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L’equip de govern confirma el bon ritme de les obres que es fan a la ciutat. Pàgina 4
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Interior manté que la nova
Comissaria dels Mossos
obrirà al mes de novembre

El repte: augmentar l’èxit escolar
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>> Vanessa León guanya
el bronze al Mundial de
Taekwondo de Corea  P.25

El curs ha començat amb 2.700 alumnes a primària i 1.900 a secundària  P. 3

La Regidoria d’Educació s’ha marcat com a objectiu promoure accions per reduir el fracàs
escolar. D’altra banda, també vol obrir el procés participatiu per dissenyar el Projecte
Educatiu i de Ciutat (PEC), en un curs que estrena la sisena hora lectiva a Primària.

>> L’alcalde repassa la
gestió de govern en la
recta final del mandat P.6

>>  La Plataforma diu que
reprendrà les protestes si
no hi ha resposta oficial  P.8

>> El Consistori farà
accions per a la integra-
ció d’immigrants P. 15

>> Mas Rampinyo tindrà
una residència i un centre
de dia per a la gent gran P. 5

>>  Montcada amplia
l’oferta cultural amb prop
de 90 cursos i tallers P. 20

LLUÍS MALDONADO

LAURA GRAU

>> L’AV del Centre vol que
es restringeixi el trànsit
al carrer Sant Antoni P.14

PILAR ABIÁN

Montcada
homenatja
la II República
a la Diada

P. 12

PILAR ABIÁN

>> Pedrola, exiliat a França

L’entrada en vigor del nou
Estatut i la recuperació de la
memòria històrica van ser els
eixos centrals de la celebració
oficial de la Diada. A l’acte
d’enguany, el convidat va
ser Lluís Pedrola –fill d’un
regidor d’ERC a Montcada
durant la IIa República i que
es va haver d’exiliar a França
en acabar la Guerra Civil.
Precisament, Montcada orga-
nitzarà actes durant el mes de
novembre per recuperar la
memòria històrica dels ho-
mes i dones que van lluitar per
la democràcia.

PILAR ABIÁN
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La Regidoria d’Educació incrementa
les accions per reduir el fracàs escolar

CURS ESCOLAR 2006-7

L’altre repte del nou curs és obrir el procés participatiu per dissenyar el Projecte Educatiu i de Ciutat (PEC)

laura grau
montcada

-Quin és l’objectiu del pro-
grama Trànsit?
Totes les accions que s’englo-
ben en aquest programa de
caràcter transversal pretenen
augmentar l’èxit escolar a
l’ESO i que els alumnes rebin
una bona orientació per entrar
en el món adult. L’experiència
va arrencar a mitjan del curs
passat i l’agent d’acompanya-
ment ja està  fent el seguiment
de 8 alumnes de l’IES la Ribe-
ra que participaran en diversos
tallers i estades a empreses.
-Què suposa disposar d’un
PEC?
Aquest és un compromís que
el govern municipal va adquirir i
que va més enllà de l’educació
formal que s’imparteix als cen-
tres. El PEC introdueix el con-
cepte de ciutat educadora en
valors com la convivència i el
civisme. El 9 de novembre hi
haurà un acte a l’Auditori on
explicarem a la població tot el
procés en el qual és bàsica la
participació ciutadana.
-La sisena hora lectiva ha
comportat problemes?
Crec que és molt positiu que

“VOLEM AJUDAR ELS JOVES A FER-SE ADULTS”

LAURA GRAU

>> L’a

El curs escolar 2006-7 va
arrencar el passat 12 de setembre
amb un total de 2.700 matri-
culats a infantil i primària i 1.900
a secundària. La matriculació a
secundària ha experimentat un
increment d’un centenar d’alum-
nes a causa de la incorporació
al mapa educatiu de Montcada
del centre concertat de Ciutat
Meridiana que ha absorbit bona
part de la demanda del barri de
Can Cuiàs. També hi ha hagut
un notable creixement de la de-
manda de places a P3, on que-
den menys vacants que en anys
anteriors. El nou curs estarà
marcat per l’ampliació del Pro-
grama de Transició Escola
Treball, Trànsit, i per l’inici del
procés d’elaboració del Projecte
Educatiu i de Ciutat (PEC). Una
altra novetat és que tots els cen-
tres de primària, tant públics
com concertats, tenen el mateix
horari lectiu, de 9 a 13h als
matins –excepte educació infan-
til que acaba a les 12h– i de 15 a
17h a la tarda.

Trànsit. Aquest programa,
que va entrar en funcionament
el curs passat, s’adreça als joves
que tenen dificultats per seguir
els continguts de l’ESO i pretén
orientar-los en el procés de
transició a la vida adulta. La ini-
ciativa, que promou la Regido-
ria d’Educació, compta amb la
implicació directa d’altres depar-
taments del Consistori com
Serveis Socials, Infància i Joven-
tut i el Servei de Promoció Eco-
nòmica (SPE) i incorpora la fi-
gura d’un agent d’acompa-
nyament que fa el seguiment de
cada cas. Aquest curs s’ofertaran
als instituts tallers d’informàtica,
jardineria, mecànica i teatre amb
l’objectiu d’orientar cap als cicles
formatius o altres sortides
acadèmiques els joves amb poca
motivació. En alguns centres
també es faran estades breus a
empreses perquè l’alumne entri
en contacte amb el món labo-
ral. En la mateixa línia es posarà
en marxa al Centre Cívic de la

Ribera el Projecte Aules d’estudi,
un servei adreçat a joves de 12
a 16 anys amb dificultats
d’aprenentatge que oferirà un
espai on estudiar i fer els deures
amb el suport d’un educador.
Aquesta experiència pilot es
podria estendre a d’altres barris
del municipi. També es faran
classes de reforç escolar al CEIP
el Turó, adreçades sobretot als
alumnes nouvinguts que tenen
dificultats d’aprenentatge.

PEC. L’altre gran repte del curs
2006-7 és l’inici del Projecte
Educatiu i de Ciutat  que haurà
de definir el futur educatiu del
municipi. Actualment s’està
elaborant la diagnosi de la situa-
ció, que determinarà les man-
cances i els punts forts de Mont-
cada en màteria educativa, i a
partir del mes de novembre
s’obrirà el procés participatiu per
elaborar el document definitiu.

Obres. Durant el període de
vacances la majoria de centres
escolars públics han experi-
mentat obres de millora entre
les quals destaquen la instal·lació
d’una cuina i la reorientació de
la pista esportiva al CEIP Reixac;
la construcció d’una rampa
d’accés i un lavabo adaptat al
CEIP Elvira Cuyàs i la subs-
titució de la tanca exterior del
CEIP Turó que dóna al carrer

Elionor. A secundària, l’IES la
Ferreria ha habilitat una sala
per impartir el nou cicle
formatiu de pròtesi dental i l’IES
Montserrat Miró ha redistribuït
alguns espais per ampliar aules.
Com cada any, Educació ofereix
als centres de Primària i Se-
cundària un ampli ventall d’acti-
vitats  vinculades al coneixement
del medi, la salut i l’educació en
valors.

l’entrevista

>>Ana Rivas, regidora d’Educació
pel PSC

´SÒNIA HERNÁNDEZ

TREBALL MATEMÀTIC

L’Escola d’Adults Ramon Bal-
salobre comença el nou curs
el proper 18 d’octubre amb
prop de 200 alumnes matri-
culats. Després de dos anys en
ubicacions provisionals, co-
mença una nova etapa a la

article d’interès

EL CENTRE TÉ 200 ALUMNES MATRICULATS
escola d’adults

seva remodelada seu, al carrer
Reixagó, 5 de Can Sant Joan,
que va ser inaugurada el passat
mes de juny (foto). El centre
dóna la possibilitat als alumnes
d’obtenir el Graduat Escolar de
Secundària. LG

s’unifiqui l’horari lectiu a tots
els centres de primària, tot i
que s’ha de mirar de solventar
el desajust amb l’horari d’in-
fantil que afecta algunes fa-
mílies amb més d’un fill al cen-
tre. Ara per ara, cada escola
s’organitza com pot.
-Quan s’obrirà la nova esco-
la bressol al CEIP Mitja Cos-
ta?
Estem a punt d’adjudicar les
obres perquè la primera convo-
catòria, abans de l’estiu, va
quedar deserta. Esperem ad-
judicar-les durant l’octubre. LG

 >>  Alumnes de P4 del CEIP Mitja Costa de Terra Nostra  en el seu primer dia de classe

LAURA GRAU
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La Comissaria dels Mossos obrirà
portes el proper mes de novembre

El govern muncipal constata que els projectes urbanístics de ciutat avancen a bon ritme

Millores de
l’accés al Parc
de Can Cuiàs

redacció
can cuiàs

FOTOS: NATÀLIA MUÑOZ

pilar abián
montcada

>> COLLSEROLA

>> Les autoritats van comprovar in situ l’estat de la futura seu dels Mossos

LA GENERALITAT DESTINA 73 MIILIONS PER

A EQUIPAMENTS SANITARIS A MONTCADA

subvencions

El Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya
invertirà a Montcada i Reixac
prop de 73 milions d’euros per
millorar la seva infraestructura
sanitària. La principal inversió
correspon a l’hospital subco-
marcal que donarà servei, a
més del municipi montcadenc,
a Cerdanyola i Ripollet i tindrà
un cost total de 70 milions
d’euros. També es troba en
construcció el segon Centre
d’Assistència Primària (CAP)

al Pla d’en Coll, amb una inver-
sió de 2 milions i mig d’euros.
Les obres del nou CAP avan-
cen a bon ritme, mentre que
els tràmits previs a la cons-
trucció de l’hospital continuen i
la previsió és que obri les por-
tes el 2010. La tercera actuació
que ha finançat la Generalitat a
Montcada i Reixac ha consistit
en la substitució de les torres de
refrigeració de l’ambulatori de la
plaça Lluís Companys, amb un
cost de 162.000 euros. LR

Les obres del projecte Porta de
Can Cuiàs, que es van iniciar a
final de juliol, ja estan a punt de
finalitzar.  L’actuació s’emmarca
en el pla global de millora del
Parc de Can Cuiàs, que desen-
volupen l’Ajuntament  i el Con-
sorci Parc de Collserola a tra-
vés d’un conveni. Aquesta pri-
mera intervenció té un pressu-
post de 44.806 euros i l’àmbit
d’actuació es troba al final del
carrer Circumval·lació, a un es-
pai d’ús en què hi ha el col·legi
Mestre Morera (Barcelona) i
l’Escola Bressol Municipal Camí
del Bosc.

Condicionament. El pro-
jecte de la Porta de Can Cuiàs
ha permès la neteja del terreny i
la conformació del talús a la
vessant de la muntanya, la mi-
llora el sistema de recollida d’ai-
gües, la col·locació d’un pavi-
ment de llambordins de pedra
natural i elements per estabilitzar
el talús, a més d’una plantació
de pins. També s’ha construït en
el perímetre de la plaça un banc
corregut semicircular format per
pedra llicorella amb corona-
ment de peces de formigó gra-
vat amb motius vegetals.

