NATACIÓ TERAPÈUTICA (PER A NENS ENTRE 10 I 14 ANYS I PER A MAJORS DE 15

ANYS)

DOS NIVELLS DE PREPARACIÓ. HORARIS DELS CURSOS: DOS DIES A LA SETMANA, DIMARTS

I DIJOUS O DILLUNS I DIMECRES, DE MATÍ O DE TARDA

NATACIÓ NADONS (DE 4 1 12 MESOS, DE 10 A 14 MESOS I MÉS DE 15 MESOS)

HORARIS DELS CURSOS: UN DIA A LA SETMANA, DE DILLUNS A DISSABTE, PEL MATÍ

NATACIÓ BRESSOL (DE 2 ANYS, DE 2 A 3 ANYS, 3 A 5 ANYS I DE 4 A 5 ANYS)

DOS NIVELLS (INICIACIÓ I MITJÀ). HORARIS DELS CURSOS: DOS DIES A LA SETMANA

(DIMARTS I DIJOUS O DILLUNS I DIMECRES) PER LA TARDA, UN DIA A LA SETMANA PER LA

TARDA (DILLUNS O DIVENDRES) O UN DIA A LA SETMANA PEL MATÍ (DISSABTE)

NATACIÓ INFANTIL (DE 6 A 14 ANYS)

TRES NIVELLS (INICIACIÓ, MITJÀ I PERFECCIONAMENT). HORARIS DELS CURSOS: DOS DIES

A LA SETMANA (DIMARTS I DIJOUS O DILLUNS I DIMECRES) PER LA TARDA, UN DIA A LA

SETMANA PER LA TARDA (DIVENDRES) O UN DIA A LA SETMANA PEL MATÍ (DISSABTE)

“AMB EL MONTCADA
AQUA, PODEM MIRAR
AMB ORGULL A LES
CIUTATS DE L’ENTORN”

CÉSAR ARRIZABALAGA, alcalde de Montcada i Reixac

JOAN PARRA, regidor d’Esports

miquel alba
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ACTIVITATS DIRIGIDES
AERÒBICSTYLES. Sessions aeròbiques i cardiovasculars que combinen coreografies variades

(salsa,  aeròbic, funky,...) amb l´objectiu de millorar la resistència aeròbica, la coordinació

i la tonificació muscular. dilluns, al matí, i dimarts i dimecres, a la tarda.

BASIC. Sessions d´iniciació a les activitats dirigides, amb la finalitat d´aprendre les tècniques

de treball de l´aeròbic, step, tonificació... dilluns i dijous, al matí, i dimecres, a la tarda.

STEP. Sessions coreografiades al ritme de la música i mitjançant una plataforma (step), que

tenen com a objectiu la millora de la resistència aeròbica, la coordinació i la tonificació

muscular. dilluns, a la tarda, i dimarts, al matí.

TBC (TOTAL BODY CONDITIONING). Sessions de preparació física on combinem un treball

aeròbic i de tonificació muscular, millorant la capacitat aeròbica i la força muscular.

divendres, matí i tarda, i dimarts i dijous, a la tarda.

EN FORMA. Sessions que tenen com a objectiu la millora de la condició física (resistència,

força, flexibilitat i coordinació), mitjançant la combinació d´exercicis suaus i divertits. dijous,

matí i tarda.

TONIFICACIÓ. Sessions orientades a incrementar el to muscular, la força i la resistència

muscular dels principals grups musculars. dimecres, al matí, i divendres, a la tarda.

AEROSALSA. Sessions aeròbiques i cardiovasculars que combinen passos i músiques

procedents dels balls i ritmes latins. dilluns, a la tarda.

AEROBOXING. Sessions aeròbiques i cardiovarculars d´elevada intensitat que  combinene

passos procedents de les arts marcials (patades, cops de puny...). dimarts, a la tarda.

STEP LATINO. Sessions d´step al ritme de la música amb passos procedents dels balls

latins. dijous, a la tarda.

GAC. Sessions de tonificació muscular específica de glutis, abdominals i cames. dimecres, a

la tarda.

AERÒBIC INF.7-16. Sessions coreografiades al ritme de la música amb la finalitat de millorar

la resistència aeròbica i la coordinació. dilluns i dimecres, a la tarda.

CICLO INDOOR. Sessions d´entrenament cardiovascular en bicicleta estàtica,  indicada per

a millorar el sistema cardiovascular i la resistència. de dilluns a divendres, matí o tarda.

AQUAGIM. Sessions de gimnàstica aquàtica que tenen com a objectiu la millora de la condició

física general. dilluns i dimecres, al matí, i dimarts, dimecres i dijous, a la tarda.

AQUADANCE. Sessions de gimnàstica aquàtica, que combinen el ritme musical amb l´exercici

físic, amb l´objectiu de millorar el sistema cardiovascular i la condició física. dimarts i

dijous, al matí, i de dilluns a divendres, a la tarda.

PREUS DELS SERVEIS

I PER ALS INSCRITS
ABANS DE L’1 DE
GENER DE 2004...

UNA BOSSA
DE REGAL!
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Regal d’una bossa a les inscripcions

individualsa i de dues bosses

a les familiars

més informació: oficina d’atenció al ciutadà (OAC) · Avda de la Unitat, 6 · Telèfon 93 572 64 74
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i en un
futur: la

nova biblioteca
La posada en marxa de l’àrea d’aigua del Montcada Aqua és només la

primera fase d’un projecte molt més complex que incorporarà ben aviat

un equipament d’ús social en el qual tindran cabuda, entre d’altres

espais, una biblioteca, un teatre, una sala d’exposicions i una sala

polivalent.

Montcada Aqua està pensat com un nou model d’equipament d’ús social,

obert a tota la població sense restriccions d’edat o de condició física, i

que respon a la voluntat municipal d’atendre totes les necessitats dels

ciutadans en l’àmbit social. Per aquesta raó, a més de les instal·lacions

esportives, que ara es posen en marxa, ja està molt avançat el projecte

d’instal·lacions socioculturals. A més, una àgora connectarà la zona

d’aigua i la zona social. En aquest espai es podrà trobar una oferta de

serveis complementaris, com llar d’infants, botigues esportives o zones

d’oci... Aquesta segona fase de Montcada Aqua podria estar en

funcionament a mitjan o final de 2005.
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PRESSUPOST DE L’OBRA: 9.396.952,37 euros, amb iva inclòs.

PLANTA SOTERRANI (2.010 M2): Biblioteca: magatzem. Aparcament

per a 100 cotxes.

PLANTA BAIXA (1.890 M2): Biblioteca. Àgora. Bar. Àrea

d'informació.

PLANTA PRIMERA (1.520 M2): Biblioteca: zona infantil. Sala

polivalent. Àgora.

PLANTA SEGONA (619 M2): Biblioteca: fons general, col·lecció

local, sala de suport i multimèdia. Sala de música i imatge. Sala

polivalent: llotja de projeccions, camerinos.

PLANTA TERCERA (437 M2): Biblioteca: sala d'estudi, sala de

treball personal. Sala polivalent: àrea administrativa.

PLANTA QUARTA (561 M2): Biblioteca: despatxos, sala de re-

unions. Sala polivalent: galeria de tècnics.

SUPERFÍCIE TOTAL: 6.875 m2
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Divendres 19
conta contes. Cuenta Cuentos.
Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.
sortida a la neu. Fins al 9 de gener,
inscripcions per a la sortida a la neu el 24 de
gener a Formigueres. Lloc: Espai Jove Can
Tauler. Organitza: Regidoria de Joventut i El
Cim. Preu: 25 euros per a socis del Club
Jove i El Cim, i 30 euros per a la resta.
mercat d’art. Del 17 de desembre al
5 de gener.  Lloc: Auditori.
exposició de diorames. Fins
al 7 de gener. Lloc: Església de Santa
Engràcia. Horaris: Festius, de 10.30 a 14h i
de 17.30 a 20.30h; Dissabtes, de 17.30 a
20.30h i feiners, de 19.30 a 20.30h. Organitza:
Agrupació de Pessebristes de MiR.
cinema. Noviembre, d’Achero Mañas.
Hora: 22h. Lloc: Auditori Municipal. Preu:
1,5 euros amb carnet del Club Jove.
cinema. Ghost Ship Hora: 22h. Lloc:
Centre Cívic Can Cuiàs.

Dissabte 20
torneig d’escacs. Partides de
Nadal per a escolars. Hora: De 10.30 a
13h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet. Orga-
nitza: UE Montcada.
festa del voluntariat. Hora: 12h.
Lloc: Casino de Terra Nostra.
tallers. Taller de maquillatge, joc de l’oca,
puzzle i marató d’aeròbic. Hora: 13h. Lloc:
Pista coberta de Can Cuiàs.
caga tió. Hora: 17h. Lloc: Plaça de
l’Església. Organitza: Esplai Sesa.
concert. Coral Mare de Déu del Turó.
Hora: 18h. Lloc: Església de Santa Engràcia
cinema. Noviembre, d’Achero Mañas.
Hora: 22h. Lloc: Auditori Municipal. Preu:
1,5 euros amb carnet del Club Jove.
inauguració. Complex sòcio-esportiu
Montcada Aqua.  Hora: 18.30h. Lloc: carrer
Tarragona,32 (Pla d’en Coll).
pare noël. Hora: 20h. Lloc: Centre
Cívic Can Cuiàs.

Diumenge 21
pare noël. Hora: De 10 a 12h. Lloc:
Local de l’AV Font Pudenta-Muntanyeta.
concert. Coral del Centro Aguileño.
Hora: 12h. Lloc: Església de Can Sant Joan
caga tió. Hora: 12h. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs. Organitza: AV
concert. Actuació de l’Escolania de
Montcada. Hora: 18h. Lloc: Església de
Santa Engràcia.

Dilluns 22
ludoteca. Del 22 al 31 de desembre, i
del 2 al 5 de gener.  Hora: De 10 a 14h.
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. Preu: Socis

�

FIRA REIS
A MAS RAMPINYO

4 de GENER,
18h
Església de Santa
Engràcia
Preu: 10 euros

EXPOSICIÓ

NOU HORARI

De dimarts a dissabte : de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ

Casa de la Vila

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

SALUT I MEDICAMENTS:
DRET O PRIVILEGI?

Del 19 al 30 de desembre

més informació: www.montcada.org

exposicions
gener

* Chapapote, de Xosé Gago a La Galeria
*Trofeo Guipúzcoa Internacional al Rebost .
*Trofeo Guipúzcoa Internacional a Clic 60
*Trofeo Guipúzcoa Internacional a La Cantonada

*S. Tello a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.

*C. Oriol a El Racó del fotògraf II.Lloc: Planta alta Agrupació.

*M.L Vizcaino a El Racó de l’Artista. Lloc: Auditori Municipal (pl. Església, 12)

*Mostra fotogràfica de R. Fernández. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)

*Mostra fotogràfica de Anna S. Mir. Lloc: Cafè bar Peña (Mas Rampinyo)

Del 9 de gener a l’1 de febrer

TRENS. 125è ANIVERSARI DE LA LÍNIA DE FRANÇA

3 de GENER,
MATÍ i TARDA
Pista Coberta Elvira Cuyàs

25 euros, no socis 35. Organitza: Associa-
ció de joves Can Cun.
exposició. Pintures de Catalan i Karina
Bertolotto. Fins al 8 de gener. Lloc: Cafè
Colon (Colon, 5).
preple. Sessió informativa per a entitats.
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila

Dimarts 23
ple. Sessió del mes de desembre i ple
extraordinari de pressupostos. Hora: 19.30h.
Lloc: Casa de la Vila.

Dimecres 24
pare noël. Hora: 19h. Lloc: carrer Con-
ca. Organitza: AV la Ribera i Ribera Jove.

Dijous 25
concert. Jazz amb Lucky Guri i Laura
Simó, amb cava i pastes. Hora: 22.30h.
Lloc: ABI, (Colon, 5). Preu: socis 9 euros,
no socis 11 euros.
sortida al teatre. Anem al teatre a
l’obra Primera Plana. Lloc: Teatre Nacional
de Catalunya. Sortida: 10.30h. Places
limitades. Organitza: La Unió. 

Dissabte 27
festa. Tallers, xocalatada, espai musical
i cinema. Hora: 19h. Lloc: carrer Conca.
Organitza: AV la Ribera i Ribera Jove.

Diumenge 28
bàsquet. Trobada de Nadal Hora: de 9 a
14h. Lloc: Pista Coberta El Viver. Organitza:
Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan.
cinema infantil. Pingu i El Casa-
ment. Hora: 12h. Lloc: Auditori Municipal.
cinema infantil. Las fantásticas
aventuras de los cinco. Per a nenes i nens
de 7 a 12 anys. Hora: 17h. Lloc: Auditori.

Dilluns 29
inscripcions tallers. Fins al 14
de gener, inscripcions als tallers. Lloc: Espai
Jove Can Tauler. Veure anunci inferior.

Dimecres 31
cercavila infantil. L’home dels
nassos, a càrrec de la companyia @ctua.
L’últim dia de l’any ens visita l’home dels
nassos, que corre per la plaça, pel carrer,
per les botigues. Cercavila amb caramels,
música i confeti. Hora: 12h. Lloc: carrer
Major.
nit de cap d’any. Amb l’orquestra
Club Virginia i disco mòbil. Preu: 10 euros
a taquilla  i 6 euros anticipada. Hora: 0.30h.
Lloc: Pista coberta (Bonavista,s/n). Més
informació: Venda d’entrades anticipades
a l’Espai Jove Can Tauler (Balmes, 16).
Organitza: Regidoria de Joventut.

cap d’any a l’abi. Ball amb orquestra
l’Havanna. Bossa cotilló, ampolla de cava i
dolços de nadal. Hora: 00.30h. Preu: socis,
21 euros; no socis, 24 euros.
cap d’any a la unió. Disco mòbil,
pastes amb cava, cafés i cotillon. Hora:
23.30h. Lloc: Pista Coberta Elvira Cu-
yàs.Preus: Socis, 18 euros; no socis, 25
euros; mainada, gratuït.Reserves fins al 29
de desembre a La Unió, de 16 a 19h.

Dissabte 3G
carter reial. El Carter Reial farà la
recollida de cartes adreçades a Ses Majes-
tats els Reis d’Orient. Hora: 17h. Lloc: Pis-
ta Coberta Municipal, carrer Bonavista s/n.
Organitza: Regidoria de Cultura.
fira reis. Circuit de quads, jovi-bus,
ludoteca infantil, circuit de cotxes teledirigits,
jocs gegants, castell inflables i tallers. Horari:
De 10.30 a 14h, i de 16 a 19h. Lloc: Pista
Coberta Elvira Cuyàs. Organitza: La Unió.
pastorets. Representació teatral. Hora:
18h. Lloc: Casino de Terra Nostra. Preu: 3
euros, i 1 euro per a menors de 10 anys.
patge reial a mas rampinyo.

Arribada del patge i recollida de cartes. Hora:
18h. Organitza: La Unió de Mas Rampinyo.

Diumenge 4G
concert. Concert d’Any Nou a càrrec
de la Coral Sant Jordi. Hora: 18h. Lloc:
Església de Santa Engràcia. Preu: 10 euros,
6 els pensionistes. Venda anticipada a
l’Auditori Municipal.

Dilluns 5G
cavalcada de reis. 17h, Terra
Nostra; 18h,Can Sant Joan; 18.45h, La
Ribera; 19.30h, carrer Major; 20.30h, Rbla.
Països Catalans i 21h, Mas Rampinyo. 

Diumenge11G
cinema. Indiana Jones, en busca del arca
perdida. Hora: 17.30h. Lloc: Casino de Terra
Nostra (Ctra. Sabadell, km. 2,6). .