LAURA GRAU

>> Obres d’adequació

Les obres de construcció de la
Comissaria dels Mossos d’Es-
quadra, al Pla d’en Coll, al cos-
tat de la C-17, es troben ja en
una fase molt avançada amb
l’objectiu de poder obrir por-
tes en la data prevista, l’1 de
novembre. Aquest és el com-
promís de la Conselleria d’In-
terior i també de l’empresa
constructora, segons va poder
constatar la delegació municipal
que el 6 de setembre va visitar
el recinte. L’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), acompanyat
dels presidents de l’Àrea Inter-
na, Carme Porro (PSC), de
l’Àrea Territorial, Sergio Her-
moso (PSC) i de l’Àrea Econò-
mica, Joan Maresma (CiU), així
com de tècnics municipals, van
poder fer un recorregut per
l’interior de les instal·lacions
constatant l’avançat estat de la
construcció.
És previst que en les properes
setmanes la consellera d’Inte-
rior, Montserrat Tura, visiti
l’equipament, amb motiu de la
signatura del conveni entre el
Govern i l’Ajuntament per co-
ordinar el desplegament poli-
cial. La Comissaria, tindrà 1.050
m2 de superfície i hi treballaran
una cinquantena d’agents

Àmplia visita. La delegació
municipal va visitar també
altres actuacions urbanístiques
i equipaments en construcció
com l’acondicionament de l’en-
torn de l’escola bressol Camí del
bosc de Can Cuiàs i l’accés al
Parc de Collserola, la plaça de
Nicaragua (Can Sant Joan) –que
es preveu inaugurar a l’octubre,
quan s’hagi plantat l’arbrat– i
l’Estadi de futbol de la Ferreria.
Totes aquestes actuacions s’enlles-

OBRES EN MARXA

tiran abans de final d’any. També
es troben en la recta final les obres
del Centre Cívic de la Ribera, una
de les intervencions incloses en el
Pla Integral del barri. En les
properes setmanes es procedirà
a la instal·lació del material i el
mobiliari necessari per poder
desenvolupar-hi el programa
d’activitats socials, culturals i
lúdiques previst.

Calendari previst. Ja en el
decurs del 2007 acabaran inter-
vencions com les escales mecà-
niques de Can Sant Joan, entre els
carrers Bateria i Bosc, i el centre
cívic que s’ubica a l’antic cinema
Kursaal, el Centre lúdic i de serveis
de Mas Rampinyo, i la Biblioteca
i l’auditori de Montcada Aqua.
També l’any vinent es preveu inau-
gurar el Centre lúdic i de serveis
de Mas Rampinyo que s’està
construint a l’espai que ocupava
l’antic Club Aismalibar, i que
donarà cabuda a un centre comer-
cial i lúdic, una sala de multici-
nemes i un hotel. A l’octubre
començarà la urbanització de
l’entorn, que conserva l’arbrat i
bona part dels jardins originals.
La visita d’obres va incloure altres
dos equipaments de gran trans-
cendència per a la ciutat com són
el CAP del Pla d’en Coll, que su-
fraga la Conselleria de Sanitat, i
l’Estadi de Futbol de la Ferreria.
El nou ambulatori es troba en la
darrera fase de les obres i podria
obrir les portes a final d’any, un
cop s’hagi instal·lat el material
mèdic i el mobiliari. Pel que fa al
camp de futbol, els treballs avan-
cen segons els terminis previstos.
Ja s’ha instal·lat la graderia princi-
pal i ara resta col·locar els seients
per al públic, plantar la gespa ar-
tificial als dos camps, adequar
la zona de vestidors i els vol-
tants de la instal·lació esportiva.

>> L’alcalde i els arquitectes observen la maqueta de la plaça Nicaragua
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EL PARC DE L’ESPAI DE GALLECS, EN TRÀMIT
l’apunt

notícies

Projecte per fer una residència i
un centre de dia per a la gent gran

laura grau
montcada

>> PLE DE JULIOL

>> Usuaris del Casal de la Gent Gran Montcada i Reixac

ARXIU/ PILAR ABIÁN

El Consistori signarà abans de
final d’any un conveni amb el
Consorci Hospitalari de Cata-
lunya (CHC) amb l’objectiu de
promoure, construir i explotar
a Montcada i Reixac dos serveis
per a persones grans amb de-
pendència: una residència i un
centre de dia. La previsió és que
la residència disposi de 140 pla-
ces i el centre de dia, de 50. El
primer pas per fer realitat aquest
projecte es va fer en el darrer
Ple de juliol, amb l’aprovació del
document per unanimitat. Se-
gons va avançar l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), els nous
serveis s’instal·laran en uns ter-
renys de la zona de la Rasa, a
Mas Rampinyo.

Oferta insuficient. Per al
president de l’Àrea Social, Car-
les Guijarro (PSC), el projecte
“permetrà solventar els dè-
ficits actuals en matèria de
serveis integrals d’atenció a
la gent gran, ja que el centre

Millores al
Torrent de Can

Rocamora

L’equipament es construirà a Mas Rampinyo, al sector de la Rasa, i disposarà de 190 places

de dia del Casal de Gent Gran
Salvador Allende és insufi-
cient per atendre la deman-
da”. Guijarro ha elogiat el paper
impulsor de la iniciativa d’un
grup de gent gran del municipi
que ha treballat de manera desin-
teressada amb l’Ajuntament per
donar forma al projecte. Es
tracta de la Plataforma Ciuta-
dana proresidència pública per
a la gent gran. Un dels seus com-
ponents, Andreu Gràcia, consi-
dera que “anem pel bon camí
per solventar un tema que
altres municipis ja han abor-
dat fa temps”.
Segons Guijarro, un altre element
clau per a la consecució de l’equi-
pament va ser l’estudi que l’Ajun-
tament va encarregar a la Dipu-
tació per definir les necessitats del
municipi en matèria de gent gran
i que se li va lliurar a la consellera
de Benestar i Família, Carme
Figueras, durant la seva darrera
visita al municipi. El govern
autonòmic s’ha compromés a
finançar fins a un 50% el cost
del projecte.

Ja s’han iniciat els tràmits per
constituir el Consorci del Parc
de l’Espai d’Interès Natural de
Gallecs, una iniciativa dels
departaments de Política Terri-
torial, Medi Ambient i Habitatge
i Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca de la Generalitat que té per
objectiu la protecció i millora
dels valors ecològics, paisatgís-
tics, agrícoles, forestals i pro-
ductius del seu àmbit territorial.
El darrer Ple municipal de

l’Ajuntament va aprovar per
unanimitat la creació d’aquest
organisme en el qual Montcada
tindrà un representant ja que
una part del territori –l’Estany de
Gallecs, de 45 hectàrees– per-
tany al terme municipal. El text
dels estatuts, que està en expo-
sició pública fins a final de mes,
ha rebut al·legacions per part
del grup ecologista Cànem i
l’Assemblea de Veïns de Ga-
llecs, dues entitats de Mollet.LG

Posar fi als problemes d’inun-
dacions que pateix Mas Ram-
pinyo, sobretot el sector de la
Rasa i Mas Duran, quan hi ha
pluges torrencials és el princi-
pal objectiu del projecte de mi-
llora del sistema de drenatge del
Torrent de Can Rocamora,
aprovat en el darrer Ple de
juliol. Segons el president de
l’Àrea Territorial, Sergio Her-
moso (PSC), l’augment d’habi-
tatges i les actuacions urba-
nístiques que s’estan fent al barri
“fan necessària l’adequació
dels sistemes de drenatge
per donar un servei òptim
als actuals i futurs veïns i
evitar inundacions”.
Actualment el torrent de Can
Rocamora està canalitzat a tra-
vés d’un col·lector que va des
del nou sector urbanístic de
Mas Duran fins al riu Besòs. És
habitual quan plou molt que es
desbordi al seu pas per sota de
la C-17, a l’alçada de la Rasa,
provocant l’aixecament de les
tapes del clavegueram. El pres-
supost de l’obra és de 4.828.467
euros que sufragaran les juntes
de compensació del pla parcial
de Mas Rampinyo i del Centre
Lúdic del passeig Sant Jordi. LG
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Venc. Robot multiusos Kirby per a neteja de
la llar. Funciona sense aigua. Preu a convenir.
Tel. 935 641 405/ 647 690 597.
Pis en venda. A la Font Pudenta. Totalment
reformat. 3 habitacions. Aire condicionat.
Mobles empotrats. Mònica. Tel. 699 662 248.
En venda. Caravana de 4 a 6 places.
Econòmica. Tel. 607 264 903.
Busco trabajo. Como canguro por las ma-
ñanas. Tel. 618 430 027.
En venda. Cotxet per a bessons i un escal-
fabiberons. Preu a convenir. Tel. 935 645 910.
Oferta laboral. Empresa del polígon Foinvasa
precisa de un peón para el sector del metal.
Oferta laboral. Peluquería Amador Moreno
precisa oficial/a de peluquería. Tel. 935 754
071.
Se busca gata persa. Pelo gris, 3 meses,
perdida en la calle Major. Tel. 617 797 797.
Es ven Ipod iRiver. H10 compatible amb
windows. 150 euros. 686 56 23 58.
En venda.  Peugeout 106. Diesel a bon preu.
Molt bon estat. Tel. 607 850 435.
Busco trabajo. Para tareas domésticas en
horario de mañana y tarde. Señora de 37 años
con experiencia. Tel. 651 975 310.
Transportes.Y mudanzas a buen precio. Tel.
651 809 446.
En venta. Ford transit TD año 98. A buen
precio. Tel. 651 809 446.
Lloguer d’habitacions. A Terrassa. 2

habitacions (1 doble). Comfortables. Al costat
de Rambla i FFCC.  Amb dret a cuina, renta-
dora, etc. Telèfon 662 088 919.
Oferta laboral. Es necessita noia o noi
aprenent de perruqueria per als caps de
setmana. Tel. 935 753 656.
Sabadell. Alquilo 2 habitaciones 1 doble piso
nuevo. Lado rambla. I FGC.  Derecho ccocina,
lavadora etc. 662 08 89 19.
Oferta laboral. Es necessita personal al su-
permercat Condis del carrer Montiu. 935 645
300.
Venc moble. Seminou menjador  i una bàs-
cula nadó. Tel. 649 397 415.
Oferta laboral. Empresa ubicada en Ripollet,
precisa diseñador gráfico con conocimientos
de  Freehand, Corel y Photoshop. Interesados
llamar al 935 884 693.
Oferta laboral. Si eres agente comercial y
tienes tu cartera de clientes demostrable te
puedes ganar un dinero extra. Contacta con
nosotros. 935 884 692. Laura.
Busco trabajo. Señora seria,  responsable y
con referencias busca trabajo de canguro,
cuidado de gente mayor, dependienta, etc..
en Montcada. 676  424 471.
Busco feina. Noia de 27 anys boliviana s’ofereix
per cuidar gent gran i viure amb ells. Sandra.
Tel. 935 644 3 87.
Alquilo. Despacho-consulta médica en el
centro de Montcada. Tel. 659 374 241.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

“Les nostres prioritats són agilitar el
soterrament de les vies i de la C-17”

A vuit mesos per a les eleccions municipals que
es faran el 27 de maig de 2007 l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), fa balanç del que ha estat

pilar abián
montcada

>> L’alcalde, al seu despatx, durant l’entervista concedida a ‘La Veu de Montcada’

>> ENTREVISTA A L’ALCALDE

LLUÍS MALDONADO

-En aquests moments, quin
és el grau de compliment del
programa electoral?
Està pràcticament assumit en la
seva totalitat i això és molt sig-
nificatiu perquè es tracta d’un
programa molt ambiciòs amb
projectes d’envergadura, com
ara el tancament i desmantella-
ment de la incineradora, la cons-
trucció de la nova Biblioteca, el
soterrament de la C-17 i de la
línia de França o la creació de
nous centres cívics i centres edu-
catius, entre d’altres. Alguns estan
ja fets i altres en vies d’execució.
També és cert que n’han quedat
pendents, com ara els aparca-
ments soterrats previstos al cen-
tre i a Can Sant Joan o la restau-
ració del Turó. Seran qüestions
per treballar, a qui correspongui,
durant el proper mandat.
-Les obres que estan en mar-
xa s’estan desenvolupant en
els terminis previstos?
Algunes s’han retardat una mica
com les de la Biblioteca i l’Audi-
tori, al Pla d’en Coll, i les del
centre lúdic de Mas Rampinyo.
Aquests edificis entraran en fun-
cionament l’any vinent, després
d’eleccions, ja que inaugurar-los
abans no és una qüestió que ens
obssesioni. Altres s’acabaran
aviat, com ara la remodelació de
la plaça Nicaragua, el segon Cen-
tre d’Assistència Primària o el
camp de Futbol.
-Quan veurem la transfor-
mació de la ciutat que el
govern va anunciar a l’inici
del mandat?
Quan es facin realitat els soter-
raments de la C17 i de la línia
de França. Aquests projectes
ajudaran a unificar el territori.

Parlem d’un termini aproximat
de 4 a 5 anys. També contribui-
ran a visualitzar aquest canvi el
desenvolupament dels Projectes
de Reforma Interior (PERI) de
Can Sant Joan i de la muntanyeta
de la Font Pudenta, l’ordenació
urbanística de Can Pomada i de
la  zona 21 de Terra Nostra, i la
legalització del Bosc d’en Vilaró,
a la Serralada de Marina.
-Quines són, ara per ara, les
prioritats del seu govern?
La nostra prioritat absoluta, que
recull també la preocupació de
la ciutadania, és agilitar el pro-
jecte de soterrament de la línia
de rodalies de França. Estem a
l’espera de signar un conveni
amb el Ministeri de Foment i
hem presentat al·legacions en la
línia de garantir que les obres es
facin el més aviat possible. Tot i
així el compromís del govern és
clar i està ratificat per part del
secretari general d’Infraestruc-
tures, Víctor Morlán i del Con-
grés dels Diputats a més de
comptar amb el suport del Par-
lament de Catalunya. També és
prioritari per a nosaltres el soter-
rament de la C-17 al seu pas per
Mas Rampinyo i el nou hospital
comarcal previst al sector de la
Redosa, en el límit amb Cer-
danyola i Ripollet.
-En quin àmbit creu que hi
ha hagut més avenços a la
ciutat, en l’urbanístic, en el
social, o en tots dos alhora?
Tots dos han avançat para-
lel·lament. Projectes com una
biblioteca, la creació centres
cívics o el Pla integral de la Ri-
bera manifesten una gran sensi-
bilitat social. La pedra per la
pedra no té sentit si no hi ha un
desenvolupament social al dar-
rere. Crec que hem conjugat la

gran obra amb la preocupació
social de la gent. Ara estem
projectant un centre de dia per
a la gent gran a la Rasa, a Mas

Rampinyo, i hem creat la Regi-
doria d’Habitatge per donar
resposta a la demanda social,
especialment dels joves, d’ha-
bitatges protegits.
-Quines són les preocupa-
cions que li transmet la ciuta-
dania en el dia a dia?
Al veí li preocupen aspectes
com la neteja, la seguretat i la
convivència. Ara estem ampliant
la plantilla de la Policia Local per
donar resposta a aquesta de-
manda. El ciutadà també recla-
ma més aparcaments i cura dels
carrers. Precisament acabem de
fer un conveni amb una empresa
per millorar l’asfaltat als barris.
-El fet que hi hagi eleccions
autonòmiques al novembre
pot afectar el desenvolu-
pament dels projectes previs-
tos a Montcada?
No ho crec pas, els temes estan
pràcticament tancats. Els com-
promisos de la Generalitat s’as-
sumiran perquè estan consen-

suats i amb pressupost assignat.
-I un canvi de signe polític?
Em preocupa personalment
com a polític però no per l’afec-
tació que pugui tenir a la ciutat.
-La proximitat de les elec-
cions municipals es reflectirà
en la gestió? De quina ma-
nera?
Les línies de treball estan mar-
cades, per tant, l’administració no
s’hauria de ressentir. Ningú no
pot preveure què pot passar en
els propers mesos,  però com a
alcalde garanteixo el meu treball
fins que comenci la campanya.
-Com visualitza el municipi
en el si de la comarca?
Ha donat un salt qualitatiu
important. Abans no teníem
suport extern, no rebiem sub-
vencions ni ajuts. Ara Montcada
compta molt, tant a la comarca
com a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i això s’ha notat molt.
Som un dels referents al Vallès
Occidental.

el mandat fins ara i de com es presenta l’últim
exercici polític. El grup municipal socialista, amb
12 edils, governa a l’Ajuntament en coalició

amb CiU i amb ICV-EUiA –amb tres repre-
sentants cadascun. Arrizabalaga és alcalde des
de l’any 1999.

les frases
Projectes en marxa

“No tots es podran inaugu-
rar abans de les eleccions
però no és una qüestió que
ens obsessioni”

Avenç de la ciutat

“Hem conjugat la gran obra
amb les demandes de la
gent. La pedra per la pedra
no té sentit si no hi ha un
desenvolupament social al
darrere”

Opinió ciutadana

“Al veí li preocupen aspec-
tes com la neteja, la se-
guretat i la convivència”
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Entra en funcionament el nou
bus 648 que arriba a la UAB

>> TRANSPORT

La línia s’inaugura oficialment el 15 de setembre i comença a operar el dia 18

A partir del 18 de setembre co-
mençarà a operar regularment
l’autobús 648  que unirà Montca-
da i Reixac, Ripollet i Cerda-
nyola amb la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB). La
línia, que sortirà del carrer Bifur-
cació cantonada carrer Molí,
tindrà parada a la plaça Lluís
Companys i a la rambla dels Paï-
sos Catalans. A més, facilitarà la
connectivitat dels barris d’Ura-
lita i Pont Vell, a Cerdanyola, i
Can Tiana, a Ripollet, i comuni-
carà els 3 grans eixos ferroviaris
d’aquesta zona: les línies de
RENFE Barcelona-França, Bar-
celona-Manresa, i la línia dels
Ferrocarrils Catalans Barcelona-
UAB.

Inauguració. La presentació
oficial del recorregut es fa el 15
de setembre a les 12.15h en un
acte al que assistiran els alcaldes
de Montcada, César Arriza-
balaga (PSC), de Cerdanyola,
Antoni Morral (ICV), i de Ripo-
llet, Juan Parralejo (PSC). També

pilar abián
redacció

hi seran presents el director ge-
neral de Ports i Transports de la
Generalitat de Catalunya, Esteve
Tomás,  el subdirector general
del mateix departament, Josep
M. Fortuny, i representants de
l’Autoritat del Transport Me-
tropolità (ATM) i de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona
(UAB).
L’autobús 648 funcionarà de
dilluns a divendres entre les 6 i
les 22h i el preu del bitllet serà

>> L’autobús sortirà des del barri de Can Sant Joan

el que marca la tarifa integrada
de l’Autoritat del Transport
Metropolità, ja que es tracta d’un
servei sufragat per la Direcció
General de Ports i Transports.
La posada en marxa de la línia
dona resposta a la insistent
reivindicació de la Mancomuni-
tat que integra els tres municipis
per on passa que, malgrat la seva
proximitat, no compten amb
una bona xarxa de transport
públic que les cohesioni.

ARXIU/PILAR ABIÁN
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El col·lectiu planifica futures mobilitzacions si no hi ha resposta del Ministeri

>> SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE FRANÇA

pilar abián
montcada

La Plataforma vol reprendre
les mobilitzacions a l’octubre

en 2 minuts...
�Aigües freàtiques per al reg

Aigües de Barcelona (Agbar) ha començat els treballs d’ins-
tal·lació de l’hidrant que permetrà
al servei de neteja extraure l’aigua
del pou de Can Tuxans per regar
els carrers i les zones verdes mu-
nicipals. El regidor de Relacions
amb Serveis Públics, Ramón
Sánchez (ICV-EUiA), ha manifestat
que “la manca de pluja fa neces-
sari buscar alternatives i una
d’elles és aprofitar les capes freàtiques”. Sánchez ha explicat
que l’aigua de Can Tuxans serà sotmesa a un tractament previ
de sanejament per garantir les condicions de salubritat. LR

�Mor un jove en accident de trànsit
Matías LF, de 22 anys d’edat i veí de Montcada i Reixac, va
morir el passat 18 d’agost en un accident de trànsit a Les Valls
de Valira (Lleida). Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, ell i el
seu acompanyant a la motocicleta, de 31 anys i veí de Barcelo-
na, van morir a causa de les greus lesions sofrides després de
col·lisionar frontalment contra un cotxe a la carretera N-145.
Els ocupants del turisme van resultar il·lesos. LR

La Plataforma Tracte Just So-
terrament Total vol rependre a
partir de l’octubre les mobilit-
zacions per reclamar el soterra-
ment de la línia de França al seu
pas pel nucli urbà, des del carrer
Carril de Can Sant Joan fins
passat el riu Ripoll. Aquesta és la
proposta que el Secretariat va
dur a l’assemblea prevista el 14
de setembre a l’ABI –en el mo-
ment de tancar aquesta edició.
Després del parèntesi estiuenc, el
col·lectiu vol seguir pressionant
les administracions, especialment
el Ministeri de Foment, per tal
que fixi un calendari de quan i
com se soterraran les vies.
Si bé les obres de la Línia d’Alta
Velocitat (LAV) començaran en
breu–per tal que la connexió
amb França sigui possible al
2009–, el soterrament de la línia
de rodalies, encara està pendent
de la redacció d’un nou projecte
en què el traçat eludeixi els pilo-
tatges de l’autopista C33. El
compromís del Ministeri al mes
de juliol va ser accelerar al mà-

xim el procés d’adjudicació dels
estudis tècnics necessaris per so-
terrar les vies però la Platafor-
ma no té confirmació que els
treballs ja s’hagin adjudicat.

Línia de treball. Prèvia a
l’assemblea del 14 de setembre,
el Secretariat de la Plataforma
es va reunir el dia 7 per comen-
çar a planificar les línies de treball
a seguir i fixar els seus objectius.
En aquesta trobada va quedar
clar que el col·lectiu es mantindrà
al marge dels processos elec-
torals que hi ha en perspectiva:
les autonòmiques del mes de
novembre i les municipals, al
maig. “La Plataforma defu-
girà dels enfrontaments po-
lítics i seguirà treballant per
l’únic objectiu pel qual va ser
creada a principi d’any, as-
solir el soterrament total de
la línia de França”, ha indicat
el portaveu del col·lectiu, Jaume
Relat. Amb aquesta premisa cla-
ra, el grup considera que a par-
tir d’ara s’ha de fer una feina de
seguiment dels compromisos
que ha adoptat el Ministeri de

Foment, i que han estat també
ratificats pel Parlament de
Catalunya i el Congrés dels Di-
putats, que passen per fer un
nou projecte que inclogui el
soterrament de la línia de França
fins passat el riu Ripoll. La Pla-
taforma manté reunions periò-
diques amb l’Ajuntament per
rebre informació directa dels
contactes que l’administració lo-
cal té amb el Ministeri.
Totes les accions que el grup duu
a terme es poden consultar per
internet a l’adreça següent:
www.montcadasoterrament.blogspot.com.
La televisió de plasma sorte-
jada el passat 21 de juliol va cor-
respondre al número 3.969.