Dilluns12G
aules d’estudi. Fins al 12 de febrer,
de dilluns a divendres de 22 a 1h. Lloc:
Espai Jove Can Tauler.

Dijous 15G
exposició. 125è aniversari de la línia
de França. Fins a l’1 de febrer. Hora: 19.30h.
Lloc: Auditori Municipal.

Divendres16G
presentació. Dels llibres Impropia
esencia de mastrantos de José Sánchez del
Viejo i Volar sin alas, d’Encarna Jiménez de
la Cruz. Hora: 17.30h. Lloc:  Casa de laVila.

MERCAT D’ART
Del 17 de desembre

al 5 de gener

ENTRADA:  2,80 euros

Diumenge, 28 de DESEMBRE      17h
CINEMA INFANTIL

La família dels cinc tornaran un altre cop a
coincidir en una gran aventura d’intriga i acció.

LAS FANTÁSTICAS
AVENTURAS DE LOS CINCO

ENTRADA:  3,30 euros  SOCIS CLUB JOVE: 1,50 euros

Divendres, 19 de DESEMBRE     22h
Dissabte, 21 de DESEMBRE       22h

D’ACHERO MAÑAS
Tanquen les sales, l’art està al carrer! Propulsat pel
crit revolucionari i un esperit que encara conserva
el seu vernís d’idealisme, un jove Alfredo decideix
crear un art més lliure, fet amb el cor, capaç de fer
que la gent se senti viva. El seu concepte del teatre
comença més enllà de l’escenari i es trasllada a
peu de carrer, cara a cara amb el públic.
.

NOVIEMBRE

ENTRADA:  2,80 euros

Diumenge, 28 de DESEMBRE      12h
CINEMA INFANTIL

Avui és un gran dia per a Pingu i la seva família, ja
que han rebut una invitació per anar a la boda d’un
dels seus cosins. Els pares, la germana, e inclús
l’accidentat avi de Pingu es preparen per anar a la
boda. El dia es complicarà per culpa del retard del
nuvi i d’un regal malmès, però al final, tot acabarà bé.

PINGU:
EL CASAMENT

Director: Otmar Gutmann.  Durada: 30 minuts.

CINEMA

TEATRE
ELS PASTORETS

3 de GENER,
18h, Casino de Terra Nostra

Preu: 3 euros (adults)
         1 euro (nens)

CONCERT
D’ANY NOU
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El proper número, el 16 de gener

Editorial

Al Nadal, bones pràctiques

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

Localitzacions

farmàcies

Dintre de les obres de remodelació que s’estan fent a l’estació de
Montcada-Manresa per modernitzar l’espai, està previst instal·lar
un sistema de megafonia automatitzat, però encara no hi ha terminis
concrets. Mentrestant els viatgers han de parar atenció en les pantalles
digitals que hi ha als combois (davant, darrera i als laterals) on consta
la destinació de cada tren. Renfe demana disculpes per les molèsties
ocasionades per aquestes reformes. Antonio Carmona, del
gabinet de premsa de Renfe

Des de fa molt temps quan agafo al tren a l’estació de
Montcada-Manresa he notat que no hi ha megafonia per
informar els viatgers de la destinació dels trens. Sovint hi
ha gent que es confon i puja a trens equivocats. Tenen pre-
vist posar altaveus com hi ha a l’estació de França? Joana
Navarro, Montcada

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.

Cartes al director

En l’anterior número vam publicar un article
sobre la Penya Decano datant el naixement
de l’entitat en el 1939 en comptes del 1950
que és la data correcta.

Fe d’errates

Patrimoni protegit
Josep Capella
Montcada
>>Fa uns mesos La Veu infor-
mava sobre un Decret de l’Ajun-
tament relatiu a la protecció
d’edificis i cases amb contrastat
valor històric i arquitectònic. Cal
felicitar-nos per aquesta iniciati-
va que, desgraciadament, arriba
tard per a molts edificis singu-
lars i amb prou valor cultural i
artístic (Can Gili, la torre del Sin-

Diferències
Montserrat Suñé
Mas Rampinyo
>>Després de llegir la notícia de
la futura remodelació de dos
edificis històrics del barri de Can
Sant Joan, cosa que em sembla
molt legitíma, he pensat que en el
nostre barri de Mas Rampinyo,
i després de dues campanyes
electorals municipals en les quals
se’ns va prometre la remodelació
de l’antic Club de l’Aismalibar
(edificacions també molt histò-
riques del barri), encara no s’hi
hagi actuat. Aquest  lloc és actual-
ment un abocador de tota classe
de deixalles i un perill per la
descontrolada vegetació que hi
creix.
També em fa rumiar que una en-
titat com La Unió de Mas Ram-
pinyo (potser més histórica que
l’anterior) no aconsegueixi un
bon conveni de col·laboració
amb el nostre Ajuntament, en
què sigui possible la remodelació
dels interiors i la presentació
d’un programa d’activitats que
el nostre barri també es mereix.
Potser és per què no és del tot
municipal? No creu vostè, alcal-
de, que no és lògic que no es
realitzi, pràcticament, cap
activitat des de l’Ajuntament al
barri? Per què en el nostre barri
tot ha de ser de finançament
privat? Acabo sempre amb el
dubte en el meu cap. Espero que
aquest escrit el faci rumiar una
mica sobre les diferències exis-
tents en el nostre poble.

dicat, les cases del carrer Co-
lon...). Hi ha, però, altres cases i
edificis que caldria també prote-
gir i que constitueixen el que
podria anomenar-se el barri an-
tic de Montcada. Cases sense
aparent valor arquitectònic però
sí amb pes històric i antropolò-
gic que trobem a la plaça de l’Es-
glésia, Ripoll, Sant Antoni, carrer
Major, carrer de Balmes, Carre-
tera Vella... Molts pobles conser-
ven un barri antic que és l’orgull
dels vilatants i un goig per als
visitants. És també important per
a la investigació històrica i, de cara
a la gent jove, per conèixer com
era abans Montcada. La meva
carta no va adreçada només als
responsables d’Urbanisme i Cul-
tura del consistori, també als pro-
pietaris, per tal que reflexionin
sobre aquesta qüestió. Potser, des
de l’administració caldria alguna
ajuda per a la seva conservació
mitjançant una qualificació urba-
nística especial. I per acabar,
també em voldria adreçar a
immobiliaris i constructors,
perquè se sensibilitzin amb el
tema i no malmetin el patrimoni
històric de Montcada. Que no
es torni a repetir mai en un cas
com l’enderrocament de la to-
rre de Can Gili per construir-hi
un bloc de pisos. El fet és enca-
ra més penós quan foren mont-
cadencs de tota la vida els prota-
gonistes d’aquest lamentable
episodi, sense cap tipus de sensi-
bilitat social i només amb preten-
sions econòmiques.
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Animals, no regals
Grup de Medi Ambient.E. en Acció
Montcada
>>Aquests dies, amb motiu de
les demandes perquè el Caga
Tió sigui generós i els Reis portin
regals, alguns pares pensen, si
per millorar el respecte i carinyo
pels animals, seria un bon regal

la compra d’un gatet, un gosset
o una peixera. Per sort hi ha per-
sones conscients i responsables
disposades a educar als fills en
la tasca de tenir cura dels ani-
mals, tant suplint els oblits dels
nens, com transmetent el valor
que els animals que no són cap
joguina, encara que donin com-
pensacions afectives, si es tracten
degudament.Voldríem fer una
crida per animar els més petits a
apropar-se a l’hàbitat natural
dels animals. Poden visitar el Pla
de Reixac  on  sentiran l’harmo-
niós piular d’ocells de 150
espècies; les estribacions bosco-
ses del Montseny i els primers
trams del Congost. La millor
qualitat de les aigües a Balenyà
ens permet  trobar crancs, gra-
notes, tortugues, anguiles,
barbs... Hi ha cases amb jardí i
no poques  masies on el gat i el
gos, no tancats en pisos de 50
m2, borden i salten lliurement, a
vegades  acompanyats d’altre
bestiar com conills i gallines.
Tristament són poquísimes les
granges on les vaques, els porcs
i les gallines  pasturen lliurement
pel prat. Els convidem a fer una
visita educativa als animals que
frueixen de més llibertat. En aca-
bar  la visita, la canalla no s’em-
portarà cap joguina, però el re-
cord l’ajudarà a comprendre
més els animals.

Aprofitant les dates nadalenques i el debat que està generant l’entrada
en vigor per al 2004 de la taxa de recollida de residus, convé des-
tacar les recomanacions que es fan des del Departament de Medi
Ambient. No cal esperar al Cap d’any per marcar-se els bons pro-
pòsits a seguir en el 2004, podem avançar-nos i començar ja. Com
veureu són consells fàcilment assumibles o potser no. Primera
recomanació: compra només allò que sigui necessari –gairebé una
utopia en la voràgine consumista que ens envolta. Segona reco-
manació: regala joguines que siguin més instructives, no bèl·liques
ni sexistes –tornem a topar amb el consumisme i el bombardeig
de missatges que reben a diari els nostres fills. Tercera recomanació:
per Nadal, deixa el cotxe, estalviaràs nervis i diners –òbviament sí,
però hi ha qui prefereix anar estressat a renunciar al seu vehicle. La
resta de recomanacions van en la línia de reciclar i reutilitzar els
residus amb mesures com portar les ampolles de cava i els arbres
de Nadal al punt verd, utilitzar la Deixalleria i els serveis d’An-
dròmines, fer la compra amb el cabàs i prescindir de les bosses de
plàstic, guardar els papers de regal per ser reaprofitats... en defini-
tiva, seguir el model de recollida selectiva aprofitant els mitjans que
tenim al nostre abast. És cert que aplicar les bones pràctiques suposa
fer un esforç personal i tot esforç costa, però cal pensar en el resultat
final. Si no estem disposats a col·laborar  i a implicar-nos-hi, no té
sentit que ens omplim després la boca amb conceptes com la sos-
tenibilitat i la defensa del medi ambient. Aquesta no és només la
responsabilitat de les administracions, també ha de ser la nostra, en
primera persona. Aprofitem, doncs el Nadal per a la reflexió. Bones
festes i bon any!
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Valoració política

de l’exercici del 2003

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Comptem amb vosaltres
per millorar la ciutat

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Hem fet una aportació
decisiva al govern

José F. Márquez
Portaveu d’ICV EUiA

Un any ple d’alegries
per a ICV-EUiA

Teodoro Garcia
Portaveu del PP

S’acaba l’any

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Més autoritarisme i més
despesa econòmica

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.

Abans d’entrar en matèria política, voldria
fer un esment de l’exemplar comporta-
ment dels grups polítics que conformem
l’actual Ajuntament, tant des de l’oposició
com des del govern. És un tema del que
fa temps volia parlar i avui que hem de
fer una valoració política és el millor mo-
ment. Estem acostumats tots els ciutadans
d’arreu de l’estat a veure imatges, discus-
sions i fets deplorables de les persones que
precisament haurien de donar exemple,
per això és un fet a destacar, i que ha de
conèixer la gent del nostre poble, el
tarannà i les bones maneres que demostren
els nostres polítics. La valoració política,
que fem des d’ICV-EUiA, no pot ser mes
positiva ja que aquest any que estem a punt
d’acabar hem tingut uns fruits merescuts

que venim sembrant durant molt de temps,
com han estatsigut els espectaculars
resultats aconseguits a les eleccions
municipals a nivell nacional i ara fa un mes
a les autonòmiques i, per rematar la feina
ben feta, l’acord de govern que han signat
les tres forces polítiques de l’esquerra na-
cional, un fet històric que hem de ressaltar
i sentir-nos feliços, perquè el canvi de debò
que es produirà a tot Catalunya serà molt
bo per al conjunt de la ciutadania, i a més
influirà molt positivament als ajuntaments,
degut precisament als conceptes de caire
totalment progressistes que conformen els
programes dels partits que governaran a
la Generalitat els propers anys, com son
el PSC, ERC i ICV-EUiA.

Molta gent coincideix, quan en parles pel
carrer,  que l’aportació que ha fet CiU al
govern municipal ha estat decisiva, so-
bretot en els darrers quatre anys en què
per primera vegada ha tingut l’oportunitat
de govern a Montcada. I estem aprofitant.
S’ha fet molt bona feina. Espectacular en
obra pública, però també ha situat la ciutat
en una bona posició en camps com el de
la cultura, els serveis socials, els reptes medi
ambientals o el desenvolupament de les
activitats econòmiques, intentant reactivar
el món del comerç i les oportunitats per a
la gent.
Però tenim molts reptes per endavant,
reptes que vàrem assumir amb un pro-
grama de govern per al decenni 2000 a
2010, molts d’ells vinculats a compromi-

sos d’altres administracions, Generalitat de
Catalunya, Diputació de Barcelona… El
soterrament del TGV, línia de França, el
soterrament de la C-17 per Mas Rampi-
nyo, un nou Centre d’Assistència Primà-
ria… la major part compromisos del dar-
rer Govern de la Generalitat que com a
grup municipal vàrem lluitar perquè fossin
realitat el més aviat possible.
El tot per Montcada és més viu que mai.
Estem disposats a treballar per la ciutat
amb energies renovades, perquè portem
Montcada al cor. Us desitjo que tingueu
un feliç 2004.

Les eleccions municipals han marcat la
dinàmica de funcionament del nostre
Ajuntament en aquest  darrer any. A priori
perquè casualment, durant els cinc primers
mesos de l’any, es van portar a terme tot
un seguit de projectes amb una im-
mediatesa fora de l’habitual.
A tall d’exemple, podríem exposar el
projecte de les escales mecàniques (a Mas
Rampinyo) o el dels contenidors soterrats
que des de la proposta d’aprovació fins a
la seva execució va passar el temps rècord
de 3 o 4 mesos. I a posteriori, perquè els
resultats obtinguts a les eleccions, reforçant
clarament el grup socialista, l’han dotat de
plena autoritat per fer i desfer, que es va
traduir ja de manera també immediata,
en la configuració d’un nou organigrama

municipal on apareixen noves figures com
les de director d’àrea. Aquest fet té una
doble repercussió, primera la jerarquització
i el total control polític de l’Administració,
i la segona, també important i de cara a la
butxaca, l’increment que això suposarà en
el capítol de despeses de personal de
l’Ajuntament.
No cal detallar que hi ha actuacions
positives que s’han portat a terme amb el
suport de tots els grups polítics, però en
tot cas ja seran els portaveus dels grups
de govern qui cantaran les seves lloances.

Amb la il·lusió i el compromís d’haver
revalidat la confiança dels nostres conciu-
tadans a les eleccions municipals, vam co-
mençar el mandat el maig passat. La pri-
mera gran decisió, tot i tenir majoria abso-
luta, va ser compartir el govern amb altres
grups polítics i mantenir una relació cor-
dial i de diàleg permanent amb tothom. Ja
hem pogut compartir la posada en marxa
d’ alguns projectes de ciutat, que havíem
deixat a punt a l’anterior mandat. La Casa
de la Vila serà un espai referent de les acti-
vitats lúdiques, culturals, participatives i
institucionals de la ciutat i, quan tingueu La
Veu a les mans, Montcada Aqua, el nou
complex esportiu situat al Pla d’en Coll
haurà obert les seves portes i  tots podrem
gaudir d’unes instal·lacions d’un nivell i una

L’any que ara acaba ha estat marcat per
dues conteses electorals, municipals i auto-
nòmiques. A les primeres, el PP va acon-
seguir a la ciutat un augment de vots del
35 % i a les segones, un 50 % d´increment.
Creiem sincerament que els nostres
resultats han estat molt bons, a expenses
dels mals auguris que ens “pronosticaven”
els nostres adversaris. Però el que de veritat
ens motiva i ens enorgulleix és que, per
primer cop, a la nostra ciutat, ha resultat
escollida com a diputada del Parlament
de Catalunya una persona de Montcada,
Eva García, regidora del PP. És evident
que resultar escollida per ocupar un escó
a la màxima institució política de Catalunya
mereix un tractament mediàtic digne als
nostres mitjans de comunicació i no l’escàs

tracte ofert per la nostra premsa local. I
ens preguntem, serà el color polític de la
nostra formació el que ha impulsat a
aquesta mínima presència a la nostra
premsa?; en el supòsit de que aquesta elec-
ció hagués recaigut en una persona d’un
altre partit (i encara més si es tractés d´un
membre del govern local), hagués me-
rescut el mateix tracte a la premsa local?
Creiem sincerament que no. Observem
contínuament que, per qualsevol esde-
veniment de menor rellevància o per-
sonatge polític d’escàs nivell de re-
presentació s’ocupen pàgines senceres de
publicació i, quan es tracta d’un cas que
s’ho mereix, i repeteixo, per primer cop a la
ciutat, l’obtenció d’un escó al Parlament,
es minimitza l’interés de la publicació.

qualitat  molt alta. I encara queda molt per
fer; gràcies a la participació de molta gent
tenim un Pla Estratègic que ens ajudarà a
dissenyar el creixement  harmònic i sos-
tenible  de la ciutat i a dotar-nos d’equi-
paments i serveis que faran de Montcada
una ciutat de primera. La nova Biblioteca,
el nou CAP, el Centre d’Educació Infantil
de Can Cuiàs, l’espai del Kursaal, el nou
camp de futbol, plans contra l’exclusió,
foment de la interculturalitat i el civisme, i
estratègies innovadores de participació...
són alguns dels projectes que intentarem
fer realitat en aquest mandat. Volem com-
partir-los amb vosaltres i comptar amb la
vostra complicitat. En nom de tots els
regidors/es del grup socialista, Bon Nadal
i un 2004 en pau i felicitat.
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Les entitats i el consistori de
Montcada celebren el Nadal

FESTA DIVERSA I PARTICIPATIVA

Diversos caga-tiós,Papàs Noël, patges reals, fires i balls de cap d’any són les principals propostes de les entitats locals

sònia hernández
redacció

Des del passat 12 de desembre
els actes de celebració del Nadal
se succeeixen a Montcada. Les
inuaguracions de pessebres i els
concerts han estat els més
habituals. Però entre el 19 i fins
a la Cavalcada de Reis –la
celebració més concorreguda—
encara són molts els actes pre-
vistos per les entitats montca-
denques i l’Ajuntament. Coin-
cidint amb les vacances escolars,
una gran part de les celebracions
aniran destinades als més petits,
com els caga tiós (de l’Esplai
SESA i de Can Cuiàs), les visites
dels carters reials (a la pista
coberta municipal) i patges (a
Mas Rampinyo) i de Papà Noël
(a Can Cuiàs, la font Pudenta i
la Ribera) o la fira de Reis
organitzada per La Unió. També
s’han programat actes per a tota
la família, com la representació
d’Els Pastorets (al Casino de Terra
Nostra), diferents concerts, com

Concert solidari Amnistia Internacional
de Cerdanyola va organitzar un concert el 12 de
desembre a l’Auditori, amb el grup de guitarres de Santi
Moya i la formació Ricercare, per recordar i reivindi-
car la vigència de la Declaració Universal dels Drets
Humans.

Exhibició de veus locals Com a les
grans celebracions, el Nadal és un bon moment per
compartir les experiències viscudes, així, les corals del
Centro Aguileño, del Casal d’Avis de la Mina i de
l’Associació Giravolt van mostrar a l’Auditori el progrés
de la seva feina el 14 de desembre.

El pessebre que no falti L’encesa
del pessebre ha estat un dels actes habituals aquests dies
a les entitats montcadenques. A la foto, el de Can Cuiàs,
que es va encendre el 15 de desembre. La inauguració
es va acompanyar d’un concert de la coral del Casal
d’Avis de la Mina.

Imatges de Betlem L’Agrupació de
Pessebristes de Montcada va inaugurar una mostra de
diorames el 12 de desembre, amb l’assistència de di-
versos representants municipals. La mostra es pot veure
fins al proper 7 de gener a l’Església de Santa Engràcia.

Homenatge nadalenc El 17 de
desembre el Casal d’Avis de la Mina va inaugurar el
pessebre i homenatjà quatre socis que tenen més de 90
anys: Pedro F. Palazón Gallego, Josefa Martín Revelles,
Ángeles Valverde Rodríguez, Dolores Santaella Martín.

Presentació de ‘Quaderns’La
Fundació Cultural també va inaugurar el seu pessebre,
el 17 de desembre, acte que es va completar amb una
xerrada de Núria Cervera sobre tradicions nadalenques
i la presentació del número 7 de la revista Quaderns.

 >> La Coral Sant Jordi protagonitza una de les cites cultures més importants d’aquest Nadal

els de l’Escolania i les corals
Mare de Déu del Turó i del
Centro Aguileño, o els de Lucky
Guri i Laura Simó (a l’ABI) i la
Coral Sant Jordi, el 4 de gener.
Precisament aquesta serà una de
les cites més importants del
Nadal, ja que es tracta d’una de
les formacions musicals més
prestigioses de Catalunya que
visita Montcada en el que serà el
segon Concert d’any Nou en
aquesta tradició que la Regidoria
de Cultura vol instaurar com un
gran esdeveniment al municipi.
El preu de les entrades és de 10
euros en taquilla, 9 anticipades i
6 per a pensionistes.
Més cites ineludibles per a
aquest Nadal són les festes de
Cap d’Any (a la pista coberta
municipal, l’ABI i La Unió de
Mas Rampinyo). Tota aquesta
activitat acabarà amb el
moment més esperat per als
nens: la Cavalcada. Per a una
informació completa vegeu
l’agenda pàgina 21.

FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ, SÍLVIA ALQUÉZAR I JORDI PERARNAU
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sònia hernández
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>>Obres d’artistes locals i catalans per menys de 300 euros

Fins al proper 5 de gener es pot
visitar a l’Auditori el Mercat
d’Art, on una vintena d’artistes
locals i catalans mostren i posen
a la venda la seva obra. Aquest
peculiar mercat és una iniciativa
engegada pel Grup Blau al 1996
que ara recupera la Regidoria de
Cultura, amb la doble intenció
de, d’una banda, promoure la
tasca dels autors locals i, d’altra,
difondre una mentalitat diferent
sobre els regals de Nadal, com
va explicar el President de l’Àrea
Social, Carles Guijarro, qui va ser
l’encarregat de presentar la
convocatòria als montcadencs el
17 de desembre. Guijarro va
destacar que “hem recuperat
el mercat perquè creiem que
una activitat així s’ha de  >> La inauguració del Mercat d’Art va omplir l’Auditori

Pintures i escultures a preus
populars per regalar al Nadal

Cultura ofereix quatre nous
cursos per al segon trimestre

Tallers d’acostament
al teatre amb Dèria

sònia hernández
redacció

La Regidoria obre un taller de cuina infantil per satisfer l’elevada demanda

Fins al 15 de gener és obert el
termini d’inscripció per als cur-
sos del segon trimestre orga-
nitzats per la Regidoria de Cul-
tura. És una convocatòria extra-
ordinària de tallers que “van
tenir una acollida tan bona al
primer trimestre que  repe-
tim, com el de cuina infantil;
o bé que no es van arribar a
fer perquè no es van omplir
però ara hi ha demanda”, diu
la regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU). Els cursos ofertats
són el de restauració de mobles
i pintura decorativa, d’iniciació
al Photoshop, d’astronomia
bàsica i de cuina infantil. La inau-
guració de la Casa de la Vila va

animar molts montcadencs a
participar a les activitats que allà
s’hi desenvolupen, cosa que ha
fet pensar els responsables de
l’equipament que cursos que no

es van tancar al setembre es
podrien fer ara. Les inscripcions
es poden formalitzar a la Casa
de la Vila i al Casal Ramon
Balsalobre.

 >> Un dels cursos infantils que s’imparteixen a la Casa de la Vila

sònia hernández
redacció

La formació montcadenca Dè-
ria Teatre, conjuntament amb
l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, promou un cicle de cur-
sos teatrals per a diferents edats
i amb diferents aplicacions
socials, des de gaudir de l’ex-
pressió corporal i les possibilitats
comunicatives del teatre, fins a
enfrontar-se a un auditori.
D’una banda, la companyia i
Cultura ofereixen tres grups de
tallers d’iniciació al teatre –per a
nens de 7 a 12 anys, joves de 13
a 18 i més de 18–; un de teatre i
acció per a grups de persones
de més de 18 anys, que
treballaran aspectes com la
improvisació, la veritat escènica,
el conflicte i l’acció dramàtica i

Informació i inscripcions a ‘teatrebcn@hotmail.com’

SÒNIA HERNÁNDEZ/ARXIU les noves tendències teatrals; i un
curs per parlar el públic, adreçat
a adults que desenvolupa tasques
com ara fer manifestacions
públiques, o bé senzillament vol
conèixer alguns secrets per a
millorar la capacitat retòrica. Els
cursos estaran dirigits pel
membre de Dèria Teatre Mar-
celo Schwartz. Els horaris i preus
dels tallers es concretaran a par-
tir de les preinscripcions
presentades, que ja es poden fer
al correu teatrebcn@hotmail.com,
on també es pot sol·licitar més
informació. Les sessions es du-
ran a terme a partir del proper
mes de febrer, al local d’assaig
del grup teatral montcadenc, als
antics parvularis del Mitja Cos-
ta, al carrer Crisantems, s/n, de
Terra Nostra.

mantenir; a més, és interes-
sant que es puguin acon-
seguir obres originals a preus
baixos”. Cap de les obres que
són a la venda pot superar els
300 euros. Per la seva banda,
l’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga, va remarcar que el
mercat és una cita “gairebé fa-
miliar, perquè tots els mont-
cadencs coneixem la tasca
dels pintors que hi participen
i entenem molt bé la seva
obra; és una mostra molt pro-
pera”. Una prova de l’accep-
tació d’aquesta iniciativa és el
nombrós públic que va omplir
l’Auditori.

Promoure autors locals.

Els artistes presents al Mercat
d’Art són Pedro Gomez Balles-
ta, Pedro Rubio, Carme Vilà,

Clara Cardona, Jordi Conesa,
Josep M. Pons, Pere Mateu, Eva
Sereno, Maése Pérez, Tere Cas-
tillo, Carles Vilalta, Joan Fernán-
dez, Angel Meroño, Angel He-
nares, Miguel Parreño, Cosme
Oriol i Saida Barbosa. A més a
més, també els visitants del
mercat tenen a la seva disposició
les obres d’artesania creades per
les usuàries del Taller Manetes.
Molts dels creadors que hi par-
ticipen han mostrat la seva satis-
facció amb aquesta convo-
catòria, ja que és una bona plata-
forma perquè el públic conegui
la seva obra i també per establir
noves relacions amb els veïns, tot
i que encara l’hàbit de col·lec-
cionar obra original no és gaire
extès, com han explicar en
diverses ocasions Pedro Gómez
Ballesta i Carme Vilà.

SÒNIA HERNÁNDEZ
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Presentats el Calendari i la
Guia agenda de Montcada

sònia hernández
redacció

El consistori distribuirà 8.000 guies agenda i uns 10.000 calendaris

 >>Els polítics de les àrees de Presidència i Cultura i l’alcalde

en 2 minuts...

� Els gossos de Barbosa, a Sants
L’escultor montcadenc Luis Barbosa va inaugurar la seva
mostra Del temps i de l’albeca, dedicada de manera monogràfica
als gossos llebrers, a les cotxeres de Sants, a Barcelona, el 9 de
desembre. La inauguració també va comptar amb la presència
de representants de l’ong SOS Galgos. Barbosa–a la fotografia
inferior– va valorar molt positivament la col·laboració amb
l’ong que actualment duu a terme per denunciar les condicions
en què sovint viuen aquests animals. L’exposició es podrà vi-
sitar fins el 20 de desembre. LR

�Aniversari sardanístic
L’Agrupació sardanista de Terra Nostra va celebrar el seu 28è
aniversari el passat 8 de desembre. L’entitat va organitzar per
a l’ocasió una audició de sardanes a la plaça de l’Alzina –a la
fotografia inferior–, una missa, un dinar de germanor i una
sessió d’havaneres. Joaquim Castellví, president de l’entitat, ha
assenyalat que aquestes celebracions són importants “en
moments com aquests, quan hem de fer grans esforços
per continuar amb una tradició com la sardana; i
l’aniversari ens ajuda a continuar treballant-hi”. LR

SÒNIA HERNÁNDEZ

� ‘Noviembre’ a l’Auditori
Els dies 19 i 20 de desembre l’Auditori acollirà la projecció
de la pel·lícula Noviembre, dirigida per Achero Mañas i en què
intervé la montcadenca Núria Gago. Abans de la sessió de
dissabte, l’Ajuntament oferirà un reconeixement públic a la
jove actriu per la seva curta però fruitosa trajectòria. La pel·lícula
també es projectarà dissabte 20 –veure l’agenda. LR

PILI ABIÁN

com aconseguir-los

El calendari 2004 es distribuirà
de franc a l’Auditori, la Casa de la
Vila i l’Ajuntament.
La guia agenda es distribueix a
partir de la setmana del 22 de
desembre entre els treballadors
municipals, les entitats de Mont-
cada, els escolars que visiten
l’Ajuntament, els partits polítics i
sindicals, les empreses que hi han
col·laborat, els organismes i
serveis que apareixen a la guia,
com Correus, el Centre d’Assis-
tència Primària o policia Nacional)
i els equipaments municipals.

Joan Dalmau, nominat
als premis Goya

L’actor montcadenc Joan
Dalmau està nominat com a
millor actor de repartiment per
als premis Goya de l’Acadèmia
Espanyola de Cinematografia.
Dalmau, amb una llarga trajec-
tòria al teatre i el cinema –ha
intervingut a sèries com Nissaga
de poder i pel·lícules com Secretos
del corazón–, dóna vida al perso-
natge de Miralles a la pel·lícula
Soldados de Salamina, dirigida per
David Trueba i basada en la
novel·la homònima de Javier
Cercas. Dalmau competeix en la
seva categoria amb Eduard Fer-
nández, pel film En la ciudad;

José L. Gómez, per La luz pro-
digiosa i Juan Diego per
Torremolinos 73. LR

ARXIU

 >>Joan Dalmau

Des del 18 de desembre
l’Ajuntament reparteix el Calen-
dari 2004, i des de la setmana
del 22 de desembre repartirà la
Guia agenda, que van ser pre-
sentats el passat dimecres 17 de
desembre a l’Auditori. Com ja
és costum, l’acte va crear una
gran expectació entre els mont-
cadencs, que van omplir la sala
municipal. Les fotografies del
calendari pertanyen en bona
part a la mostra Montcada i Reixac
Vista panoràmica. De fet, com va
explicar la Regidora de Cultura,
Amèlia Morral (CiU), “l’acolli-
da que va tenir la mostra –
amb més de 2.200 visites– va
ser el principal argument que
ens va convéncer per triar
aquestes imatges”. L’Ajunta-
ment va adquirir les postals
l’estiu passat al col·leccionista
Ramon Pla, i hi  ha una altra part
d’imatges cedides per la poetes-
sa local Elisa Riera. Les imatges
mostren diferents racons i barris
de Montcada i Reixac des de
final del segle XIX fins a la
dècada dels setanta del XX.
Per a la realització d’aquesta ini-
ciativa, com ja és habitual, Cul-
tura compta amb el suport i el
patrocini  de diverses empreses
establertes al municipi. Concre-
tament, en aquesta edició de l’al-
manac han col·laborat 11 firmes
comercials. En total es distri-
buiran 5.000 calendaris de paret,

2.500 de sobretaula i 2.500
format CD.
Des de 1997, l’Ajuntament edi-
ta la guia municipal, que al 2000
esdevindria en la guia agenda
que es coneix actualment, amb
tota la informació sobre el ca-
lendari fiscal i festiu, els serveis i
equipaments municipas i els telè-
fons i adreces de totes les entitats
i associacions. Aquest any, com

a novetat, s’ha afegit un apartat
d’itineraris pel municipi. El prin-
cipal objectiu del producte és,
com va explicar la Presidenta de
l’Àrea de Presidència, Ana Rivas
(PSC), “esdevenir una eina
útil i de servei per a tots els
ciutadans”. Per al 2004 la Regi-
doria de Participació Ciutadana
ha editat 8000 exemplars, que es
distribuiran gratuïtament.