�Detingut per punxar 90 vehicles
La Policia Nacional va detenir la matinada de l’11 de setembre
un veí de Montcada i Reixac de 39 anys, JMCR, com a
presumpte autor de punxar les rodes a 90 vehicles. Els fets van
tenir lloc a diferents carrers del municipi, Colón, Roselló i vol-
tants. L’home, amb antecedents per robatoris i danys, va ser
identificat per diferents testimonis i va passar a disposició judi-
cial quedant posteriorment en llibertat amb càrrecs.  Més d’una
cinquantena d’afectats ha presentat denúncia. LR

�Valentine, marca de qualitat
Varnices Valentine ha obtingut el certificat de sistema de gestió
integrada AE-
NOR que certi-
fica la incor-
poració dels sis-
temas de gestió
de qualitat i
medi ambient.
És la primera
empresa del seu
segment d’ac-
tivitat i de tot el sector químic a obtenir-la. La firma va assolir la
ISO 9002 de Calidad al 1.997 i la ISO 14001 de Medi Ambient
dos anys després. LR

�Nova estratègia comercial de Maheso
El grup Maheso, amb seu i fàbrica al polígon de la Ferreria, ha
viscut una recomposició del seu funcionariat, amb la recompra
del 100% del capital de les famílies fundadores i ha iniciat una
nova política de productes. El grup, que és el líder dels congelats
a Espanya, va començar la seva trajectòria a final dels setanta
amb l’elaboració de precuinats senzills. Ara aposta per plats
preparats i precuinats d’alta gama i amb algun valor afegit. LR

>> Assemblea de la Plataforma

ARXIU/SÍLVIA ALQUÉZAR

ARXIU/SÍLVIA ALQUÉZAR

ARXIU
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El nou local ja està a punt

Els hostalers reclamen més
temps per adequar els locals
pilar abián
montcada

>> LLEI ANTITABAC

ARXIU/LAURA GRAU

>> Usuaris d’un bar del municipi on es permet fumar

Des de l’1 de setembre els establiments estan obligats a estar condicionats

El sector de la Hostaleria es ma-
nifesta indefens i insegur davant
l’aplicació de la Llei antitabac
que obliga des de l’1 de setem-
bre a separar ambients de fuma-
dors i no fumadors en establi-
ments de més de 100 m2. Da-
vant l’anunci de les administra-
cions de començar a fer inspec-
cions i a sancionar, si s’escau, els
hostalers que no compleixin la
normativa, la Federació Inter-
comarcal d’Hostaleria i Restau-
ració, presidida per Enric Gené,
també president del Gremi
d’Hostaleria del Barcelonès Nord
que inclou Montcada, reclama una
moratòria i saber si en un futur
proper es prohibirà totalment
fumar a bars i restaurants.

Diàleg. Els hostalers asseguren
que volen col·laborar amb l’ad-
ministració i que estan disposats
a complir la Llei sempre i quan
tinguin garanties que les inver-
sions que faran als seus locals
seran per a llarg termini. La ma-
joria de propietaris de locals de

més de 100 m2 no han fet enca-
ra obres de separació d’ambients
per por que la Llei canviï abans
d’amortitzar la inversió feta. En-
ric Gené ha reclamat que “s’am-
pliï el termini exigit per fer les
obres, que no se sancioni cap
hostaler i que els polítics de-
fineixin si haurà o no un en-
duriment de la norma”.
Segons Gené, a diferència d’al-
tres comunitats autònomes on

hi hagut consens entre l’admi-
nistració i el sector de l’hosta-
leria, a Catalunya els empresaris
han rebut com una amenaça
l’anunci d’inspeccions i sancions
per comprovar l’aplicació de la
Llei. La Federació apel·la la Ge-
neralitat perquè promogui un
acord amb una certa flexibilitat
en el compliment de la norma
per part dels establiments que
han d’afrontar obres importants.

El servei de carteria de Correus es traslladarà durant el mes

d’octubre al nou local que l’empresa ha habilitat al carrer Montiu,

molt a prop de la seva actual seu que, a partir del novembre, només

acollirà l’oficina d’atenció al públic. LG

NATÀLIA MUÑOZ
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La militància d’ICV ratifica
Sánchez com a alcaldable

pilar abián
montcada

Les JERC reclamen el paper
de l’independentisme

 >> Ramón Sánchez

PILAR ABIÁN

notícies

Márquez renuncia a continuar com a portaveu municipal d’ICV-EUiA
sílvia alquézar
montcada

El montcadenc Ramon Sánchez
serà l’alcaldable d’ICV a les  elec-
cions municipals del 27 de maig.
L’únic candidat que optava a
encapçalar la llista ecosocialista
va ser escollit el 24 de juliol per
una àmplia majoria en els co-
micis primaris. Sánchez, de 57
anys, va rebre el suport del 80%
dels votants –el 75% del total–,
mentre que resta de vots emesos
va ser en blanc.
L’alcaldable d’ICV, casat i amb
3 fills, va ser triat regidor al 2003
i des de fa dos anys –quan el
grup municipal d’ICV-EUiA va
entrar al govern municipal– és el
responsable de la cartera de Rela-

cions amb Entitats de Serveis
Públics. “Ser candidat a l’Al-
caldia –ha dit– és un gran repte
personal i compto amb el su-
port de gent molt vàlida per
seguir transformant la ciutat”.
Sánchez és mestre industrial elec-
tricista i durant 10 anys va ser

delegat sindical per CCOO a
l’empresa Aismalibar. L’any
1991 va entrar a formar part de
la plantilla de l’Ajuntament com
a encarregat d’obres i serveis
municipals. Milita a ICV des del
1994, és el secretari d’or-
ganització des de fa 8 anys.

Canvis. José Francisco Már-
quez, líder de la llista d’Ini-
ciativa les passades eleccions es
va retirar del procés de primà-
ries argumentant que s’havia
actuat en contra de la seva per-
sona i fins i tot ha renunciat a
seguir sent el portaveu del
grup municipal d’ICV-EUiA,
càrrec que a partir d’ara ocuparà
Sánchez.

Les Joventuts d’Esquerra
(JERC) van celebrar el 9 de se-
tembre els 10 anys de la forma-
ció al municipi, en un acte cele-
brat a l’ABI, amb un sopar on
van ser presents els dirigent de
les JERC al Vallès, Josep M.
Bella, i actuacions musicals.
Al sopar van assistir una tren-
tena de persones, entre els quals
hi havia els quatre portaveus que
han passat per la secció local,
Txell Ricart, Jordi Gómez,
Ricard Fernández i Daniel Pa-
rra. També va assistir l’exregidor
de Joventut David Ricart, la
regidora Marta Aguilar, i el
president local, Jordi Sánchez
Escrigas, entre d’altres.

Concert. L’acte va cloure
amb un concert dels grups Ma-
lestar Social, Itaca i La Pegatina
que va aplegar unes 150 perso-

nes. Durant el concert, la se-
cretària de campanyes de les
JERC a Montcada, Roser Alcá-
zar, va llegir un manifest on es
reclamava el paper important de
l’organització durant aquesta
dècada, i animava els assistents
“a seguir lluitant per man-
tenir viu l’independentisme
al municipi”.

>> 10è ANIVERSARI

SÍLVIA ALQUÉZAR

Eva García fa
precampanya

en nom del PPC

 >> Sopar de les JERC

 >> La diputada atenent els mitjans

NATÀLIA MUÑOZ

CiU estrena local i curs polític
Amb l’horitzó de fons de les pròximes eleccions auto-
nòmiques i municipals, CiU va inaugurar el 7 de setembre
les reformes que ha dut a terme al seu local, al carrer Major,
30. Les millores han consistit a modernitzar la seu i actualitzar
els sistemes informàtics. El local es va omplir de gom a gom
en el que es pot considerar el tret de sortida del nou curs
polític amb un objectiu bàsic: guanyar les properes cites
electorals. En l’acte van intervenir el president local de la
formació, Joan Carles Paredes; el portaveu del grup munici-
pal, Joan Maresma –a la foto–, i el vicesecretari general de
Convergència en temes d’organització, Lluís Coromines.  SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

La parlamentària del PPC i
regidora de l’Ajuntament i , Eva
García, va visitar el 13 de setem-
bre el mercat ambulant de
Montcada Centre en la primera
activitat de precampanya que fa
el partit al municipi cara les elec-
cions autonòmiques de l’1 de
novembre.
L’edil va avançar les línies pro-

gramàtiques dels populars i va
criticar els tres anys de govern del
tripartit en considerar que s’ha
incomplert el Pacte del Tinell. SA
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La Guia d’empreses millora
el seu sistema de recerca

Els 4.000 exemplars de la publicació es distribueixen de manera gratuïta

L’Ajuntament ha aprovat el
calendari de festes locals per a
l’any 2007, a proposta de la
Regidoria de Cultura. El primer
dia festiu local de l’any que ve
serà el 19 de març, proposat
com a entrada de la primavera.
El següent festiu serà el 4 de
juny. De fet, Montcada i Reixac
té tradició de celebrar la Festa
Major del municipi coincidint

amb el dilluns de Segona
Pasqua, que habitualment és
festa local, però l’any que ve,
aquesta data coincideix amb la
celebració de les eleccions muni-
cipals, previstes per al 27 de
maig de 2007. La proposta mu-
nicipal ajorna una setmana la
Festa Major de Montcada i
Reixac de l’any que ve i, per tant,
la festa local. LR

Aprovat el calendari de
festes locals per al 2007

L’Ajuntament s’ha adherit a la
Xarxa Local de Prevenció de
Drogodependències de la Di-
putació de Barcelona, una ini-
ciativa que pretén que els ajun-
taments de la província arribin
a un acord de consens i coope-
ració per actuar en aquest àmbit.
Els objectius de la Xarxa passen
per facilitar la implementació i
el desenvolupament de serveis i
programes de prevenció comu-
nitària de drogodependències en
els municipis; fer actuacions de
prevenció de qualitat implicant
la ciutadania, i potenciar el fo-
ment de l’equitat en serveis i
programes de prevenció comu-

nitària de drogodependències
per a tota la província.

Més accions. Altres finalitats
del programa són incorporar als
diferents actors socials relacio-
nats amb la prevenció de drogo-
dependències –administracions
locals, entitats privades, xarxa
comunitària i de voluntaris, ciuta-
dania…–, avançar per tal d’uni-
ficar els sistemes de gestió en el
conjunt del territori, tenint en
compte la realitat de cada ens
local, i gestionar de forma com-
partida els àmbits de formació,
protocols i avaluació, entre d’al-
tres. LR

Polítiques per prevenir
la drogodependència

La quarta edició de la Guia
Web ja es pot consultar en for-
mat paper i des de la web
montcada.cat. La publicació – que
es va presentar el 13 de setem-
bre, a càrrec de l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i el promo-
tor de la iniciativa, Jordi Marin–
recull els noms, adreces, telèfons
i pàgines webs de les més de 1.800
empreses catalogades per la seva
activitat al municipi.
L’Ajuntament, des del Servei de
Promoció Econòmica (SPE),
col·labora en l’edició des del seu
naixement. “Hem apostat per
aquest projecte perquè con-
siderem que és una eina de
gran utilitat, ja que concentra
la gran diversitat empresarial
i comercial que caracteritza la
ciutat”, va manifestar l’edil. Els
4.000 exemplars que s’han
editat es distribuiran de forma
gratuïta a l’Ajuntament i
comerços anunciants.

Novetats. Entre les novetats
de la quarta edició de la Guia

destaca el nou disseny gràfic que
facilita la consulta tant de les
dades de les empreses com de la
seva ubicació en el planell. A
Internet el sistema de recerca es
modificarà en breu amb la incor-
poració d’un buscador semblant
a que té Google, segons ha indicat
Marin. També sortirà la ubi-
cació dels anunciants en un ma-
pa geogràfic de Montcada
juntament amb el seu anunci.
L’alcalde ha valorat de forma
molt positiva la possibilitat de

fer consultes on-line, i ha enco-
ratjat les empreses i comerços a
crear la seva pròpia pàgina web.
Tot i que la Guia en paper ja ha
sortit publicada, les dades a In-
ternet s’actualitzen continua-
ment i qualsevol empresa, co-
merç o professional pot donar-
se d’alta, de baixa o modificar
les seves dades en tot moment,
només enviant les dades a l’SPE
de l’Ajuntament o a la Guia di-
rectament mitjançant correu
electrònic a info@guia-web.net .

pilar abián
montcada

>> IV EDICIÓ DE GUIA WEB

MARIA CANGAS

 >> La Guia, en primer terme, durant la presentació feta a l’Ajuntament
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L’alcalde anuncia actes al novembre per recuperar la memòria històrica

Diada en record dels
defensors de II República

pilar abián
montcada

Seguint la tradició CiU va celebrar un any més la Diada amb la
pujada al turó de Mòia a primera hora del matí i amb un dinar al
parc de les Aigües per a més de 250 persones militants i simpa-
titzants de la formació de Montcada, Cerdanyola i Ripollet. PA

El Nou Estatut i la recuperació
de la memòria històrica van cen-
trar part del discurs que l’al-
calde, César Arrizabalaga
(PSC), va fer l’11 de setembre
en el marc de la celebració de la
Diada Nacional de Catalunya.
En una matinal assoleiada i
força calorosa Montcada i
Reixac va celebrar la data a la
plaça de l’Església amb l’acte ins-
titucional que organitza anual-
ment el Consistori amb la col·la-
boració de les entitats.
Més de quaranta associacions
van participar en l’ofrena floral
a l’escultura la força de la Terra
del mestre artesà Luís Barbosa.
Abans es van fer els parlaments
a càrrec de l’alcalde i del montca-
denc Lluís Pedrola, fill d’un re-
gidor d’ERC de la II República,
Lluís Pedrola i Briansó, que es
va exiliar amb la família a França
en acabar la Guerra Civil. L’acte
va ser amenitzat pel grup Xarop
de Canya i per les professores
del Conservatori Professional de
Música de Badalona, la violon-
cel·lista Ana Moreira, i la violi-
nista Montserrat Vila.