SÒNIA HERNÁNDEZ
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‘Monte Catano’, un mitjà útil
d’intercanvi de coneixement

sònia hernández
redacció

>>Responsables del museu presenten la instal·lació als mestres locals

 >> Una de les fotografies que es poden veure a la seu de l’AFMiR

SÍLVIA ALQUÉZAR

Tello i Fernández,
premiats a Águilas

 >> La directora del museu i autoritats municipals durant la presentació

ARXIU

Fotos del Trofeu Guipuzkoa a la seu de l’entitat

El fotògraf montcadenc Sergio
Tello –membre de l’Agrupació
Fotogràfica de Montcada i
Reixac (AFMIR)– va obtenir el
segon premi del Concurs Na-
cional de Fotografia Ciutat
d’Águilas, organitzat per l’Aso-
ciación de Fotografía Aficiona-
da José Metrán i dotat amb 200
euros. El veredicte del jurat es
va fer públic el 29 de novembre.
Les obres guanyadores es
podran veure fins al 7 de gener
a la ciutat murciana, en una
exposició inaugurada el 13 de
desembre.
El president de l’associació José
Metrán, Agustín Marín, va ex-

plicar que el veredicte havia estat
“molt renyit, ja que la qualitat
de les obres presentades en-
guany va ser altíssima”.

Fotos internacionals. Fins
al proper 30 de gener es pot
veure a la seu de l’AFMIR una
selecció de les obres que han
concorregut als darrers 10 anys
al prestigiós premi organitzat per
l’Associació Fotogràfica de Gui-
púscoa. El president de
l’AFMiR, Cosme Oriol –gua-
nyador del premi el 1998–, ha
destacat que aquesta mostra és
una ocasió “gairebé única per
veure què estan fent els
fotògrafs d’Amèrica Llatina
o Àsia”.

sílvia alquézar
montcada

El Museu Municipal ha tret al
carrer el número 6 de la revista
de caràcter científic Monte

Catano. La publicació, que es va
presentar el passat 11 de
desembre a la nova seu de
l’entitat a la Casa de la Vila,
inclou diversos articles sobre el
jaciment del Pi Candeler, l’inici
de la indústria a Montcada i el
grup Tertúlia. “Una part molt
important de la nostra tasca
és la investigació”, va dir la
directora del Museu, Mercedes
Duran, durant el seu discurs de
presentació, qui també va par-
lar del fons bibliogràfic espe-
cialitzat que l’entitat disposa a les
seves instal·lacions gràcies a
l’intercanvi de la revista local
amb publicacions d’altres
institucions. La regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), va
lloar la feina del Museu i el paper
de Monte Catano. “La revista
contribueix a enriquir el
patrimoni bibliogràfic del
municipi i té una gran utilitat
per a molts alumnes”. En
aquest sentit, l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga
(PSC), va augurar un futur amb

bones perspectives a la
publicació local “perquè a
Montcada hi ha moltes in-
quietuds per conèixer aspec-
tes nous i de la història del
municipi”.

Presentació del museu.

Un dels avantatges del nou
Museu Municipal és que el seu
discurs museogràfic suposa una
eina útil per a la docència, com
ha explicat Duran. Per donar a
conèixer les possibilitats del nou
equipament, Cultura i el Museu
van organitzar una visita dels

professors de primària del
municipi, el passat 17 de desem-
bre, on van ser rebuts per Du-
ran, la regidora de Cultura,
Amèlia Morral (CiU), la d’Edu-
cació, Flor López (PSC) i el
d’Urbanisme, Alfonso Romo
(PSC). Tant els regidors com la
directora del Museu van fer
inicidència en la importància de
la col·laboració entre els centres
d’ensenyament i el nou espai per
tal que els recursos creats puguin
ser aprofitats al màxim pels
mestres i els alumnes de les
escoles de Montcada.
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Un Nadal com cal
el retro-visor

La missa del Gall, el dinar de Nadal o fer cagar el tió són tradicions ineludibles

Fundació Cultural Montcada
núria cervera

FUNDACIÓ CULTURAL

 >> Una representació d’‘Els Pastorets’ a La Unió el 1975

‘El Veïnat’ de La Unió
compleix 20 anys
La revista prepara un canvi de capçalera

sònia hernández
redacció

El Veïnat de Mas Rampinyo, la
publicació editada per La Unió,
celebra el seu vintè aniversari
aquest mes de desembre. La re-
vista dedicarà una part important
del seu espai a l’efemèride al seu
proper número, el 49, que
podria sortir entre els mesos de
desembre i gener. Però la gran
celebració serà al número 50, per
al qual l’entitat ha previst un
canvi d’imatge. “Volem fer la
revista més accessible a tots
els veïns i socis, i també
pretenem que sigui més mo-
derna. Així, canviarem la
capçalera i les seccions”, ex-
plica un dels responsables de la
publicació, Fidel Casajuana.

Órgan històric. El Veïnat va
aparèixer fa dues dècades com
a resposta a la necessitat de tenir
un espai de comunicació entre
els veïns de Mas Rampinyo i de
Montcada en general. Per les
seves pàgines han passat algunes
de les reivindicacions veïnals i
fets històrics del barri; a més de
ser el canal mitjançant el qual La
Unió de Mas Rampinyo ha
informat de les seves activitats a

tots els montcadencs. Ara, com
ha dit Casajuana, “que altres
mitjans públics s’ocupen de
la informació de tot el muni-
cipi, hem optat per donar més
espai per a l’opinió dels socis
de l’entitat i la informació
dels diferents grups de l’en-
titat”. El número renovat po-
dria aparèixer entre els mesos de
febrer i març, tot i que no
existeix una data fixada; i
coincidirà amb un canvi general
en què La Unió també
modificarà el logotip de l’entitat.

ARXIU

 >> La portada de la revista

Nadal és una festa tan arrelada
a Catalunya que en el decurs dels
anys ens ha omplert de tradi-
cions, llegendes, costums i mites.
Cada poble, barriada o ciutat ha
creat actes públics i tradicions
casolanes, que ens cal recordar i
practicar a fi que no desapa-
reguin. Són patrimoni del poble
i converteixen la festa en una
celebració col·lectiva.
Montcada no compta amb una
tradició específica, però sí que
ha assumit i practicat aquelles
que són inherents a Catalunya.
Són tradicions compartides a tot
el territori català. El dinar del dia
de Nadal és la festa grossa, quan
es reuneix tota la família a
l’entorn de la taula per menjar
escudella amb galets i carn
d’olla, pollastre rostit, turrons i
neules, tot regat amb vins de
qualitat i cava. Però abans de
dinar els petits de la casa fan
“cagar el tió”, un tronc d’arbre
gruixut i fort que uns dies abans
es comença a alimentar perquè
s’engreixi i cagui tant que la
beguda i les postres estiguin
assegurades per les menges de
Nadal i Sant Esteve. Els Pastorets

és l’obra de teatre a la que cal

assistir durant les festes
nadalenques, normalment el dia
de Sant Esteve. És la repre-
sentació del naixement de Jesús,
emmarcada en una trama argu-
mental que pot ser romàntica,
dramàtica o burlesca.

Tradicions presents.

Montcada i Reixac ha assumit
aquestes tradicions a nivell de
comunitat viva. Tots recordem
Els Pastorets de La Salle des de
temps immemorials i els de La
Unió de Mas Rampinyo.

Enguany els podem tornar a
veure al Casino de Terra Nostra.
Fer cagar el tió a la plaça de
l’Església, a la sortida de la missa
del Gall, és una tradició que en-
cara es manté, com la de fer el
pessebre, que no és ni menys ni
més que una representació
tridimensional del naixement de
Jesús. A cada casa hi ha un
pessebre gran o petit, tradicio-
nal o sofisticat, però el pessebre
existeix encara que solament hi
hagi la cova, la Mare de Déu,
Sant Josep, el bou i la mula.
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Un espectacle de color, fantasia
i llum inaugurarà Montcada Aqua

La festa,que tindrà lloc el 20 de desembre, inclou visites guiades a la instal·lació, el tradicional tall de cinta i els parlaments de les autoritats

[ NOU COMPLEX ESPORTIU DEL PLA D’EN COLL]

 >> D’esquerra a dreta, Parra, Arrizabalaga, López i Reyes davant de la piscina gran al Montcada Aqua

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> Imatge exterior de l’edifici que acull en el seu interor dues piscines

sílvia alquézar
redacció

El 20 de desembre quedarà gra-
vat en el calendari de dies histò-
rics per a Montcada i Reixac. A
les 18.30h començarà la inaugu-
ració de Montcada Aqua, el
complex esportiu construït al Pla
d’en Coll “que suposarà un
abans i un després en la vida
sòcioesportiva de la ciutat –
afirma el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC)–  en conver-
tir-se en un referent de la lo-
calitat”. L’Ajuntament no ha
escatimat esforços per organit-
zar una festa oberta a tots els ciu-
tadans que tindrà lloc a l’entrada
del nou edifici. L’acte començarà
amb el tradicional tall de la cin-
ta a càrrec de les autoritats. És
prevista l’assistència de represen-
tants de les administracions que
han participat en el finançament
de l’equipament, la Generalitat
de Catalunya i la Diputació de
Barcelona, que estarà reprentat
pel responsable d’Esports d’ens
supramunicipal, Pere Alcover, a
més d’una delegació local
encapçalada per l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC).

Conte de fades. Després
dels parlaments, tindrà lloc l’es-
pectacle teatral de les companyies
Pentina el gat i Gog i magog ba-
sat en éssers fantàstics –fades
d’aigua– que han viscut durant
segles als aqüífers del municipi.
Serà una representació amb mú-
sica en directe i nombrosos
efectes de llum i colors. “Serà
espectacular. Jo li diria a tots
els ciutadans que no s’ho per-
din”, destaca el batlle, qui opina
que Montcada Aqua suposarà
un salt qualitatiu en la vida de la  >> Piscina d’ús lúdic i terapèutic ubicada al costat de la principal

ciutat. Hi haurà visites guiades
per veure la instal·lació. A l’in-
terior, els assistents tindran
l’oportunitat de conèixer el nou
projecte de l’Ajuntament al
costat de l’Aqua: la construcció
de la nova biblioteca. A la sala
d’aeròbic es projectarà un video
sobre el nou equipament cultu-
ral. Fins que comencin les obres,
els terrenys on s’ubicarà s’habili-
taran com a aparcament per als
usuaris de la piscina.
Els treballs de Montcada Aqua,
a càrrec de l’empresa Tiferca, es
van iniciar el 15 de maig de 2002.
El complex esportiu té un pres-
supost de 3.527.392 euros,
aportats per l’Ajuntament,la
Generalitat i la Diputació de
Barcelona.

Jornades de
portes obertes
per conèixer
la instal·lació

Montcada Aqua obrirà al pú-
blic el 29 de desembre la sa-
la de bany i a partir del 2 de
gener entrarà en funciona-
ment la resta de l’equipa-
ment. Abans d’aquestes da-
tes, lel consistori organitza
jornades de portes obertes
per donar a conèixer la ins-
tal·lació. Els dies 22 i 23 es
podrà visitar de 9 a 14h i de
16 a 20h. El 24, Montcada
Aqua obrirà de 9 a 14h. Els
abonats poden portar una fo-
to a les oficines de l’IME, ubi-
cades al nou complex, per
fer-los el carnet d’associat.
També se’ls lliurarà un obse-
qui, que consisteix en una
bossa esportiva (dues per
carnet familiar i una per indi-
vidual), a tots els inscrits
abans de l’1 de gener de
2004. L’horari de la instal·la-
ció els dies 29 i 30 de desem-
bre serà de 7 a 23h, mentre
que el dia 31 obrirà de 7 a
18h.
El nou complex compta ja
amb la inscripció de 3.000
persones, una xifra situada
dins de les previsions muni-
cipals. “Estem satisfets del
nombre d’inscrits que hi
ha abans d’entrar en fun-
cionament el nou com-
plex”, ha dit el regidor d’Es-
ports i president de l’IME, el
socialista Juan Parra. SA
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El Vitelcom suma tres victòries
seguides i aspira ja als play offs
Els montcadencs confien no deixar escapar cap punt per rebre el 3 de gener al Bilbo amb opcions

lluís maldonado
pla d’en coll

LLUÍS MALDONADO

 >> El nou tècnic Marcello Magallahes dret a la banqueta, al costat del jugador Manel

l’adéu de Garrido

L’entrenador Juan Antonio Gar-
rido es va acomiadar de l’afició
del Vitelcom amb una victòria
davant l’IBI d’Alacant per 4-3 el
passat 30 de novembre al
pavelló Miquel Poblet. El partit
va ser molt igualat, però al final
l’equip montcadenc va endur-se
els tres punts. Per al tècnic, va
ser un partit molt especial en
tots els sentits: “Els jugadors
van fer tot el possible, entenent
que la situació de l’equip és
delicada i es necessitava un
cop d’efecte. A nivell personal
va ser molt gratificant, no no-

>> FUTBOL SALA. Grup B de la Divisió de Plata

El Vitelcom Montcada de
futbol sala està confirmant la
seva reacció. Els montcadencs
van guanyar el Manresa per 9 a
7, amb un golejador: Jefferson,
que va marcar cinc gols però que
es va decidir als darrers minuts
amb dos gols de Ferreira. El
Vitel continua a la sisena posició
del grup B, però ha retallat
distàncies amb posicions de play
offs, després de guanyar contra
l’IBI, el Manacor i el Manresa.
Ara, només està a nou punts del
tercer, que és el Barça, i a 10 del
Bilbo, que és segon.
En els tres darrers partits el
Vitelcom ha sumat els 9 punts
possibles. Des que es va fer càrrec
de l’equip el nou tècnic Marcello
Magallahes, la plantilla ha expe-
rimentat un canvi d’actitud, que
s’ha notat al terreny de joc. El nou
tècnic ha mostrat una gran
satisfacció perquè “l’equip ha
aconseguit el que li faltava:
guanyar partits, però reconeix
que la sensació global de joc
no és bona i que encara s’ha
de millorar molt en el ren-
diment dels jugadors i optar,
al final, a la tercera plaça dels
play offs d’ascens”.

Canvi d’actitud. El capità
brasiler de l’equip, Jefferson, ha
assegurat que “la plantilla està
més unida que mai” i valorat
positivament la nova filosofia de
treball que ha imposat Magal-
lahes. “Nosaltres hem de se-
guir treballant i tirar endavant
cada partit, sigui com sigui”,
ha explicat Jeff. Per al capità, les
tres últimes victòries han donat
tranquil·litat a la plantilla per
afrontar amb seguretat cada jor-
nada. Un dels jugadors amb més
experiència fitxats aquesta tem-
porada, el brasiler André Bro-

canello, però que no comptava
amb la confiança de l’anterior
entrenador, assegura que està a
un ritme alt de joc. André diu
que respectava la decisió tècnica
de l’anterior míster, però que ara
compta amb la confiança de
Magallaes per poder jugar més
minuts. Segons André, “un dia o
altre havia d’arribar l’hora de
jugar a un rime més alt”.
El president de l’entitat, Eusebio
Carrera, comparteix amb la resta
de la plantilla la sensació que la
plantilla ha experimentat un canvi
d’actitud i de joc: “Si seguim així
és possible pensar en aconse-
guir la tercera plaça per jugar
play offs”.