Parlaments. La commemo-
ració de la Diada es va iniciar amb
la hissada de la senyera a càrrec de
dos agents de la Policia Local. A
continuació va intervenir l’alcalde
qui va parlar, entre d’altres
qüestions, del nou grau d’auto-
govern assolit amb l’aprovació del
nou Estatut i del deute històric que
la democràcia té amb els ciutadans
que van defensar la II República.
“Avui –va dir– és hora de fer
justícia amb els milers de perso-
nes que van patir la repressió del
franquisme i van lluitar pels
valors republicans”. L’edil va
avançar que la ciutat prepara actes

d’homenatge per aquests homes i
dones que es faran durant el mes
de novembre.
El montcadenc convidat a la
Diada, Lluís Pedrola, va recordar
amb exactitud i emotivitat com es
va viure al municipi la proclamació
de la II República. A les dades
històriques es van afegir les seves
circumstàncies personals. “Va ser
molt dur marxar a l’exili amb 15
anys i encara més veure com el
franquisme s’instaurava durant 40
anys”, va dir. Pedrola va reivindi-
car la recuperació de la memòria
històrica i el reconeixement a les
persones que van defensar la de-
mocràcia perquè les noves gene-
racions en prenguin consciència.
Després dels discursos es va fer
l’ofrena floral. Hi va haver alguns
xiulets per als representants del
PPC que van ser contrarestats amb
aplaudiments
La matinal va cloure amb el Cant
dels segadors i beguda i coca per
als assistents. A la tarda la jornada
festiva va continuar amb l’actua-
ció del grup local d’acapella Inèdit.

Apunts polítics. A l’acte ofi-
cial hi havia bona part dels re-
gidors i els portaveus de totes
les forces polítiques  (PSC, CiU,
ICV-EUiA i PPC), amb excep-

FOTOS: PILAR ABIÁN

PILAR ABIÁN

 >> Actuació musical

 >> Lluís Pedrola, durant el discurs  >> Hissada de la senyera

 >> L’alcalde i els portaveus en el moment de fer l’ofrena floral

ció de la  d’ERC, Marta Agui-
lar, qui malgrat trobar-se a
l’acte, va declinar la invitació
per pujar a l’escenari, en consi-
derar que l’acte ha passat a ser
folclòric. “Si mantingués real-
ment el sentit històric partits
com el PPC no hi tindrien
cabuda”, va dir. ERC, d’altra
banda, ha anunciat que exigirà
en el Ple responsabilitats pels fets
que van succeir a la fi de l’acte
quan un agent de la Policia Lo-
cal va fer retirar una estelada. El
partit entén que es va tractar
d’un atemptat contra la llibertat
d’expressió.
Un altre apunt polític de la jor-
nada va ser la presència de Ra-
mon Sánchez com a portaveu
d’ICV-EUiA en comptes de José
Francisco Márquez qui ha pre-
sentat la renúncia al càrrec  que
es farà efectiva en el proper Ple.

11 DE SETEMBRE

 >> Concert del grup Inèdit en el marc de la celebració de la Diada

CRISTINA YÉCORA

CiU PUJA AL TURÓ DE MÒIA I FA UN DINAR
més actes
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La Fira de Liquidacions viu
l’edició més participativa

pilar abián
montcada

Els comerciants van donar sortida als estocs acumulats durant la campanya d’estiu

societat

PILAR ABIÁN

Un total de 17 comerços repar-
tits en 27 carpes i al voltant d’un
miler de visitants van prendre
part el 3 de setembre a la 6a Fira
de Liquidacions organitzada per
la unió d’associacions de co-
merciants Montcada Centre Co-
merç (MCC). “Ha estat la més
participativa de les que s’han
fet i ha respost a les expec-
tatives tot i ser unes dates
complicades ja que encara hi
ha gent de vacances”, va ma-
nifestar el president de l’as-
sociació, Jesús González.

Jornada completa. La tro-
bada comercial, feta al carrer
Major, tenia com a objectiu do-
nar sortida als productes rebai-
xats que no s’han venut durant la
campanya d’estiu. La Fira va ini-
ciar al voltant de les 10 i va cloure
a les 14h. El moment de màxima
animació va ser cap a les 12h,
coincidint amb les exhibicions de
ball a la plaça de l’Església, amb
el Gimnàs Escola de Dansa
Jym’s i els grups de ball Naima i
Loyal Dance del centre cívic de
Can Cuiàs.

TORNA EL RASCA I GUANYA A L’MCC

el concurs

Montcada Centre Comerç
(MCC) continua amb la cam-
panya del Rasca i guanya per
als seus clients aquest mes
de setembre.  A partir del dia 15
i fins a final de novembre els
comerços associats a l’entitat
repartiran més de 12.000 pre-
mis. Amb el lema “Al centre pre-
miem les teves compres”, els
rasques es lliuraran dos cops

per setmana, els dimecres i els
divendres.
Com a les anteriors campa-
nyes, a més de la diversitat de
premis –entre els quals tro-
bem, obsequis, esmorzars,
descomptes en roba i serveis i
tiquets d’aparcament– hi haurà
com a novetat butlletes premia-
des amb caixes de colors de
l’MCC per als més petits. LG

 >>Una de les parades participants a la Fira de Liquidacions
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L’AV proposa limitar el pas
de trànsit al carrer Sant Antoni
pilar abián
redacció

L’entitat convoca una reunió informativa el proper 21 de setembre a la Casa de la Vila

 >>Els representants veïnals durant l’assemblea del dia 12

PILAR ABIÁN

Festival d’Havaneres
en el dia de Montcada

Les havaneres van tornar a ser
presents a Águilas (Múrcia) el
26 d’agost amb motiu de la
celebració del Dia de Montca-
da. Com ja és tradició des de
l’agermanament entre ambdós
municipis una delegació de
l’Ajuntament de Montcada i
Reixac encapçalada per l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), es va
desplaçar a Águilas del 25 al 27
d’agost. La representació la inte-
graven també els portaveus dels
grups municipals del PSC, Car-
les Guijarro; de CiU, Joan Ma-
resma; i els regidors d’ICV-

>> VISITA A ÁGUILAS

pilar abián
redacció

EUiA Carles Tabernero i Ra-
món Sánchez. El grup, acompa-
nyat per membres del Centro
Aguileño, va ser rebut dissabte
a la tarda a l’Ajuntament murcià
per l’alcalde, Juan Ramírez (PP).
Al vespre, en el marc del III Fes-
tival d’Havaneres, va actuar el
grup català ‘Vallparadís’ i es va
obsequiar els assistents amb el
tradicional rom cremat.
Montcada i Reixac es va ager-
manar amb Águilas al novem-
bre del 2002 amb l’objectiu de
crear llaços d’unió amb la po-
blació d’Espanya que més veïns
ha aportat a la ciutat, prop de
500 persones.

>> MONTCADA CENTRE

L’AV de Montcada Centre pre-
sentarà una instància a l’Ajun-
tament acompanyada d’una
recollida de signatures reclamant
que el trànsit de vehicles pel
carrer Sant Antoni es limiti exclu-
sivament al pas dels residents.
Els veïns volen que aquesta me-
sura s’apliqui ja sense esperar que
s’iniciïn les obres de remodelació
previstes pel Consistori que
transformaran el vial en un pas-
seig de vianants. El passat 12 de
setembre una cinquantena de
persones va assistir a la reunió
convocada per l’AV de Montca-
da Centre amb el suport també
de l’AV Montcada Vella, dues
entitats que tenen previst fusio-
nar-se el proper 23 de setembre.
El pròxim dia 21, a les 19.30h,
a la Casa de la Vila, es farà una
segona assemblea per acordar
el text de la instància i iniciar la
recollida de signatures.

Peticions. Les principals de-
mandes veïnals del nucli antic
montcadenc se centren en el car-
rer Sant Antoni i en la connexió
entre el carrers Domingo Fins i
Mossén Cinto Castellví, encara
que els assistents a l’assemblea
també van plantejar altres preo-
cupacions com ara el futur de
Vista Rica, de l’antiga cerveseria
i del passatge Manresa, el pontet
que passa per sota de l’estació
de tren i que connecta la Carre-
tera Vella amb el carrer Bogatell.

Aquestes qüestions, però, es van
emplaçar a properes reunions.
Segons van assegurar els re-
presentants de l’AV de Mont-
cada Centre, l’Ajuntament es va
comprometre a iniciar les obres
al mes de setembre però, de
moment, no han estat adjudi-
cades. Aquest retard està causant
perjudicis a particulars ja que
alguns veïns, en previsió del
calendari fixat pel Consistori,
han llogat guals a altres carrers
del municipi.
D’altra banda, són moltes les
queixes recollides per l’excés de
trànsit que circula per un carrer
on hi ha trams en què la vorera
és gairebé inexistent. “El carrer
no compleix la normativa i
és intolerable que hagi d’ab-
sorvir molts vehicles que
volen sortir del nucli urbà i
que es podrien desviar per la
rotonda del carrer Major”, ha

dit el president de l’entitat, Anto-
ni Trias. De moment l’AV plan-
teja mantenir la via del diàleg
amb l’Ajuntament encara que no
descarta fer accions de protes-
ta si les demandes veïnals no
obtenen la resposta esperada.

PRIORITAT PER

ALS VIANANTS

projecte

El projecte aprovat pel Ple el
passat mes de maig preveu
que el carrer Sant Antoni, un
cop remodelat, sigui per a ús
exclusiu dels residents i per a
vehicles de càrrega i descàr-
rega dels comerços del sector.
També inclou renovar l’enllu-
menat públic i fer que la reco-
llida d’aigües sigui central.
L’actuació s’iniciarà  a la can-
tonada dels carrers Bogatell i
Major i es licitarà al preu de
199.980 euros. LR

PREMSA AJUNTAMENT

 >>La delegació local durant la rebuda a l’Ajuntament d’Águilas
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Noves mesures per detectar
maltractaments a menors

El Vallès Occidental serà la pri-
mera comarca de Catalunya que
disposarà d’una Taula Territorial
de Coordinació e Intervenció en
situacions de maltractament in-
fantil. Amb la posada en marxa
d’aquest ens, que podrà ser
d’àmbit comarcal, municipal o
de barri, es vol implicar els
diferents agents del territori que
interactuen amb els menors per
assegurar la seva protecció.
D’aquesta manera, es promou-

La Generalitat proposa més coordinació entre administracions

sònia hernández

redacció

ran reunions periòdiques amb la
participació de professionals de
la salut, l’educació, l’àmbit judi-
cial, els cossos de seguretat i
lògicament, els serveis socials i els
serveis especialitzats d’atenció a
la infància –els EAIA.
Eva Gonzalo (PSC), regidora
d’Infància i Joventut conside-
ra que les Taules “seran un bon
espai de diàleg i interactuació
dels diferents professionals
per evitar casos de maltracta-
ments com el de l’Alba” –en
referència a la nena veïna del

municipi que va ingressar el
passat mes de març en estat greu
a la Vall d’Hebron per pres-
sumptes maltractaments. La
creació de les Taules Territorials
és una de les mesures que la
consellera de Benestar i Família,
Carme Figueras, ha presentat per
donar resposta a les dificultats que
s’estan trobant els professionals
alhora de detectar els casos de
maltractament que arriben, so-
bretot, a l’àmbit hospitalari i per
resoldre deficiències existents en
el sistema de protecció a menors.