Pensant en el tercer lloc.

Ara, per a André “la filosofia
per començar a remuntar és
pensar setmana a setmana, i
acabar tots els partits de la pri-

mera volta guanyats per arri-
bar amb molta motivació en el
partit contra el Bilbo a casa, el
proper 3 de gener”.
Un altre brasiler de la plantilla, Kel,
que havia disposat de pocs minuts
a causa d’una lesió al turmell
també creu que s’està notant un

canvi en el joc. “L’important és
que ha canviat alguna cosa,
cada dia anem a més i s’estan
guanyant punts, tot i que a ve-
gades no es jugui bé, com va
ser el cas de l’última jornada
contra el Manresa”, diu el bra-
siler Kel.

més pel resultat sinó per
l’afecte de l’afició de Mont-
cada cap a mi”. SA

ARXIU

Magallahes:
‘Guanyem

sense encara
jugar bé’

Satisfet amb el rendiment
de l’equip aquestes dues
jornades amb vostè a la
banqueta?
Hem d’estar contents. S’han
guanyat els dos partits, encara
que la sensació que hem donat
no és bona. Hem jugat a
ratxes, però l’important és que
hem controlat el marcador i
això és un factor positiu.
Penso que, quan els jugadors
s’acabin d’acoplar al nou sis-
tema tàctic, millorarem enca-
ra més.
Comença una nova etapa
per al Vitelcom. Quin és el
principal objectiu?
És la primera vegada que
canvio d’equip a mitja tempo-
rada i, per tant, és un repte per
a mi i també per al club. La
missió és millorar la classifi-
cació, queden encara dos par-
tits de la primera volta i tota
la segona part de la  compe-
tició. Setmana a setmana
l’equip ha de millorar, perquè
sabem que tenim un conjunt
important en el panorama del
futbol sala a nivell nacional. I
crec que és assequible parlar
d’aconseguir la tercera plaça i
la classificació per al play off.
Què és el que més desta-
car de la plantilla?
Hi ha qualitat, però s’han de
millorar molts aspectes si es vol
estar a dalt. L’actitud ha estat
positiva, amb ganes de fer-ho
bé. També m’ha agradat la
intensitat defensiva. Em pre-
ocupa poder transmetre tota
la informació en tant poc
temps, que els jugadors ho
assimilin tot.
Què li diria a l’afició ?
L’objectiu principal continua
sent ficar l’equip en posició de
play off d’ascens a Divisió
d’Honor. Prometo treballar
moltíssim en aquest sentit. SA

32



372a quinzena
desembre 2003esports

El Valentine posa fi a una crisi
superant l’Alcora a la pròrroga
lluís maldonado
pla d’en coll

>> BASQUET. Grup E de la lliga EBA

LLUÍS MALDONADO

 >> Jaume Santandreu lluita una pilota en la seva reaparició contra els castellonencs

La Salle masculí
és al tercer lloc
de 1a Catalana

d’handbol

EL VALENTINE FEMENÍ CONTINUA ENTRE
ELS PRIMERS TOT I TENIR UN PARTIT MENYS

El Valentine Montcada feme-
ní es manté entre els primers
equips del grup I de Primera
Catalana, després de guanyar
el partit ajornat contra el To-
relló (72-44). L’equip tornarà a
jugar el 21 de desembre con-
tra el Salt perquè es va pos-
posar el matx contra el Sant
Adrià el passat dia14, i que
es jugarà finalment l’1 de fe-
brer. La plantilla, però, ja pen-
sa en el partit contra el líder,

bona trajectòria

el JE de Terrassa, que encara
està invicte. “Ens va costar
agafar l’embranzida, però
hem fet una progressió
molt bona, i s’estan veient
els resultats”, explica la ca-
pitana, Cris Ximenis, qui reco-
neix que l’equip té la moral
molt forta i creu en les seves
possibilitats aquesta tempora-
da. L’11 de gener les montca-
denques visiten la pista del JE
de Terrassa. LM

El Valentine va haver de patir, i
molt, per superar el líder,
l’Alcora, per 89 a 87 a la pròrroga,
en el darrer partit jugat al pavelló
Miquel Poblet. Amb el marcador
77 a 75, i amb dos tirs lliures a
favor, l’aler Raúl Ortega els va
fallar, i a més en el rebot, Dani
Pérez va forçar una personal a 5
décimes pel final que va donar a
l’equip castellonenc dos llença-
ments que va aprofitar per em-
patar el partit. A la pròrroga,
però, l’encert de Pérez i d’Ivan
Pardo des dels tirs lliures van
assegurar la victòria final en els
darrers instants de joc.
El Valentine va posar així el punt
final a una ratxa negativa de tres
partits perduts de forma con-
secutiva (Archena, Mataró i Prat),
en un partit on l’equip va recu-
perar Jaume Santandreu i
Joaquim Pérez Alarcón, que van
contribuir a millorar el nivell de
joc. Els montcadencs, però,
continuen dotzens, amb sis
victòries i set partits perduts.

Una lliga molt igualada.

La propera jornada l’equip tor-
na a jugar a casa. L’Almàssera,
el sisè classificat del grup E de
la lliga EBA, visita el Miquel
Poblet. Si guanya, el conjunt que
entrena Ferran Anguera podria
acabar de confirmar una línia
ascendent i situar-se en una
posició més còmoda a la classifi-
cació. “És una lliga molt igua-  >> Un partit de la Salle femení

SÍLVIA ALQUÉZAR

lada, i tantes derrotes conti-
nuades fan que busquem el
joc fàcil des de 6,25, però
hem d’aprendre a ficar més
pilotes dintre”. El capità, Jordi
Pons, ha destacat la importància
de la victòria, “una derrota
més ens hauria minat la mo-
ral. Ara ens toca pensar jor-
nada a jornada, concentrar-
nos i acabar el més adalt pos-
sible”.
El president del Bàsquet Mont-
cada, Pere Oliva, confia guanyar
l’Almàssera i demana als Reis
d’Orient salut perquè els juga-
dors estiguin al 100% de forma
per la segona volta.

sílvia alquézar
redacció

El primer equip de la Salle
Montcada, el sènior A masculí,
està fent una bona campanya en
el seu retorn a la Primera Catala-
na d’handbol. A manca d’una
jornada perquè acabi la primera
volta, el conjunt de Jaume Puig
és tercer amb 14 punts. La plan-
tilla afirma que la competició és
molt igualada, amb un equip su-
perior a la resta com el Manyanet
les Corts, el líder amb  21 punts,
que encara no coneix la derrota.
“Si fas un bon partit es pot
guanyar a qualsevol rival i, si
es juga malament també es
pot perdre amb qualsevol
equip”, destaca el capità de la
Salle, Xavi Soto.

Femení. La Salle Montcada es
troba a la setena posició de Se-
gona Catalana amb 7 punts. En
la darrera jornada, La Salle es va
imposar al Vilamajor, el cuer de
la categoria amb només un
punt, per 24-12. La Salle ha
millorat el seu joc des de l’inici
de temporada, que va ser una
mica irregular.
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El Cim i Joventut preparen
les primeres sortides a la neu

El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, ha elaborat
el calendari de les sortides a la
neu, que tindran lloc a partir del
mes de gener. La primera, el dia
24, serà a Formigueres, en
col·laboració amb la Regidoria
de Joventut. El 30 i 31 de gener
i 1 de febrer, el Cim proposa
esquiar a Soldeu-El Tarter, a
Andorra. Al febrer, l’entitat

marxarà al Puigmal el dia 14 i a
Porté-Puymorens el 29. Ja al
març, el 6 i 7 el Cim organitza
una sortida amb raquetes de neu
a un lloc encara per determinar.
El 14 de març l’entitat anirà a
Eyne. Totes les sortides, a ex-
cepció de la d’Andorra, tenen
lloc a pistes del Sud de França.
El preu inclou el viatge en auto-
car i els forfaits. SA

SÍLVIA DÍAZ

 >> Una imatge del partit entre el Montcada i el Sant Celoni, líder del Grup Primer de Preferent

El Montcada perd l’ocasió de
marxar dels seus perseguidors

sílvia alquézar
font freda

>> Futbol. Grup Primer de Preferent Regional

El Sant Joan suma quatre
punts en set jornades

>> Futbol. Grup Novè de Segona Regional

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan Atlètic només ha
sumat quatre punts a les últimes
set jornades, un balanç força ne-
gatiu amb derrotes als darrers
minuts de diversos partits. A l’úl-
tim matx, el conjunt local va per-
dre per 4-3 al camp del Llefià
de Badalona, el segon del Grup
Novè de Segona Regional, tot i
tenir un marcador favorable
d’1-3 fins als darrers instants del
partit. El gol de la derrota va
ser un penal clar per treure una
pilota amb la mà dins l’àrea.
“Pequem de joventut i man-
ca d’experiència”, afirma l’en-
trenador del Sant Joan, Miguel
Argüelles, qui també atribueix la
mala ratxa del seu equip a les
lesions de les últimes setmanes.

Arbitratges. Un altre factor
dels resultats negatius del Sant
Joan són les nombroses expul-
sions que ha patit des que ha
començat la lliga. Tot plegat, haEl Club Deportivo Montcada

segueix amb opcions clares
d’aconseguir l’ascens a Primera
Catalana, tot i que ha desapro-
fitat algunes oportunitats per col-
locar-se líder del Grup Primer
de Preferent o ampliar l’avan-
tatge amb els seus perseguidors
immediats. El conjunt local ha
superat rivals directes en la lluita
per pujar, però ha perdut punts
davant equips que només espe-
ren mantenir la categoria. El
Montcada va guanyar el passat
30 de novembre el Sant Celoni,
el líder, per 2-0 i, la jornada
següent, va empatar a un gol de
penal als últims minuts al camp

del San Cristóbal de Terrassa, a
la zona mitja alta de la classifi-
cació. A l’última jornada, el
Montcada va perdre a casa con-
tra el Roses per 1-2. Per al tècnic
montcadenc, Miquel Olmo, és
important no perdre punts a
casa i guanyar partits fora con-
tra conjunts més modestos
“perquè són els partits que
decideixen una lliga”.

Balanç positiu. A manca de
tres jornades perquè acabi la pri-
mera volta de la lliga, el Mont-
cada es troba situat a la tercera
posició amb 23 punts, a cinc de
diferència respecte el primer i
amb els mateixos punts que
l’Escala, el segon. L’equip va

tenir un inici de temporada irre-
gular, amb derrotes inesperades.
A mesura que van passar els
partits, la plantilla es va adaptar
al joc de Miquel Olmo, qui afir-
ma que el conjunt encara pot
donar més de si: “L’acopla-
ment ha costat més del pre-
vist però anirem a més, sobre
tot quan recuperem jugadors
importants”. El golejador Ser-
gio, allunyat dels terrenys de joc
durant unes setmanes a causa
d’una lesió, va reaparèixer al par-
tit davant el San Cristòbal i va
ser l’encarregat de transformar
el penal de l’empat. Malgrat això,
Sergio encara no està totalment
recuperat, un fet que minva la
capacitat ofensiva del Montcada.

impedit a l’entrenador disposar
al complet de la plantilla, molt
curta en opinió d’Argüelles. D’al-
tra banda, el Sant Joan ha vist
com els col·legiats li han suspès
tres partits abans d’acabar el
temps reglamentari: contra el
Molletense (ja es va jugar el que
faltava i va acabar amb 1-2 fa-
vorable als de Mollet), el Lour-
des (els 55 minuts que manquen
es jugaran el 28 de desembre) i
el Lliçà (faltaven 10 minuts i la
Federació ha donat el triomf  al
Sant Joan per 1-0).

 >> El Sant Joan no està en ratxa

SÍLVIA DÍAZ
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El Shi-kan obté cinc medalles
al Campionat de Catalunya

>> Karate

lluís  maldonado
redacció

 >> Medallistes de Catalunya

El montcadenc José Castilla es
va fer amb la medalla de plata
al Campionat de Catalunya de
Karate, disputat el 29 de no-
vembre a Vilanova i la Geltrú,
en una final ajustada en què va
perdre finalment per decisió ar-
bitral. Altres quatre components
del Shi-kan, Marc Rodríguez en
cadet, i Marta Garcia, Nuria
Ayala i Ángeles Castilla en júnior
femení van aconseguir el bronze.
Aquesta classificació dóna als
esportistes del Shi-Kan una plaça
a la selecció catalana de l’any
vinent. D’altra banda, una cin-
quantena de components del
club va prendre part també a la
final de la lliga de Karate del
Vallès, disputada el 22 de novem-
bre a Sabadell, on van sumar 11
medalles. Cal destacar la gran
actuació d’Alejandro Ronco,
Raimon López i Marc Rodríguez
amb l’or en categoria benjamí,
juvenil i cadet respectivament. En

categoria prebenjamí, Marc Sán-
chez i Leire Pérez van obtenir la
medalla de bronze. En cadets,
Joël Pérez va obtenir la medalla
de plata i  Rubén Estrella va
aconseguir la tercera posició.
David Bermejo i Judith Oliva
van ser segons en juvenil i en
sènior Quimet Carmona i Mar-
ta Garcia van obtenir la plata.

El montcadenc Antonio Egea
va obtenir la medalla de bronze
per al club Lee Young al cam-
pionat júnior de taekwondo de
Catalunya que es va celebrar el
30 de novembre al Palau
d’Esports de la Mar Bella, de
Barcelona. Al campionat van

participar 40 clubs de Cata-
lunya i prop de 250 compe-
tidors. Rubén Bernal i Javier
Santafé van ser els altres mem-
bres del Lee Young que es van
quedar a les portes d’una me-
dalla amb una cinquena posició
a la final. LR

Bronze d’Antonio Egea, del Lee Young

>> Taekwondo. Campionat de Catalunya

SHI KAN

>> Kick Boxing. Campionat de Catalunya

Ors de Sergio Varona
i de Javi Puentes

 >> Varona, a la dreta, i Puentes, a l’esquerra, alcen els trofejos

DOIL LEE

lluís maldonado
redacció

El montcadenc Sergio Varona,
del gimnàs Doil-Lee de
Cerdanyola, es va proclamar el
passat 29 de novembre nou
campió de Catalunya en cate-
goria welter de menys de 70
quilos, durant la VIIa edició del
Campionat de Catalunya de
Kick-Boxing Light Contact. Va-
rona va superar totes les
expectaves possibles i va prota-
gonitzar una de les finals més
espectaculars del torneig.
També, el montadenc Javi Puen-
tes va aconseguir l’or en menys

de 60 quilos amb un gran
repertori de tècnica de punys i
cames. Altres dos montcadencs,
Jónatan Guerrero i Dani Aneas,
en menys de 65 quilos, van fer
un bon combat, però no van
entrar a la final.
Les medalles de Varona i Puen-
tes els ha valgut un passaport per
prendre part al Campionat d’Es-
panya d’aquest esport per clubs
que es farà pròximament. L’en-
trenador dels montcadencs,
Myong-Duck, s’ha mostrat molt
satisfet pels èxits aconseguits i
espera que puguin repetir
medalles al torneig estatal.
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les classificacions

Femení. 2a Catalana.
Jornades 7 i 8

Sant Cugat-La Salle a.
La Salle-Vilamajor 24-12

Equip Partits Punts
1 Arrahona 7 10
2 Ascó 6 10

3 La Roca 7 9

7 La Salle 7 7

Veterà masculí
8 Ildefonso Teruel

26 José Muñoz

34 Santos Guillén

36 Antonio Ortiz

45 Enric Mayà

46 Emilio Sánchez

Benjamí. Jornada 4

Elvira Cuyàs-FS Montcada A 0-1
AE Can Cuyàs-R. Fuster A 0-1
R. Fuster B-Mitja Costa s.r.
FS Montcada B-Reixac 3-6
Descansa: Sagrat Cor

Equip Partits Punts
1 Reixac 4 12
2 FS Montcada A 3 9

3 Mitja Costa 3 9

4 Ramon Fuster A 4 9

5 FS Montcada B 3 6

6 Ramon Fuster B 2 0

7 AE Can Cuyàs 4 0

8 Sagrat Cor 3 0

9 Elvira Cuyàs 0 0

Aleví. Jornada 4

Elvira Cuyàs-Badia B 1-8
Badia A-FS Montcada 1-7
Mitja Costa-El Viver 3-7
Descansa: Reixac

Equip Partits Punts
1 FS Montcada 4 12
2 El Viver 3 6

3 Badia B 3 6

4 Reixac 3 3

5 Mitja Costa 2 1

6 Elvira Cuyàs 3 1

7 Badia A 2 0

Infantil. Jornada 4

AE Can Cuyàs-Montserrat 5 -1

Equip Partits Punts
1 Anselm Clavé 4 12
2 Ginesta 4 10

3 Tiana C 4 9

6 AE Can Cuyàs 4 9

Juvenil. Jornada 4

AE Can Cuyàs-Ginesta 4 -4

Equip Partits Punts
1 Ramon Fuster 4 12
2 IES Badia B 4 10

3 Can Cuyàs 4 9

Prebenjamí. Grup A.
Jornada 4

Elvira C. B-Elvira C. A 7-12

Mitja Costa-CB Montcada s.