 >>El Pla preveu programes de formació per a immigrants

Montcada aposta per l’atenció i
la integració de la gent immigrant
redacció

montcada

>> PLA D’ACOLLIDA LOCAL

La Generalitat ha atorgat una
subvenció de 44.274 euros a
l’Ajuntament  per al desenvolu-
pament de programes i accions
d’acollida i d’integració de les
persones estrangeres immigra-

La Generalitat atorga una subvenció de 44.000 euros al Consistori

des. El regidor d’Integració So-
cial i Drets Civils, Carles Taber-
nero (ICV-EUiA), ha destacat la
seva satisfacció perquè la sub-
venció duplica l’obtinguda l’any
passat.
L’ajut es destinarà a actuacions
adreçades al foment de la llen-
gua catalana com a element d’in-
serció social, al coneixement de
l’entorn i a donar suport a les
dones immigrants, entre d’altres.
Tabernero ha recordat que l’ob-

jectiu del Pla és fomentar el
coneixement de la realitat dels
immigrants, tant per part de la
població com de l’administració
local, per això s’impulsaran, en-
tre d’altres, accions de sensibi-
lització envers la diversitat cul-
tural i ètnica que contribueixin a
fomentar la convivència social.
També s’han de crear i generar
mecanismes de participació en-
vers el fenomen migratori per a
autòctons i per a immigrants.

ARXIU/ LLUÍS MALDONADO

‘Els voluntaris de primers auxilis de la Creu Roja i de la Mitja Lluna
Roja: Salvant vides sense discriminació’ aquest és el lema amb
què la Creu Roja va celebrar el dia 9 de setembre el Dia Mundial
dels Primers Auxilis. L’ONG va muntar una parada informativa al
carrer Major i va fer accions demostratives de primers auxilis. LR

SANTI ROMERO

Dia dels voluntaris de Creu Roja
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en 2 minuts...

�Oberta la inscripció al taller Anima’t

�Pla de formació al Centre de Recursos

�Nova oferta dels tallers de Joventut

MARIA CANGA

El Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental, amb
seu a l’Aulari de Mas Rampinyo, va presentar el 5 de setembre
el pla de formació
que es durà a terme
al llarg del curs per
al professorat dels
centres de Mont-
cada, Ripollet i San-
ta Perpètua. L’acte
va consistir en una
xerrada amb el títol
Aprendre a viure i con-
viure en un centre educatiu, a càrrec dels pedagogs Jaume Cela i
Juli Palou. MC

Un taller per aprendre a fer i explicar contes i un altre
d’introducció al guió cinematogràfic i a l’escriptura creativa són
les novetats més destacades de l’oferta de cursets que ha
programat la Regidoria d’Infància i Joventut per a la nova tem-
porada a l’Espai Jove Can Tauler. Altres propostes són els tallers
de còmic i manga, de shiatsu dinàmic –tècnica de massatge orien-
tal- i informàtica musical i percussió, entre d’altres. Les ins-
cripcions es poden formalitzar a l’equipament del carrer Balmes.
Com és habitual els socis del Club Jove tindran descomptes en
totes les activitats. LG

La Regidoria d’Educació organitza una nova edició del tallers
de suport a les famílies en la seva tasca educadora amb el títol
Anima’t, juga amb ells. S’ofereixen tres grups: de 9 a 18 mesos
d’edat; de 18 a 36 i d’educació infantil (P3, P4 i P5).El taller
dona eines als pares i mares per comprendre la conducta dels
fills i donar resposta a situacions imprevistes que sorgeixen en
la vida quotidiana. El termini d’inscripció estarà obert fins al
27 de setembre i el preu de cada taller és de 40 euros. LR

Rutes per muntanya i ciutat
lluís maldonado

montcada

El montcadenc Joan Reboreda impulsa un web per difondre l’ús de la bici

montcada en bici

gent que es mou

més informació
montcada en bici

  www.montcadaenbici.org

LLUÍS MALDONADO

 >> Joan Reboreda en un dels pocs carrils bici que hi ha al municipi

Difondre la cultura de la bicicle-
ta com a mitjà de transport
alternatiu i, alhora, descobrir
rutes i itineraris de l’entorn na-
tural de Montcada a dues rodes.
Així defineix el montcadenc Joan
Reboreda la iniciativa que acaba
de crear: montcadaenbici.org. “Feia
anys que volia fer una pàgina
dedicada a la bici, i aquest estiu
ha estat el definitiu; a més, ara
s’apropa la setmana de la mo-
bilitat sostenible i segura”, ex-
plica.

Més infraestructures. Re-
boreda opina que ens hem d’im-
pregnar de la cultura de la bicicle-
ta d’una forma lúdica i festiva. “Sóc
partidari de familiaritzar la bici
des de la vessant lúdica, apostar
per la pacificació del trànsit, no
només amb passos elevats”, co-
menta. Tot i els detractors, consi-
dera que el passeig del Besós és un
bon exemple del que hauria de ser
l’impuls per a la bicicleta. Un espai
de lleure i d’esport obert convertit
també en un eix vial a través del

riu que connecta els municipis de
la conca fins al mar.“No crec en
les accions puntuals, s’hauria
d’apostar primer per crear les
infraestructures necessàries”.
Segons Reboreda, no ser un mu-
nicipi capdavanter en carrils bici,
pot beneficiar de cara a aprendre
dels èxits i dels errors que han
tingut altres localitat. El web

promogut per aquest veí de Terra
Nostra ofereix informació de
rutes i notícies relacionades amb
el transport sostenible i vol obrir-
se a la població per crear un grup
de suport més gran.
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Divendres   15
festa major Can Cuiàs. Cercavila
i espectacle infantil. Lloc: carrers de Can
Cuiàs. Hora: 18h. Disco mòbil . Hora: 23h.
inscripcions. Últim dia d’inscripcions
al cursos de l’Escola d’Adults Ramon
Balsalobre. Hora: de 9.30 a 13.30h i de 15 a
21h. Lloc: Reixagó, 5.
conferència. A càrrec del
col·leccionista Juan Garreta sobre escultura
contemporània. Hora: 20h. Lloc: Auditori.

Dissabte  16
festa major de Can Cuiàs.

Matinal de jocs infantils. Hora: 10:30h
Organitza: Grup de joves de Can Cuiàs.
Paella popular.  Hora: 14:30h. Bingo. Hora:

16h. Play backs i varietats. Hora: 18h. Ball
del fanalet amb l’orquestra Cadillac. Hora:

23h.
sortida.Tavèrnoles-Sant Pere de
Casserres. Hora: 7h. Lloc: La Salle.

Organitza: El Cim.

Diumenge  17
festa major de Can Cuiàs. Diana
popular, petanca i xocolatada. Hora: 9h. Festa
de l’escuma. Hora: 10h. Sevillanes. Hora:

18:30h. Espectacle de varietats. Hora: 21h.
Final de festa i correfocs. Hora: 23:30h.

 Dilluns  18
cursos de català. S’obre el termini
d’inscripció als cursos de català per a adults.

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

DE CAN CUIÀS
FESTA MAJOR

Del 15 al 17 de setembre
Organitza: Comissió de festes
 i  AV de Can Cuiàs

SOSTENIBLE
I SEGURA

Lloc: Quarta planta de la Casa de la Vila.
Organitza: Servei Local de Català (SLC).

Dimarts  19
exposició. Inauguració de l’exposició
de pintura de Jordi Salat.  Hora: 20h. Lloc:

Casa de la Vila. Organitza: Regidoria de
Cultura.

Dijous  21
exposició. Inauguració de la mostra
fotogràfica Malí, sentimiento africano, de Mi-
guel A.Parreño. Hora: 20h. Lloc: Auditori.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Divendres  22
setmana de la mobilitat sos-

tenible i segura. Inici dels actes.
Col·locació de multes simbòliques amb els
escolars. Hora: Matí. Taller de reparació de
bicicletes. Hora: 17h. Lloc:  plaça de
l’església.  Organitza: Servei de Medi
Ambient i Equip Verd.

Dissabte  23
acte veïnal. Fusió de l’AV Montcada
centre i l’AV de Montcada Vella. Hora: 11h.
Lloc: Casa de la Vila.
cinema. La teva vida en 65’. Hora: 19h
i 22 h. Lloc: Auditori. Preu: 3,60 euros.

Dimarts  26
setmana de la mobilitat sos-

tenible. Activitat Al carrer tots hi pintem.

Hora: 11h. Lloc: Major. Organitza: Servei

CINEMA

    LA TEVA VIDA EN 65’, de Maria Ripoll
   23 de setembre, 19 i 22h

 més informació: www.montcada.org

Horaris: de dilluns a divendres, e 9 a 15h i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 1h i diumenge, de 10 a 14h

de Medi Ambient i Equip Verd.
xerrada. Telefonia i Internet. Hora: 19h.
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. Organitza:

Grup de Dones de Can Cuiàs i OMIC.

Dijous  28
sortida. Gaudeix del mar a Vilanova i la
Geltrú. Jornada d’intercanvi entre gent gran
de Montcada i Vilanova. Inscripcions: Fins
al 22 de setembre a la Casa de la Mina (Parc
de les Aigües). Organitza: Ajuntament de
Montcada.

Divendres  29
hora del conte. Els contes de la

rateta Ernesta, a càrrec de Carles Alcoberro.
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Can Sant Joan
(Turó, 45).
cinema. Mar adentro, d’Alejandro
Amenábar. Hora: 22.30h. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs.

Dissabte  30
Tovets en companyia. Els

animals salvatges (activitat per menors de 4
anys acompanyats). Hora: 12h. Lloc: Bi-
blioteca Montcada Centre (Montiu, 12).

Diumenge 1
sortida. Comunicació lúminica entre els
poblats ibèrics de Les Maleses, Ca n’Oliver  i
Puig Castellar. Hora: 13h. Inscripcions:

Museu Municipal Les Maleses.
cinema. Astèrix i els víquings. Hora:

12h. Lloc: Auditori. Preu: 3,10 euros.

FOTOGRAFIA

MALÍ, SENTIMIENTO AFRICANO, de
MIGUEL ÁNGEL PARREÑO

EXPOSICIÓ DE PINTURA DE
JORDI SALAT
Del 19 de setembre al 15 d’octubre

Del 21 de setembre
a l’1 d’octubre

SETMANA DE LA MOBILITAT

Organitza: Servei de Medi Ambient
i Equip Verd de l’Ajuntament

Del 22 al 29 de
setembre

Preu: 3,60 euros

   ASTÈRIX I ELS VÍQUINGS
  1 d’octubre, 12h

Preu: 3,10 euros
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més informació:

la bústia del lector

Les cartes no han d'excedir de 25 línies. És
imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No
es publicaran les cartes que atemptin contra
persones o institucions. La Veu es reserva
el dret de publicar aquestes col·laboracions
i de resumir-les quan ho consideri oportú.

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
Ara que s’inaugura la línia de bus Montcada i Reixac-Ripollet-

Cerdanyola-UAB, seria possible afegir una parada aprofitant la del

bus 155 a Mas Duran? Si retorna pel passeig Sant Jordi l’enllaç amb

la linia de Renfe de Vic és més còmode i es dóna un millor servei al

municipi. Pere Herrero. Mas Rampinyo

La línia inicia el servei amb un recorregut i una freqüència adequats
per atendre a la connectivitat de les tres poblacions amb la UAB.
Malauradament per ara no es poden afegir modificacions ni am-
pliacions de recorregut ni de parades. Agraïm la seva aportació i la
recollim per traslladar-la a la Mancomunitat de municipis i a la Direcció
General de Ports i Transports en el moment que es faci la primera
valoració del servei. Carme Porro, regidor de l’Àrea Interna (PSC).