Sagrat Cor A-Viver A 38-14

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs A 4 8
2 Sagrat Cor A 4 6

3 Mitja Costa 4 6

4 Elvira Cuyàs 3 5

5 Viver A 3 4

Prebenjamí. Grup B
 Jornada 4

Elvira C. B-CB Montcada 52-2
Sagrat Cor B-Reixac 11-14
Mitja Costa B-Font Freda 2-0
Descansa: Viver B

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs B 4 8
2 Reixac 4 7

3 Mitja Costa B 3 5

4 Sagrat Cor B 3 4

5 Font Freda 4 4

6 Viver B 4 4

7 CB Montcada 2 3

Benjamí.  Jornada 2

CB Montcada-Turó 45-18
Reixac-Viver 30-34

Equip Partits Punts
1 Viver 2 4
2 CB Montcada 2 4

3 Reixac 2 2

4 El Turó 2 2

FUTBOL SALA

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 11, 12 i 13

Vitelcom Montcada-IBI 4-3
Manacor-Vitelcom M. 3-11
Vitelcom M.-Manresa 9-7

Equip Partits Punts
1 FC Barcelona 10 28
2 Benicarló 10 27

3 Bilbao 10 23

11 Vitelcom Montcada 10 11

Segona Divisió A. Grup 3.
Jornades 9, 10 i 11

Catalònia-Can Cuyàs 3-2
Can Cuyàs-Tiana 3-7
Alheña-Can Cuyàs 4-2

Equip Partits Punts
1 Catalonia 11 28
2 Bonaire 11 28

3 Racing Bar 11 26

11 Can Cuyàs 11 10

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 9 i 10

Valentine-Mataró 79-86
Prat-Valentine 86-83
Valentine-Alcora 89-87

Equip Partits Punts
1 Prat 10 17
2 Vic 10 17

3 L’Alcora 10 16

11 Valentine 10 15

Masculí. 1a Catalana. Grup 3
Jornades 11 i 12

Montcada B-Ciutat Vella 60-69
Prat B-Montcada B 80-69

Equip Partits Punts
1 Sants 12 22
2 Prat la Seda ‘B’ 12 20

3 Caldes ‘A’ 12 20

16 Montcada B 12 15

 Femení. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 10 i 11

Vic-Valentine 55-92
Valentine-Torelló 72-45
Valentine-Sant Adrià a

Equip Partits Punts
1 JC Terrassa 11 22
2 Joventut BBCremià 11 19

3 Asisa Ceset 11 19

4 Valentine 10 18

 Masculí. Ct. Territorial. Grup 6
Jornada 10 i 11

Sant Fost-Elvira Cuyas A 55-59
Elvira Cuyas A-La Garriga 62-59
Equip Partits Punts
1 La Garriga 10 19
2 Sentmenat 10 17

3 Ripollet 9 16

8 Elvira Cuyàs 8 14

Masculí. Territorial Sots-21 ‘A-2’
Grup 2 Jornades 11 i 12

Pompeia-Can Sant Joan 55-43
C. Sant Joan-Artés 50-49
Equip Partits Punts
1 Sant Joan 12 22
2 Sant Andreu 10 20

3 Roser 10 18

10 Can Sant Joan 10 15

Masculí. Ct.Catalunya B. Grup 2
Jornades 10 i 11

Elvira Cuyas ‘B’-El Colomer67-52
Tecla Sala-Elvira C. ‘B’ 87-57
Equip Partits Punts
1 Sant Jordi 10 20
2 Guinardó 11 19

3 St. Quizer 10 18

12 Elvira Cuyàs 11 15

Femení. 3a Catalana. Grup 3
Jornades 10 i 11

Elvira Cuyas-Vilatorrada a
Torelló B-Elvira Cuyas 61-43
Equip Partits Punts
1 L’Ametlla 7 14
2 Manlleu 7 14

3 St. Joan de Mata 7 12

10 Elvira Cuyàs 6 8

Segona Regional. Grup 9
Jornades 12, 13 i 14

La Llagosta-Sant Joan 2-1
Sant Joan-Lloreda 1-3
Llefià-Sant Joan 4-3

Equip Partits Punts
1 Barberà 13 30
2 Llefià 14 29

3 La Llagosta 14 28

9. Sant Joan 13 18

Tercera Regional. Grup 19
Jornades 10, 11 i 12

Danubio-Penya Decano 3-1
P. Decano-Juventud Craks 1-2
Bugatti-Penya Decano 3-1

Equip Partits Punts
1 Mollet B 12 30
2 Danubio 11 28

3 P. Barc. Olivella 12 26

15 Penya Decano 12 6

Femení. 3a Territorial
Grup 1  Jornades 8, 9 i 10

La Roca-Can Sant Joan 3-6
Bellavista-Can Sant Joan 4-5
Can Sant Joan-Guineueta 2-1

Equip Partits Punts
1 Esp. Guineueta 8 24
2 Can Sant Joan 8 20

3 P. Blanc-i-blava 9 19

4 Cerdanyola 7 15

HANDBOL

Masculí. 1a Catalana.
Jornades 10, 11 i 12

La Salle-Santpedor 30-21
Sants-La Salle 32-24
La Salle-GEIEG 22-21

Equip Partits Punts
1 Les Corts 12 23
2 GEIG 12 16

3 La Salle 12 14

4 Sant Cugat 12 13

Masculí. 3a Catalana.
Jornades 8 i 9

Rubí- La Salle B 17-22
La Salle B-Escola Pia a

Equip Partits Punts
1 Canovelles 7 14
2 La Salle 6 10

3 Rubí 7 10

4 Les Franqueses 6 9

ATLETISME

Cros Vila de Castellar
Classificació dels montcadencs

Benjamí femení
13 Alba Mayà

21 Alba Molina

Benjamí masculí
10 Alejandro Ariza

Aleví femení
5 Aida Ariza

9 Sara Zamarreño

18 Cristina Ortiz

21 Clara Garcia

Aleví masculí
2 Aitor Martín

6 Adrián Serrano

17 Lluís Naval

Infantil femení
9 Andrea Martín

Cadet masculí
5 Francis Castro

14 Albert Herrero

15 Toni Alcázar

16 Basili Alcázar

21 Joan Riera

Veterà masculí
11 Ildefonso Teruel

28 José Muñoz

32 Antonio Ortiz

42 Santos Guillén

46 Emilio Sánchez

Cros Internacional de Granollers
Classificació dels montcadencs

Aleví masculí
2 Aitor Martín

31 Lluís Naval

Aleví femení
26 Sara Zamarreño

27 Irina Casado

28 Cristina Ortiz

Infantil femení
50 Andrea Martín

54 Marina Garcia

Cadet masculí
21 Francis Castro

38 Albert Herrero

40 Toni Alcázar

44 Basili Alcázar

48 Joan Riera

Sènior masculí
41 Jordi Candela

LLIGA ESCOLAR

FUTBOL SALA

BÀSQUET

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 9, 10 i 11

Vidreres-Montcada B 3-4
Montcada B-Can Massuet 11-5
Castellar-Montcada B 2-4
Equip Partits Punts
1 Montcada B 11 24
2 Premià 11 22

3 Alella 11 22

4 Gimnàstic 11 22

FUTBOL
Preferent Regional. Grup 1

Jornades 10, 11 i 12
Montcada-Sant Celoni 2-0
San Cristóbal-Montcada 1-1
Montcada-Roses 1-2

Equip Partits Punts
1 Sant Celoni 14 28
2 L’Escala 13 23

3 Montcada 14 23

4 Martorell 13 22
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Júnior A CB Montcada� La imatge

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

La festa de l’esport
escolar aplega més

de 500 alumnes

�

� El CD Montcada
guanya el derbi benjamí
per 0 a 7  P. 39

�  El CD Montcada juvenil
de futbol sala continua
donant sorpreses P. 39

� El Vitelcom cadet A
és primer d’un dels
grups més difícils P. 39

�  El Cadet A de CH La
Salle, empatat a punts
amb el líder  P. 39

Els jugadors de David Giner s’enfrontaran els propers mesos a un repte:
mantenir la categoria Preferent A. El Júnior A del CB Montcada ha passat a
la fase A del Campionat de Catalunya, la més important d’aquesta categoria
a nivell estatal. L’¡nici, però, estat amb una derrota davant l’Hospitalet.

M.J. García�

Les escoles de Montcada i Reixac van

participar a la presentació oficial dels Jocs

Esportius  Escolars, que va tenir lloc el

dissabte 13 de desembre al pavelló  Miquel

Poblet i a la zona d’atletisme. Aquesta ha

estat la primera edició d’una festa que

l’Ajuntament de Montcada va considerar

interessant realitzar per equiparar l’esport

escolar amb els altres clubs, que ja han

consolidat el dia de presentació dels seus

equips. En aquesta matinal aproximada-

ment 500 escolars  van practicar diferents

modalitats esportives.

Els més petits, a la pista, van començar

realitzant activitats de psicomotricitat, per

continuar amb el multiesport, que englo-

bava mini-handbol, mini-bàsquet i futbol

a cinc.  Mentrestant, les categories benjamí,

aleví i infantil es trobaven a la zona  d’atle-

tisme i, ajudats pels monitors de la Jo-

ventut Atlètica Montcada, participaven

en curses curtes amb relleus, llançament

de pilota i javelina i salt de llargada.

L’acte, que es va iniciar amb la desfilada i

presentació de tots els equips (nens, dele-

gats, entrenadors i àrbitres), va ser un èxit

de participació i de públic. La pista del

Miquel Poblet també va comptar amb la

presència de l’alcalde de Montcada, César

Arrizabalaga (PSC), del regidor d’Esports

i president  de Institut Municipal d’Esport

i Lleure (IME), Joan Parra (PSC), del

regidor  d’Indústria, Sergio Hermoso

(PSC), i de la presidenta del Consell de

l’Esport  Escolar de Montcada (CDEM),

Cristina Calderero. Aquesta última va

els més destacats

Continuen els bons
resultats d’Aitor Martín

>> Aitor Martín

L’entrada a la categoria aleví no ha
suposat un descens de bons
resultats per al montcadenc Aitor
Martín, atleta de la JAM, que ha
quedat segon a totes les
competicions que ha disputat fins
al moment -la darrera celebrada el
passat cap de setmana a Granollers.
La propera cita, dins del Campionat
de Catalunya, serà el 31 de gener, a
Manresa.

SILVIA DÍAZ

>> Els participants van desfilar pel Pavelló Miquel Poblet�

El Vitelcom juvenil
es juga el lideratge
El Marfil Santa Coloma, el líder de la
Lliga Nacional, visita el 20 de desembre
el Pavelló Miquel Poblet per enfrontar-
se al Vitelcom, en la desena jornada
de lliga. Els jugadors de Guillem
Sardanyes tindran l’opció d’alçar-se
amb la primera posició davant el rival
més dur de la competició.

� L’equip júnior femení del
CB Montcada supera els mil
punts en l’11a jornada   P. 39

� Les infantils del CEB
Can Sant Joan mantenen
el segon lloc P. 39

>>Partit de lliga contra el Babar

recollir,  de mans d’Arrizabalaga, una

maleta de material esportiu específic de

psicomotricitat que rotarà per totes les

escoles del municipi. A més, es va  fer

lliurament a tots els col·legis de material,

com ara pilotes d’handbol, futbol  sala i

bàsquet.

El regidor d’Esports va animar tots els

nens que participen a l’esport  escolar i,

sobretot, va agrair la tasca que desenvo-

lupen els monitors. Parra també va afegir

que vol que aquesta festa dels Jocs Espor-

tius Escolars es repeteixi cada any. De  la

seva banda, l’alcalde de Montcada va

convidar els assistents a gaudir de l’am-

bient festiu de la matinal esportiva. I és

que també va haver temps per a la diver-

sió, sobretot quan el mateix Pare Noël es

va personar a la  pista del Miquel Poblet,

davant la sorpresa de tots els  nens presents.

Fins i tot ell va participar de la xocolatada

que va començar  quan van finalitzar les

activitats esportives. Una parada per re-

cuperar forces i continuar gaudint de

l’actuació d’un grup d’animació i dinamit-

zació que, just davant el pavelló mu-

nicipal, va contagiar d’alegria els presents.

SILVIA DIAZ

MARÍA JESÚS GARCÍA

Èxit de la la primera edició de la festa escolar

Es van barrejar activitats esportives i lúdiques

�

�

MARÍA JESÚS GARCÍA

Escoles i entitats participants
CEIP El Viver, CB Elvira Cuyàs, CEIP

Reixac, CEIP El Turó, Col·legi Sagrat

Cor, CB Montcada, CEIP Mitja Cos-

ta, Col·legi La Salle Montcada, Asso-

ciació Esportiva Can Cuiàs, CEIP

Elvira Cuyàs, IES Montcada, Club

Gimnàstic  La Unió, Club Futbol Sala

Montcada, CEIP Font Freda, Club Jo-

ventut Atlètica Montcada
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més esp�rts

UNA JORNADA LÚDICA�

Els Jocs Esportius, en imatges

>> Salt de llargada, organitzat per la JAM >> Jocs de psicomotricitat >> El grup d’animació va posar el punt i final a la matinal esportiva

>> El Pare Noël va repartir caramels>> Les autoritats i la presidenta del CDEM>> Els participants van practicar el bàsquet

>> Els escolars van practicar el llançament de pes >> Presentació dels participants a la jornada

>> Alumnes del CEIP Elvira Cuyàs, jugant a handbol >> Cursa de relleus >> Joc de passada de pilota

MARÍA JESÚS GARCÍA
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el consell� Xavi Soto, capità del ch la  montcada

Xavi Soto té 31 anys i des dels 8 és fidel al CH La Salle
Montcada. Ha passat per totes les categories i actualment és el
capità del primer equip. Soto assegura que la seva millor etapa
és l’actual, de sènior, perquè creu que, 10 anys després d’arribar
a aquesta categoria, és capaç d’ensenyar als jugadors més joves
que s’incorporen al primer equip tot allò que a ell va haver
d’aprendre anys enrere. Ara pot demostrar als joves del club les

«L’esport és molt important per a un
bon desenvolupament físic, però no
només per a la salut, sinó també, i
especialment per als més petits, per a la
psicomotricitat, l’agilitat i la coordinació.
L’esport t’ajuda a tenir disciplina,
fomenta la companyonia i els bons

hàbits de comportament. Fer esport implica,
en la majoria dels casos, aconseguir una
bona colla d’amics. Jo tinc amics des dels 8
anys, quan vam començar junts a jugar a
handbol al mateix equip. Hem pujat de
categoria, seguim jugant junts i som amics
de sempre. Els primers anys només heu de

pensar a divertir-vos quan feu esport,
fins als 12 o 13 anys. Una vegada
arribeu a aquesta edat, ja podeu decidir
si voleu continuar a l’esport, però en
un vessant més competitiu -a partir de
les les categories júnior i cadet- o bé
dedicar-vos més als estudis».

seves qualitats i el que considera que ha de tenir un bon jugador
d’handbol per ser competitiu. Malgrat estar en el millor moment,
Xavi Soto ha decidit que aquest és el seu darrer any com a jugador.
Ara, el capità de La Salle vol dedicar-se de ple a la seva filla, que
neixerà al març. Soto descarta, de moment, ser entrenador
d’algun equip de base, perquè creu que és incompatible amb
l’exercici de la seva professió. Xavi Soto és enginyer industrial.

mésen 2 minuts

� BÀSQUET: FINAL PRIMERA FASE

Els equips de la Promoció acaben aquest
cap de setmana
L’inici de les vacances de Nadal és el final de la primera fase per als
equips de bàsquet que a hores d’ara competeixen a les categories de
Promoció. La segona fase distingeix els equips en funció del nivell que
han demostrat a la fase prèvia. Alguns poden pujar a nivell A o B, i
d’altres baixar a C. Els responsables del CB Montcada es volen mostrar
prudents, però el més probable és que els equips Preinfantil  i Mini
masculí pugin a nivell A, encara que aquestes decisions no depenen
només dels resultats obtinguts sinó de la Federació. A aquest club, a
partir de la segona fase, s’incorporarà el Mini femení. El club que
incorpora un altre equip és La Salle. Les jugadores preinfantils femenines
començaran la lliga el 10 de gener. D’altra banda, però, al mateix club,
el Cadet B femení  ha quedat segon del seu grup. Pel que fa al CEB Can
Sant Joan, el club esperava millors resultats de l’equip Sots 21 i està
content amb què les jugadores infantils s’hagin situat a la part superior
de la classificació.  Els cadets del CB Elvira Cuyàs, primers, continuen
sent els millors classificats de l’entitat. Els partits de segona fase
comencen el cap de setmana del 10 i 11 de gener.

El juvenil del Can Sant Joan es fa amb
el primer derbi local
El primer derbi de la temporada per als juvenils de futbol de
Montcada i Reixac va ser favorable a l’EF Can Sant Joan, que va
guanyar el CD Montcada per 1 a 2. El partit es va haver de disputar
el dijous 27 de novembre, al camp de la Font Freda, després que el
dia oficial, el diumenge d’octubre, l’àrbitre no es va presentar. El
partit va estar igualat la majoria del temps de joc, però finalment els
de Can Sant Joan es van emportar els dos punts imprescindibles per
poder afrontar els objectius del club, que no són altres que millorar
i pujar de categoria. A més, el derbi montcadenc va comptar amb
una gran presència d’aficionats de tots dos equips, als quals no els va
importar animar al seu conjunt preferit en un dels dies més freds del
mes de novembre. A hores d’ara, tots dos clubs montcadencs tenen
dipositades les esperances en els seus juvenils, ja que fa anys que viuen
ancorats a Segona Divisió. De moment, el Juvenil de l’EF es troba
millor posicionat que el del Montcada. Precisament els verdiblancs
no acaben de tenir sort aquest any. A les derrotes s’ha de sumar el
fet que porten moltes jornades descansant i patint l’absència dels
àrbitres.

Els equips d’handbol continuen en ratxa
El Juvenil del CH La Salle encara no coneix la derrota al llarg
d’aquesta lliga. El conjunt montcadenc, que milita a Segona Divisió
Nacional (categoria A), ha guanyat tots els partits que ha disputat de
moment. La Salle és líder amb 18 punts. El Juvenil és l’equip més
destacat, però tampoc es queda enrera el  cadet A, que competeix a
Segona Divisió Nacional, i que és segon a la classificació, després de
guanyar els dos darrers partits. El cadet A no ha deixat les primeres
posicions de la taula en aquests primers mesos. En canvi, el cadet B,
que s’havia mantingut a la meitat de la classificació gairebé durant tota
la competició, s’ha situat en vuitena posició en aquesta darrera
jornada . Els pitjors resultats són per les cadets femenines, que encara
no han guanyat un partit aquesta temporada. Pel que fa a l’equip aleví
masculí, que juga a la lliga escolar del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, ara mateix és cinquè a la classificació, amb cinc partits
disputats.

MARÍA JESÚS GARCÍA

Les categories més altes van començar
la segona fase el 13 de desembre
El Júnior A i el Cadet masculí del CB Montcada i el Cadet A femení
del Bàsquet La Salle ja han entrat a la segona fase de la competició de
lliga. L’equip que té un repte més difícil és el Júnior A del CB
Montcada. Els jugadors han passat a Preferent A, la màxima categoria
catalana per a aquesta edat, i hauran d’enfrontar-se a rivals tan durs
com el Barça o el Joventut. L’entitat afronta aquesta situació amb
optimisme, però també amb la incertesa d’haver de jugar contra els
millors equips de la lliga. D’altra banda, el cadet del Montcada
continuarà la segona fase a Preferent B, amb la intenció de mantenir
la categoria. Pel que fa a La Salle, els responsables del club consideren
que el Cadet femení entra ara en una etapa dura, amb rivals difícils
com el SESE o el Sant Cugat.

Activitats de Nadal
La majora d’equips de base des-
cansen aquests dies pel que fa a la
competició regular, encara que
pràcticament tots continuaran
amb els entrenaments durant el
període de vacances. Les entitats
decideixen no organitzar torneigs
de Nadal ni grans esdeveniments
per donar uns dies de descans
merescut a jugadors,  entrenadors,
pares i acompanyants.
Malgrat això, alguns clubs sí que
decideixen fer una trobada per
donar la benvinguda a les festes
nadalenques. És el cas del CB
Montcada, que els dies 22 i 23
organitza una jornada festiva amb
tots els jugadors del club, dels
més petits fins als sèniors. La festa
comptarà amb concursos i altres
activitats adreçades a les diferents
edats. Els jugadors més grans
disputaran un torneig amistós
entre ells.
D’altra banda, el CEB Can Sant
Joan ha organitzat també unes
jornades esportives nadalenques
per al dia 28 de desembre, amb
jocs i un aperitiu.
Pel que fa al Vitelcom Mont-
cada, els equips de base, a ex-
cepció dels juvenils, participaran
el dia de Nadal en un quadran-
gular a l’Hospitalet i el 27, els
alevins, benjamins i prebenjamins
jugaran un torneig a Premià. La
resta de clubs descansaran aquests
dies. En bàsquet, tots els jugadors
del Bàsquet La Salle continuaran
aquests dies els entrenaments.
Els jugadors del CB Elvira
Cuyàs descansaran del 21 de
desembre al 10 de gener. Els
jugadors dels equips de futbol i
futbol sala del CD Montcada
descansaran, encara que el juvenil
del CD Montcada de futbol
començarà a entrenar el primer
cap de setmana de gener. Els
jugadors de la secció de futbol
sala del conjunt verdiblanc sí que
entrenaran durant les vacances.
Pel que fa a l’handbol, el CH La
Salle també dóna dies de descans
als seus jugadors.

� FUTBOL

� HANDBOL

SILVIA DÍAZ
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CD MONTCADA

Infantil A (Jornades 11 i 12)
Primera Divisió. Grup 02

Guineueta - CD Montcada 2-0
CD Montcada - Bufalà 0 -1

Aleví (Jornades 9 i 10)
Segona Divisió. Grup 16

Masnou - CD Montcada 4-2
CD Montcada-La Salle Premià 5-1

Prebenjamí A (Jornada 9 i 10)
Preferent (Copa ADEFUBE)

CD Montcada  - P. Blaugrana 4-4
CD Montcada - La Concordia 4 -4

Benjamí (Jornada 9 i 10)
Divisió d’Honor (Copa ADEFUBE)

CD Montcada - Sant Cugat 0 -2
EF Can St Joan-CD Montcada 0-7

� RESULTATS I  CLASSIFICACIONS

Futbol

Prebenjamí B (Jornada 9 i 10)
Preferent (Copa ADEFUBE)

Mollet - CD Montcada 5-0
CD Montcada - CF Ripollet 1 -5

Equip Partits Punts
1 Llefià CF 11 29
2 Barça Comtal 11 28
3 Hospitalense 11 24

14 CD Montcada 11 6

Infantil B (Jornades 9 i 10)
Segona Divisió. Grup 27

CD Montcada - Sta. Perpètua 2-1
C. Meridiana - CD Montcada 1-4

Cadet (Jornades 11 i 12)
Primera Divisió. Grup 10

CD Montcada - Sta. Perpètua 1-1
Sant Celoni- CD Montcada 3-1

Equip Partits Punts
1 Granollers EC 11 33
2 Lliçà d’Amunt 11 24
3 Bellavista Milan 11 23

14 CD Montcada 11 9

Juvenil (Jornades 9 i 10)
Segona Divisió. Grup 20

CD Montcada- Juventud 25 S. a.
CF Ripollet CD Montcada 2-1

Prebenjamí  (Jornada 9 i 10)
Preferent (Copa ADEFUBE)

EF Can St Joan-Sta Perpètua 0-5
Fontetes - EF Can Sant Joan 0-0

Benjamí (Jornada 9 i 10)
Preferent (Copa ADEFUBE)

Sabadell N.- EF Can St Joan 0-1
EF Can Sant Joan - CD Mont. 1 -7

Aleví (Jornades 11 i 12)
Primera Divisió. Grup 02

Trajana - EF Can St Joan 6-1
EF Can St Joan-Cerro T. Vella5 -1

Equip Partits Punts
1 Barcelona FC 11 33
2 Barça Comtal 11 30
3 L’Hospitalet CE 11 30

14 EF Can St Joan 10 5

Infantil (Jornades 9 i 10)
Segona Divisió. Grup 27

EF Can St Joan - La Garriga 3 -2
Parets - EF Can Sant Joan 3-3

Cadet (Jornades 9 i 10)
Segona Divisió. Grup 20

EF Can St Joan - Sentmenat 5 -1
C. Parellada- EF Can Sant Joan1-6

Juvenil (Jornades 9 i 10)
Segona Divisió. Grup 20

Andalucía -EF Can Sant Joan 3-0
EF Can Sant Joan d.

Cadet Masculí (Jornades 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell A. Grup 7

La Salle d.
Sant Celoni - La Salle 83-38

VITELCOM MONTCADA

Benjamí A (Jornades 8 i 9)
Grup 1

Teià- Vitelc. Montcada 2-10
Vitelc. Montcada - Caldes 6 -3

Benjamí B (Jornades 8 i 9)
Grup 2

Vitelc. Montcada - Teià 2-4
Vilassar - Vitelc. Montcada 5-0

Aleví A (Jornades 10 i 11)
Grup 1

Vitelc. Montcada - Premià 17-0
Vitelc. Montcada - Caldes 19-4

Aleví B (Jornades 10 i 11)
Grup  3

Vitelc. Montcada - Figaró s.
Caldes - Vitelc. Montcada 2-5

Equip Partits Punts
1 Vilassar de Mar 10 28
2 Rapid Sta Coloma 9 24
3 EScoles Pies 9 24

9 Vitelc. Montcada 9 12

EF. CAN SANT JOAN

Equip Partits Punts
1 CB Sant Celoni 7 13
2 CB Caldes 7 13
3 CB Vic 8 12

5 La Salle Montcada 7 7

Equip Partits Punts
1 Premià CD 9 27
2 Vilassanes At. 7 21

3 Masnou At. 8 21
5 CD Montcada 9 16

Vegeu Classificació Infantil B CD Montcada

Equip Partits Punts
1 Bellavista Milan 9 25
2 Palautordera 7 19
3 PB Sant Celoni 8 19

7 EF Can St Joan 8 11

8 CD Montcada 9 10

Equip Partits Punts
1 Barberà 7 19
2 Sant Cugat 9 19
3 EF Cerdanyola 8 18

6 EF Can St Joan 8 14

11 CD Montcada 7 5

Vegeu Classificació EF Can Sant Joan

Futbol Sala

Equip Partits Punts
1 Vitelc. Montcada 6 18
2 Esparraguera 4 9
3 Finques Olesa 4 9
4 Teià 3 3

Equip Partits Punts
1 Teià F Cinc 6 16
2 Llinars 6 15
3 Mataró 8 14

8 Vitelc. Montcada 7 9

Equip Partits Punts
1 Marfil Sta Coloma 6 18
2 Canet 8 18
3 Mataró 7 15

5 Vitelc. Montcada 6 12

Cadet Femení B (Jornades 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 5

La Salle - St Feliu Codines 69-19
La Salle - CE Osona 51-58

Equip Partits Punts
1 CE Osona Manlleu 7 14
2 La Salle Montcada 7 12

3 St Feliu Codines 8 10
4 Sant Fost 7 9

LA SALLE MONTCADA

Preinfantil Masculí (Jorn. 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 7

La Salle - Sant Nicolau 63-61
La Salle - CO St Cugat 44-76

Cadet Femení A
Campionat Catalunya No Senior.
Preferent B. Fase Prèvia. Grup 3

 (Jornada 14)

Nàstic - La Salle 71-58
El CB Montcada va acabar la fase
prèvia en la sisena posició

Preferent B. 2a Fase. Grup 11
 (Jornada 1)

SESE - La Salle 51-42

Vegeu Classificació CB Montcada

Premini Masculí (Jornades 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 4

CB Elvira Cuyàs d.
CB Parets - CB Elvira Cuyàs21-17

Preinfantil Femení (Jorn. 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 4

Sant Cugat- CB Elvira Cuyàs71-37
CB Elvira Cuyàs - Ferrer Vic 27-38

Equip Partits Punts
1 CB Elvira Cuyàs 7 13
2 CB Parets 8 13
3 CB Tabor 7 12
4 CB Vilassar de Dalt 6 7

Equip Partits Punts
1 CB Torelló 9 17
2 CEB Sant Jordi 9 15
3 CO Sant Cugat 9 13

6 CB Elvira Cuyàs 9 9

CB ELVIRA CUYÀS

Júnior Masculí B (Jornades 11 i 12)
Campionat  Catalunya No Sènior.

Júnior B. Grup 1

CB Montcada -Mataró 83-73
CE vilanova - CB Montcada44-95

Equip Partits Punts
1 SESE 12 24
2 CB Sant Josep 12 23
3 Basket Almeda 12 23

6 CB Montcada 12 20

Júnior Masculí A
Campionat  Catalunya No Senior.
Preferent B. Fase Prèvia. Grup 4

(Jornada 14)

L’Hospitalet - CB Montcada57-86
El CB Montcada va acabar la fase
prèvia en la primera posició

Preferent A. 2a Fase. Grup 6
(Jornada 1)

L’Hospitalet - CB Montcada 69 -67

Júnior Femení (Jornades 10 i 11)
Campionat  Territorial Barcelona.

Nivell A. Grup 1

Fem. Ronda-CB Montcada 34-94
Cardedeu - CB Montcada 10-126

Equip Partits Punts
1 CB Montcada 11 22
2 UE Sant Cugat 11 21
3 CEB Sant Jordi 11 20
4 Femení Ronda 11 19

Cadet Masculí
Campionat  Catalunya No Sènior.