Ajuntament-OMIC (Consumidors) 935 726 474
Ambulàncies               061
Andròmines 935 641 574
Ambulatori  (concertar visites) 902 111 444

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori Municipal 935 751 289
Casa de la Vila (Cultura i Museu) 935 651 122
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
Montcada Aqua 935 650 996
Oficina d’Atenció al Ciutadà  (OAC) 902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona  (OAD) 935 651 122
Policia Local 092-935 752 177-935 726 474
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
Institut Municipal d’Esports (IME) 935 650 999
Servei de Recaptació (OALGT) 935 647 743
Servei Local de Català  (SLC) 935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SPE) 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430
Espai Jove (Can Tauler) 935 64 1741
Taxis 935 802 727

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Rivas, c. Conca, 10
Duran, av. de Terra Nostra, 37

E. Relat, av. Catalunya, 65
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Pardo, c. Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51
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Cursos de Cultura
Josep Casademunt i set signatures
més
Can Sant Joan

>> Fa dos anys, el curs 2004-05,
amb motiu de les obres de re-
forma del Casal Ramon Bal-
salobre-Escola d´Adults de Can
Sant Joan, les activitats culturals,
cursos i tallers que es realitzaven
al Casal es van traslladar a la Casa
de la Vila. Els alumnes per di-
versos motius vam manifestar el
nostre desacord, la regidora de
Cultura Sra. Amèlia Morral i el
president de l´Àrea Social Sr.
Carles Guijarro al novembre de
2004 ens van respondre que un
cop enllestides les obres, citem
literalment: “podreu gaudir
novament de les seves
instal·lacions ja renovades fins
que el Kursaal, que serà al nou
centre cívic del barri, entri en
funcionament”.
Ara l´Escola d´Adults comen-
çarà i la promesa que es va fer als
alumnes de les activitats culturals
no es pot complir i hem
d´esperar dos anys més sense cap
activitat cultural. No es pot
deixar un barri com el nostre,
amb un dèficit d´activitats cul-
turals i socials. L’Ajuntament no
ofereix per a infants, joves ni
adults, serveis culturals, augmen-
tant la marginalitat i la manca de
cohesió social que fa anys patim
a Can Sant Joan. Demanem, per
tant, que es reconsideri la
situació i es plantegi de nou la
realització de les activitats cul-
turals que es realitzaven al barri
habilitant els espais necessaris.

Una nueva sociedad
Juan Ángel García Tolera
Pla d’en Coll

>> En julio nació un nuevo par-
tido en Bellatera, Ciutadans de
Catalunya, con mucha ilusión y
gran sentido de servicio social.
Ha nacido por una demanda po-
pular, por una sociedad más jus-
ta y honrada, largamente desea-
do por la sociedad civil y está im-
pulsado por un grupo de perso-
nas de reconocido prestigio en
la vida social de este país. A éstas
se unen unos ciudadanos libres,
dispersos, pero con las ideas cla-
ras de que esto no funciona bien.
Ya hace más de treinta años que
estos ciudadanos luchamos por

una idea, la del cambio a una so-
ciedad mas justa, y cuanto mas
luchábamos mas nos dábamos
cuenta que no nos movíamos,
hasta hace unos días en Bellaterra.
Se han adueñado de nuestra so-
ciedad unos personajes que di-
cen representarnos, por que nos
dan caramelos, globos, y unos
papelitos con nombres, enton-
ces ya se consideran nuestros re-
presentantes, pudiendo hacer lo
que quieran, en nuestro nombre
pero sin nosotros. Este nuevo
partido tiene la intención de re-
presentar en la política una fuer-
za que no vacila en declarar que
para ella las formas de gobierno
son accidentales y transitorias y
que, por encima de las formas
de gobierno, coloca y colocará
siempre el progreso del país y
sus ciudadanos, el afianzamien-
to de la libertad y el imperio de
la democracia.
Porque como ciudadano creo
que la libertad y los derechos son
más que caramelos y globos, es-
pero que este partido nos colme
con lo que por tanto tiempo he-
mos luchado.

Anorèxia i bulimia
José A. Martin Sánchez
Montcada

>> Nos alegramos de que nues-
tra vecina Nides, esté saliendo
del túnel. Que después de 28
años, gracias a su extraordinario
esfuerzo y el de los profesiona-
les y familia que le ayudan, pue-
da contarlo en La Veu. Como
padres de una afectada de
anoreixa desde hace más de 11
años, hemos vivido muchas si-
tuaciones tan dramáticas e inol-
vidables, que oyendo a Nides,
viendo videos y asistiendo a las
terapias de grupos, se escapan lá-
grimas de impotencia y
malconsuelo, de pensar que aún
existen casos peores. Hemos sido
afortunados desde el principio,
de tener a nuestro lado y al de
nuestra hija, a unos profesiona-
les de la Sanidad Pública y ami-
gos, que nos han ayudado siem-
pre a convivir y soportar este in-
fierno.
Seguramente, lo más importan-
te ha sido y es que nuestra hija,
desde el principio, reconoció su
enfermedad y dentro de su mal,
se ha esforzado en pedir ayuda

y se esfuerza en colaborar. No
puedo decir lo mismo de todos
los profesionales visitados, ni de
la Administración, ni creo que
la solución o la ayuda que nece-
sitamos los familiares y enfermos
que intentan salir del túnel, ten-
ga que ser sólo a través de una
asociación, como se propone en
el encuentro convocado por el
PSC el día 7/06, al que agradez-
co su “interés” en el tema. Lo que
necesitamos, es la conciencia de
las Administraciones locales y au-
tonómica, de asumir sus respon-
sabilidades y obligaciones en
cuanto a igualdad, protección y
derechos (ver Estatut en varios
puntos), para que las pautas mar-
cadas por los profesionales, a los
que deberían consultar, para la
recuperación total, pueda ser
una realidad y que podamos de-
cir a nuestros hijos/as y profe-
sionales, que el esfuerzo que es-
tán haciendo, sirve para mucho,
para reintegrarse como personas
normales a la sociedad.

Piscina municipal
AM
Font Pudenta

>>Este verano el servicio de la
piscina no ha sido tan malo co-
mo cada año, sino mucho peor.
La abrieron en junio con las ins-
talaciones en un estado deplora-
ble, suciedad en el fondo y
paredes,(de no haberse limpiado
antes de llenarla de agua), inclu-
so con falta de baldosas en bas-
tantes zonas del interior, el sue-
lo del recinto fatal, las hamacas
deterioradas y sucias, por no ha-
blar de las gradas...
Me gustaría mucho saber qué
presupuesto destinó el Ayunta-
miento para estas instalaciones
antes de inaugurarlas este vera-
no, eso sí las tarifas subieron un
año más. Aparte de encontrarte
con los gamberros de turno que
molestan y hacen lo que les da la
gana, enseguida te das cuenta de
que se incumplen todas las nor-
mas: gente vestida en el recinto,
otros con calzado de calle, mu-
chos se bañan con ropa interior
dentro de los bañadores, casi na-
die se ducha antes de entrar en el
agua, etc. No sé cómo no le da
verguenza al señor alcalde tener
la piscina municipal en este esta-
do, si el Ayuntamiento no es
capaz de ofrecernos unos servi-
cios mínimos mejor que la de-
jen cerrada, pero que no nos
engañen así.

El nou curs escolar ja ha començat per als 4.900 alumnes matriculats
als centres educatius del municipi amb novetats importants com
ara l’ampliació de l’horari lectiu de primària amb la sisena hora i
del Programa de Transició Escola Treball (Trànsit), entre d’altres.
Respecte la sisena hora, recollida en el Pacte per l’Educació, respon
a la voluntat de la Generalitat d’igualar l’horari dels centres públics
amb els concertats garantint les mateixes hores lectives per a tot
l’alumnat, i de conciliar l’horari laboral de més famílies amb l’escolar.
La mesura, qüestionada incialment per una part del professorat,
s’ha començat a aplicar amb la contractació de més personal i amb
dotació del pressupost necessari per aplicar-la. Les valoracions res-
pecte als objectius assolits caldrà fer-les, per tant, d’aquí uns mesos.
El que sí es pot puntuar ja i amb bona nota és la iniciativa d’un
programa com Trànsit, que va entrar en funcionament a final del
curs passat i que s’adreça als joves que tenen dificultats per seguir
els continguts de l’ESO i pretén orientar-los en el procés de transició
a la vida adulta. La promou la Regidoria d’Educació, compta amb
la implicació directa d’altres departaments com Serveis Socials, In-
fància i Joventut i el Servei de Promoció Econòmica (SPE) i in-
corpora la figura d’un agent d’acompanyament que fa el seguiment
de cada cas. És important destinar esforços per tal que els ado-
lescents que no tinguin facilitats per a estudiar o estiguin poc motivats
puguin seguir formant-se i no renunciar a una educació que els
obri portes en l’àmbit laboral. Si no es preparen per fer un treball
qualificat, no podran obtenir un millor salari ni gaudir de les mateixes
oportunitats que els seus companys. La formació i l’educació han
de ser una de les principals prioritats de les administracions.
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Ens queda molt per fer

Ramón Sánchez
Portaveu d’ICV EUiA

Teodoro García
Portaveu del PPC

Suspès municipal

Ens trobem davant d’un curs polític que
vindrà marcat per dues campanyes electo-
rals: una per les eleccions municipals de la
primavera vinent i l’altra motivada per la
irresponsabilitat i la mala gestió del govern
tripartit que ha provocat que s’hagin
d’avançar un any les eleccions autonòmiques
i que el propi Partit Socialista de Catalunya
es trobi davant d’una crisi interna sense
precedents. A la nostra ciutat aquest curs
polític servirà perquè el govern municipal
intenti fer tot allò que no ha fet durant el
mandat: ja estem veient com aquestes últimes
setmanes es fan esforços per avançar les obres
del camp de futbol o per intentar dotar els
barris de Montcada d’aquells equipaments
que necessiten. Però afortunadament els
ciutadans de la nostra ciutat són més
intel·ligents que tot això per veure que el

Montcada i Reixac,
la millor ciutat

La recta final del mandat
és fonamental

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

Al setembre ha començat un nou curs polític, que serà l’últim abans dels comicis
electorals municipals que es faran al maig de l’any vinent. Un bon moment per
conéixer a través dels portaveus l’opinió d’aquest tram final de mandat.

Serveis i gestió deficients,
i un govern de desgavell

L’últim curs abans d’un
nou mandat municipal

Quins són els aspectes prioritaris d’aquest darrer any?
Quina és la valoració de la gestió feta?