Preferent B. F. Prèvia. Grup 4
 (Jornada 14)

St Gervasi - CB Montcada 73-51
El CB Montcada va acabar la fase
prèvia en la sisena posició

Preferent B. 2a Fase. Grup 12
 (Jornada 1)

CB Montcada - IPSI 69-72

Preinfantil Masculí (Jor.  8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 7

E. P. Caldes -CB Montcada 56-53
CB Montcada - St Gervasi 45-54

Equip Partits Punts
1 CB Montcada 9 16
2 Escola Pia Caldes 8 15
3 Sant Gervasi 8 13
4 CO Sant Cugat 8 12

5 La Salle Montcada 9 11

Mini Masculí (Jornades 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 12

CB Mollet - CB Montcada 6-57
CB Montcada - Caldes 63-27

Equip Partits Punts
1 CB Parets 9 17
2 CB Montcada 9 17

3 CB Castellar 9 15
4 Escola Pia Caldes 9 11

Premini Masculí (Jornades 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 6

CB Montcada - EP Granoll. 55-1
CB Granoll. - CB Montcada 50-84

Premini Mixte (Jornades 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 9

CB Montcada - Sagrat Cor 2-53
CB Montcada d.

CB MONTCADA

Bàsquet

Equip Partits Punts
1 Sagrat Cor 8 14
2 CB Vilassar de Mar 7 12
3 CB Cabrera 7 10

5 CB Montcada 7 7

Cadet Masculí (Jornades 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 5

CB Elvira Cuyàs -Joan XXIII 67-31
Prats Lluç.-CB Elvira Cuyàs  48-71

Equip Partits Punts
1 CB Elvira Cuyàs 8 15
2 Prats Lluçanès 7 13

3 Joan XXIII 7 10
4 CB Tona 6 7

Infantil Femení (Jorn. 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 2

Sant Gervasi -CB Elvira Cuyàs 2-0
CB Elvira Cuyàs d.

Equip Partits Punts
1 Sant Adrià Fem. 7 14
2 Sant Gervasi 8 13
3 CB Argentona 7 12

4 CB Elvira Cuyàs 7 8

Júnior A Masculí (Jornades 10 i 11)
Campionat Territorial Barcelona

Junior. Nivell C. Grup 1

CP Roser - CB Elvira Cuyàs 76-43
CB Elv. Cuyàs - Badalonès 49-71

Equip Partits Punts
1 CP Roser 10 20
2 BC Martorell 10 19
3 Bosco Horta 10 12

12 CB Elvira Cuyàs 10 12

Junior B Masculí (Jornades 10 i 11)
Campionat Territorial Barcelona

Junior. Nivell C. Grup 2

La Llagosta - CB Elvira Cuyàs 69-51
CB Elvira Cuyàs d.

Equip Partits Punts
1 La Llagosta EBC 10 19
2 Canovelles BC 10 19
3 CBS Canyelles 9 18

8 CB Elvira Cuyàs 9 13

Sots 21 Femení (Jornades 10 i 11)
Campionat  Territorial Barcelona.

Grup 2

CB Elvira Cuyàs - St. Andreu48-62
CB Manlleu - CB E. Cuyàs     52-44

Equip Partits Punts
1 AE Casp 10 20
2 Joventut Les Corts 10 20
3 CB Manlleu 10 19

14 CB Elvira Cuyàs 9 12

CEB CAN SANT JOAN

Preinfantil Masculí (Jorn. 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell B. Grup 8

CEB C St Joan - Terrassa 39-46
CEB C St Joan - Castellar 72-37

Equip Partits Punts
1 Canovelles BC 9 18
2 CN Terrassa B 9 14
3 CB Mollet 7 12

4 CEB Can Sant Joan 8 11

Infantil Femení (Jornades 8 i 9)
PB. Fase Prèvia. Nivell C. Grup 3

CEB Can St Joan -La Garriga37-40
CEB Can St Joan - CB Roda33-42

Equip Partits Punts
1 CB La Garriga 8 16
2 CEB Can Sant Joan 7 11

3 CB Roda 7 10
4 CB Cardedeu 6 8

Sots 21 Masculí (Jornades 11 i 12)
Campionat Territorial Barcelona.

Nivell A2. Grup 2

 B. Pompeia - CEB C St Joan55-43
CEB C St Joan - CB Artés 50-49

Equip Partits Punts
1 CEM Sant Joan 12 22
2 AE Sant Andreu 10 20
3 Súria 10 18

10 CEB Can Sant Joan 10 15

Juvenil Masculí (Jornades 8 i 9)
Lliga Catalana. Fase Previa

H Rubí - CH La Salle 26-40
CH La Salle - EP Granoll. 40-16

Equip Partits Punts
1 CH La Salle 9 18
2 BM Barberà 8 14
3 BM Calella 8 10
4 BM La Roca 7 10

Cadet Femení (Jornades 7 i 8)
Segona Divisió Catalana (C)

Vilamajor - CH La Salle 19-10
CH La Salle - Canovelles 16-19

Equip Partits Punts
1 H Vilamajor 7 14
2 ACLE Guissona 6 8
3 CN Canovelles 6 5

4 CH La Salle 5 0

Cadet Masculí B (Jornades 8 i 9)
Segona Divisíó Catalana (C)

CH La Salle - Gavà 33-32
CH La Salle - Sant Vicenç 27-33

Equip Partits Punts
1 EEM Sant Vicenç 8 16
2 CE Vilanova i la Gel. 7 14
3 Gavà 9 12

8 CH La Salle 8 7

Cadet Masculí A (Jornades 8 i 9)
Segona Divisió Catalana (B)

Franqueses - CH La Salle 24-27
CH La Salle - BM Barberà 50-22

Equip Partits Punts
1 BM Granollers 9 18
2 CH La Salle 9 16
3 CH Sant Esteve 9 13

4 H Cardedeu 8 12

Handbol

CH LA SALLE MONTCADA

Aleví Masculí (Jornades 6 i 7 )
Lliga  CEVOR. Nivell 2. Grup 2

CH La Salle - HB Roquerol 4-12
CH St Esteve - CH La Salle 10-6

Equip Partits Punts
1 HB Roquerol 5 9
2 H Parets 6 7
3 CH St Esteve 4 5

5 CH La Salle 5 1

Juvenil (Jornades 10 i 11)
Segona Divisió. Grup 2

Unió Mollet- CD Montcada 3-8
CD Montcada - Teià 5 -2

Equip Partits Punts
1 Sant Martí P. 9 24
2 IES Montserrat 8 21
3 Cardedeu 8 15

4 CD Montcada 7 13

Cadet (Jornades 10 i 11)
Segona Divisió. Grup 1

Parets - CD Montcada 1-3
CD Montcada - Castellterçol 1 -5

Equip Partits Punts
1 Vilassar de Mar 10 28
2 Ferran de Segarra 9 24
3 Premià Esportiu 8 12

9 CD Montcada 9 12

CD MONTCADA

Infantil (Jornades 10 i 11)
Segona Divisió. Grup 1

CD Montcada - Canet 2 -8
CD Montcada d.

Vegeu Classificació Vitelcom Montcada

Juvenil B (Jornades 10 i 11)
Primera Divisió Barcelona

Vitelc. Mont. - FC Barcelona 2-1
Montsant -Vitelcom Mont. 6-3

Equip Partits Punts
1 Miró Martorell 9 22
2 DMS Sarrià 7 19
3 CN Sabadell 8 16

12 Vitelc. Montcada 8 6

Juvenil A (Jornades 8 i 9)
Lliga Nacional. Grup 6

Vitelc. Montcada - Riu Nord 3-3
Sant Julià - Vitelc. Montcada 4-1

Equip Partits Punts
1 Marf. Sta Coloma 4 12
2 Vitelc. Montcada 4 10
3 Babar 5 10

4 Sant Julià 4 9

Cadet B (Jornades 10 i 11)
Segona Divisió. Grup 2

Vitelc. Montcada - St Joan V.13-0
Lest. Mollet -Vitelc. Montcada2-4

Equip Partits Punts
1 Mediterrani CE 10 28
2 Eurogramenet 9 21
3 FS Mollet 9 21

7 Vitelc. Montcada 10 15

Cadet A (Jornades 8 i 9)
Primera Divisió Barcelona. Grup 1

FC Barcelona -Vitelc. Mont. 5-5
Vitelc. Montcada - F. Olesa 10-0

Equip Partits Punts
1 Vitelc. Montcada 7 19
2 FC Barcelona 7 19
3 Marfil Sta Coloma 7 18
4 Arqué Manresa 7 12

Infantil B (Jornades 10 i 11)
Segona Divisió. Grup 1

Vitelc. Montcada - Mollet 5 -4
Vitelc. Montcada d.

Equip Partits Punts
1 Cardedeu 7 21
2 Mataró 7 18
3 Canet 7 18

6 Vitelc. Montcada 8 12

11CD Montcada 8 6

Equip Partits Punts
1 ADT “A” 1 2
2 Unió Gironina 1 2
3 CN Sabadell 1 2

6 CB Montcada 1 1

Equip Partits Punts
1 Joventut Badal. 1 2
2 Sagrada Família 1 2

3 L’Hospitalet 1 2
4 CB Montcada 1 1

Equip Partits Punts
1 Sabadell Nord 7 21
2 EF Can St Joan 8 14

3 Can Boada 7 11
4 PB Sant Cugat 5 10

Equip Partits Punts
1 Rickomak Lleida 1 2
2 Joventut BBC 1 2
3 CN Reus Plom 1 2

7 La Salle Montcada 1 1

Equip Partits Punts
1 CB Vic 9 17
2 CB Montcada 9 16

3 CB Llinars 9 16
4 CB Granollers 9 11

Infantil A (Jornades 8 i 9)
Primera Divisió Barcelona

Vilassar M.- Vitelc. Montcada4-5
Vitelc. Montcada - P. Ortega  8-1

Equip Partits Punts
1 Marfil Sta Coloma 7 21
2 Cervelló 8 21
3 Esparraguera 8 18

4 Vitelc. Montcada 7 15

Els resultats estan actualitzats a dia 17 de
desembre. Les classificacions del futbol i el futbol
sala estan actualitzades en la jornada del 7 de
desembre, el bàsquet i l’handbol a la jornada del
13 de desembre.
Llegenda:
a. Ajornat
s.r. Sense resultat
cc. Pendent del Comitè de Competició
s. Suspès
d. Descansa

MARÍA JESÚS GARCÍA
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“Modelar el fang et
proporciona molta pau”

Arriba un moment

que l’obra pren

vida pròpia i és

ella la que em va

guiant i em

demana coses

No em considero

ningú especial pel

fet de dedicar-me

a l’art

�

Ceramista

LAURA GRAU

�Quan et vas començar a
endinsar en el món de l’art?
Recordo que des de sempre
m’ha agradat dibuixar i pintar.
No és una cosa que hagi decidit
conscientment sinó que vas fent,
vas fent i cada vegada l’art ocu-
pa més espai a la teva vida, fins
que arriba al dia que prens l’op-
ció de convertir l’afició en la teva
feina. I ara visc d’això. No sé si
sóc bona o no, però puc dir que
treballo del que m’agrada.
�Per què et vas decidir per
la ceràmica?
Vaig començar pin-
tant a l’oli, però en
seguida vaig provar
altres tècniques per
buscar dimensions,
volums. La neces-
sitat d’experimentar
em va portar fins a
la ceràmica.  El tacte
del fang va ser un
descobriment molt
agradable. Modelar
aquest material tan
orgànic et propor-
ciona molta pau, és
relaxant. La cerà-
mica t’obre un món
de possibilitats
creatives il·limitat. El
camí és molt llarg i
t’adones que mai no
en saps prou.
�També fas classes de cerà-
mica. T’agrada ensenyar?
La veritat és que m’ho passo
molt bé ensenyant, sobretot amb
els petits. Tenen molta inventiva i

la seva imaginació no té límits.
Énsenyar és molt enriquidor
perquè sempre aprens coses
noves dels teus alumnes. A més,
he comprovat que és una activitat
molt beneficiosa per als nens ner-
viosos. Amb els adults és
diferent. Tenen por de fer-ho
malament i estan massa pendents
d’obtenir resultats immediats.
Volen la gran obra de seguida i
això no és possible.
�Quins passos segueixes a
l’hora de fer una obra?
Gairebé sempre parteixo d’una

idea més o menys
definida. De vega-
des faig un petit di-
buix del que tinc al
cap, però quan
començo a mode-
lar, vaig modificant
coses i arriba un
moment que no sé
quin serà el final
perquè la peça pren
vida i és ella la que
em va guiant i em
demana coses.
�Quines formes
predominen en
la teva obra?
Les meves formes
tendeixen a les líni-
es corbes. Sempre
faig figures rodo-
nes, de perfil suau,

mai  anguloses ni cantelludes.
Suposo que té a veure amb el
meu caràcter, més aviat tranquil
i planer. El que sí m’agrada són
els acabats aspres

’No sóc una persona interessant’. Ens rep al
seu estudi del carrer Pasqual amb la bata de feina i amb la música
del cubà Compay Segundo de fons. Està coent les figures de la
Castanyada que han fet els alumnes de les escoles de Montcada
on fa classes. És molt reàcia a parlar d’ella mateixa –”no crec que
les meves coses li interessin a ningú”– i només es mostra comuni-
cativa quan parlem de la seva feina. Va néixer fa 42 anys a
Montcada i Reixac, on la seva família té una merceria, va cursar
els estudis de primària i secundària a Lestonac de Mollet  i es va
formar com a ceramista a l’escola Terracotta de Barcelona. A
més de modelar fang, li encanta viatjar i llegir. Ha exposat diver-
ses vegades a sales del municipi, l’última a la Casa de la vila amb el
pintor Pedro Gómez Ballesta. També ha exposat al Centre Per-
manent d’Artesania i a la Casa Elizalde de Barcelona. Ara prepa-
ra les obres que posarà a la venda al Mercat d’Art.

i rugosos. Darrerament m’ha
donat per fer gerros, de dife-
rents formes i colors, de vega-
des, no massa pràctics, però tam-
bé faig figures humanes, plats  i
safates. M’inclino pels colors ter-
rosos i he descobert que el co-
lor blau té també una gran pre-
sència a les meves obres.
�Tens inclinació per algun
autor o moviment artístic?
M’agrada molt el Modernisme i
les seves formes capricioses, pe-
rò en general, sóc bastant “es-
ponja” i retinc les coses que m’e-
mocionen, tot i que siguin d’es-
tils molt diferents. en aquest sen-
tit sóc molt eclèctica. Admiro
molt els treballs de ceràmica de
Miquel Barceló, però el que més
em serveix d’inspiració són els
viatges. M’agrada impregnar-me
de la llum dels llocs, els colors
de la natura, la seva música i les
cares de la seva gent. Sempre que
torno d’un viatge tinc moltes ga-
nes de posar-me a treballar.
�Has fet diverses expo-
sicions col·lectives i també
‘a duet’ amb altres artistes.
Trobo que és molt enriquidor
treballar en equip. Els resultats
poden ser molt sorprenents, tot
i que no és una tendència molt
estesa dins del món de l’art on
predomina més l’individualisme.
Jo sóc “artista” en la mesura que
faig coses que es poden consi-
derar “artístiques”, però no em
sento especial pel fet de dedi-
car-me això. L’únic que impor-
ta és com siguis com a persona.

  Carme Vilà

�T’agrada viure a Montcada?
Sí, hi estic bé. Només em quei-
xo dels embussos i la falta
d’aparcament. No tenim un po-
ble molt maco, però té altres

avantatges com el fet d’estar
molt ben comunicat. El que sí
intento és participar sempre que
puc en la vida social i cultural
de la ciutat.

  Carme Vilà