Iniciem el curs polític amb l’horitzó ple
de curses electorals. La més immediata,
l’1 de novembre, amb les eleccions al
Parlament de Catalunya, i l’any vinent,
abans de l’estiu les eleccions municipals.
És un any en què es barrejaran l’acabament
de les inversions ja iniciades amb el gran
debat de noves iniciatives polítiques
necessàries per a la ciutat en el proper
quatrieni 2007-2011.
Les inversions previstes en el programa
de govern municipal van a un ritme molt
superior a les inversions que són respon-
sabilitat del govern de la Generalitat de
Catalunya.
A tall d’exemple, el reivindicat nou CAP
(Centre d’Assistència Primària) del Pla d‘en
Coll que està molt endarrerit, la

L’elevat nivell d’assoliment de les línies
estratègiques definides al nostre progra-
ma electoral ens permet sentir-nos
altament satisfets respecte la feina feta fins
ara. El nostre model de gestió, orientat a
les persones, ens ha possibilitat dibuixar
una nova Montcada i Reixac més verda,
positiva i agradable. I són els fets i no les
paraules els que avalen aquesta trajectòria.
Així, podem citar el soterrament de la línia
de rodalies de França i el de la C17, la
construcció de prop de 200 habitatges
protegits, el trasllat de la fàbrica Valentine
fora del nucli urbà, la ubicació del nou
hospital comarcal a Montcada i Reixac, la
remodelació de la Ribera a través del Pla
de Barris, el nou Estadi de futbol, el nou
CAP, la nova biblioteca i l’Auditori, les
escales mecàniques del centre i de Can Sant

Joan, la plaça Nicaragua, el parc del Mas
Duran, la Casa de les Aigües, l’Escola
d’Adults, el centre cívic Kursaal i el de la
Ribera, l’ampliació d’agents a la Policia
Local, el nou reglament de Participació
Ciutadana... La llista és interminable. La
nostra honestedat i la responsabilitat de
govern, però, ens recorden que ens aquest
període també hi ha hagut compromisos
que ens han quedat al calaix tot i la seva
importància. Un d’ells passa per resoldre
les dificultats d’aparcament que té la nostra
ciutat, i que són una prioritat d’ara enda-
vant, com també ho és la recerca de solu-
cions a la contaminació que genera el
trànsit rodat. Treballem amb tantes ga-
nes i il·lusió com el primer dia i amb un
únic objectiu: fer de Montcada i Reixac
la millor ciutat.

Podem estar satisfets de la feina fins ara
realitzada, ja que en una gran part de les
perspectives creades han estat assolides.
Hem aportat la nostra opinió i posicio-
nament als projectes econòmics, urba-
nístics i socials de la ciutat.
El fet d’estar a l’equip de govern ens ha
permès un poder d’actuació que des de
l’oposició no hauria estat possible, i la
nostra actuació hauria estat poc més que
testimonial, la qual cosa no ens permetria
modificar la realitat mentre que des del
govern sempre es pot actuar; això sí, en
funció del teu pes polític que, en defi-
nitiva, són els vots que els ciutadans
t’han atorgat.
Respecte als nou mesos que queden de
mandat, aquests són crucials per al futur

Pel que fa a la gestió econòmica i només a
tall d’exemple: el conveni signat per a la gestió
indirecta de Montcada Aqua, establia que
en un termini de 3 anys l’empresa es com-
prometia a fer una piscina descoberta. El 6/
2004 l’equip de govern i el PP aproven fer
una piscina exterior amb jacuzzi que, per la
seva immediatesa, li suposa a l’Ajuntament
una pèrdua 204.945 euros. Al mateix temps
es feia una altra transacció: El 7/2004 es tira
endavant una proposta d’execució del camp
de futbol per un total de 2.499.522 euros,
sense tenir en compte, que la sortida del
TAV a Montcada suposava la pèrdua
d’aquest equipament i, per tant, Fomento
ho hauria hagut de compensar. Només
racionalitzant aquestes dues actuacions del
primer any del mandat, podríem haver
tingut la piscina, un camp de futbol nou i,

Comissaria de Mossos d’Esquadra
difícilment entrarà en funcionament
en les dates previstes i, sobretot, el
soterrament de la C-17 a Mas Ram-
pinyo que, tot i ser un projecte de
l’anterior govern de CiU, ara ja farà
tres anys, encara no s’ha posat ni la
primera pedra.
Encara ens queda molt per fer i amb
tota seguretat ho haurà de fer el
proper govern de la Generalitat, un
govern diferent a l’actual, fort, que
prengui decisions, generi confiança i
credibilitat, transmeti serenitat i
ofereixi possibilitats de progrés a tots
els ciutadans i ciutadanes de Montcada
i Catalunya.

de Montcada. Els nostres esforços se
centraran en el soterrament total de la
línia de França, on ICV-EUiA ha estat
treballant des del començament.
Recordem que el dia 16 de maig de 2006,
la comissió de Fomento, al Congrés dels
Diputats va acordar aprovar la pro-
posició no de llei sobre el soterrament
del TGV i la línia de França al seu pas
per Montcada, a proposta del nostre
diputat Joan Herrera del grup parla-
mentari de IU-ICV. Cal ressaltar que
tenim  molt clar que sense el suport
popular, encapçalat per la Plataforma,
això no hauria funcionat.

govern de Montcada no ha fet els deures i
no ha estat capaç de solucionar els proble-
mes reals dels montcadencs. S’han dedicat
a fer grans obres faraòniques que no eren
necessàries pel benestar dels ciutadans de
Montcada, enlloc de fer el que calia.
Des del Partit Popular estem convençuts
de que els veïns de la nostra ciutat no es
deixaran enganyar per unes inauguracions
fetes a última hora.Volem aprofitar
aquestes línies per agrair les mostres de
suport rebudes (també en forma
d’aplaudiments) per part de molts veïns
durant la celebració de la Diada de Cata-
lunya després de que quatre simpatitzants
d’esquerres intentessin boicotejar l’ofrena
del Partit Popular demostrant quina és la
seva democràcia en una festa que ha de
ser de tots.

amb els diners que hem invertit aquí, podrí-
em haver adquirit les finques considerades
de patrimoni històric Can Casamada, la
cervesseria d’hivern i d’estiu, sense haver de
perdre la zona verda que han requalificat
per fer pisos. Hi ha una degradació paulati-
na de molts carrers de la ciutat, cada vegada
més bruts i deixats; hi ha més inseguretat
ciutadana; el civisme comença a ser un
concepte esotèric. I tot plegat, el govern és
un desgavell: hem vist actuacions per part
del grup del PSC de menyspreu absolut en-
vers els socis de govern; com dimitien 2 regi-
dors del PSC (diuen que per amor), com
EUiA deslegitimava el seu representant; com
el portaveu d’ICV dimiteix com a tal.., però
malgrat tot i, malgrat les crisis internes de
partit, cap d’ells deixen el seu estatus dins del
govern.
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 >> Alumnes d’un dels diferents nivells dels tallers d’arts plàstiques que organitza la Regidoria de Cultura

SÒNIA HERNÁNDEZ

Del 15 al 30 de setembre estarà
obert el termini d’inscripció a
l’oferta de cursos i tallers que
organitza la Regidoria de Cul-
tura per la temporada 2006-7.
L’oferta inclou una vintena de
propostes dividides en tres
blocs: expressió corporal, arts
plàstiques i visuals i expressió
musical. Les inscripcions es po-
den formalitzar la Casa de la Vila
–planta 2– amb horari de de
dilluns a divendres, de 16 a 21h.
El preu dels tallers oscil·la entre
els 60 i els 150 euros a l’any, en
funció del curs, la durada i la
quantitat de sessions. Les classes
començaran el proper 2 d’octu-
bre i finalitzaran el 30 de juny
de 2007.

Novetats. El bloc d’expres-
sió corporal inclou tres novetats.
Amb el títol Descobrint altres cultu-

res a través de la dansa, s’obre un
curs adreçat a alumnes que
hagin fet el curs d’iniciació a la
dansa oriental. Els alumnes que
van fer iniciació al teatre també
també poden optar al curs d’in-
terpretació teatral que suposa un
pas més en la tècnica dramàtica.
La tercera novetat és el taller de
ioga adaptat a la vida quotidiana
per als que vulguin iniciar-se en
aquesta tècnica de relaxació
oriental. Es mantenen els cursos
de dansa oriental, tai-txí i teatre.
En l’apartat d’arts plàstiques i
visuals continuen els tallers d’art,
tècniques artístiques, pintura a
l’oli i tècniques mixtes i dibuix i
pintura, als quals s’ha d’afegir
l’oferta de l’Escola Municipal de
Talla i Escultura, que dirigeix
Luís Barbosa, i els cursos de fo-
tografia que imparteix l’Agru-
pació Fotogràfica de Montcada

i Reixac (AFMiR) a al Centre
Cívic de Mas Rampinyo. Al
grup d’expressió musical hi ha
tallers de música per a joves i
adults, teclat complementari,
guitarra clàssica, guitarra elèctri-
ca i, com a novetat, un taller de

L’Abi reprén
la programació

de la nova
temporada

laura grau
redacció

cant i interpretació. La regidora
de Cultura, Amèlia Morral
(CiU), ha destacat la bona
acollida que tenen els cursos any
rere any: “A l’anterior edició
vam arribar als 400 inscrits i
aquesta temporada podríem

xarxa d’equipaments socioculturals

superar aquesta xifra, fet que
ens confirma que seguim una
bona línia”.
Com cada temporada, hi ha
descomptes per als jubilats i
quotes mixtes si es fa més d’un
taller del mateix grup.

S’AMPLIA L’OFERTA D’ACTIVITATS  ALS CENTRES CÍVICS I CASALS
Els centres cívics i els casals
de gent gran de Montcada i
Reixac han obert el termini de
matriculació per als seus
tallers i cursos, que finalitzarà
el 22 de setembre. Les classes
comencen a l’octubre i, en el
cas de les activitats anuals,
acaben al juny. Les inscripcions
s’han de formalitzar als dife-
rents equipaments: el Centre
Cívic Can Cuiàs (Geranis, sn),
Centre Cívic l’Alzina (Núria, 73),
Gran Casino de Terra Nostra (C.
Nacional 150, quilòmetre 2,5),

Casal de la Gent Gran Casa de
la Mina (Parc de les Aigües) i
Casal de la Gent Gran Montcada
i Reixac (Parc Salvador Allende).
En total els cinc equipaments
ofereixen una setantena d’acti-
vitats.

Qualitat i quantitat. La
programació la coordina la Xarxa
de Dinamització de la Regidoria
de Participació Ciutadana del
Consistori. Una de les novetats
més destacades és la incorpo-
ració del Centre Cívic l’Alzina a la

Xarxa. El president de l’Àrea
Social i regidor de Participació
Ciutadana, Carles Guijarro
(PSC), ha indicat que l’oferta de
cursos i tallers ha augmentat
qualitativa i quantitativament i ha
destacat la importància que
aquests equipaments esdevin-
guin “un espai de trobada de

la ciutadania i de creixement

personal”. L’oferta inclou acti-
vitats creatives relacionades
amb les arts plàstiques, l’ex-
pressió corporal i la relaxació, i
la informàtica, entre d’altres.

L’Associació Benèfico Instruc-
tiva, Abi, posa en marxa la pro-
gramació de la temporada en
què destaquen l’organització d’un
curs sobre història de Catalunya
–que començarà el 17 d’octu-
bre–, un curs de discjokey -tots
els dissabtes d’11 a 13h al Cafè
Colon–, un taller de guitarra i
un espai de conversa en català –
els dijous de 20.30 a 21.30h–
adreçat a les persones que tenen
un coneixement bàsic de l’idio-
ma però no troben on practi-
car-lo.
L’Abi també recupera les sortides
al teatre amb autocar. Aquest inici
de temporada Teatrabing –nom
de l’activitat- proposa les obres
Grease, al Teatre Victòria el 22 de
setembre, i Un matrimoni de Bos-

ton, el 9 de novembre. El presi-
dent de l’Abi, Miquel Àngel
Gràcia, ha destacat que es tracta
d’activitats obertes a tothom i
ha avançat que el nou repte de
la nova temporada és dur a
terme la reforma de les sales
inferiors del Cafè Colon: “Volem
engrandir l’escenari, millorar
els accessos i adequar les sa-
les a la normativa per poder
oferir una programació cultu-
ral alternativa”. Les obres estan
en fase d’estudi en col·laboració
amb l’Ajuntament.

 >> Concert a l’Abi

SÒNIA HERNÁNDEZG

L’oferta incorpora novetats i
manté la majoria de propostes

El programa de la temporada 2006-2007 inclou una vintena de cursos i tallers per triar

CURSOS DE CULTURA
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Es convoca la tercera edició del
Premi Nacional de Microrelats

La dotació econòmica dels guardons s’ha incrementat per aconseguir una major projecció

laura grau
redacció

>> Montcada Ràdio

 >> Els guanyadors de la darrera edició del concurs amb l’alcalde

SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> Jordi Salat, davant d’una de les obres que exposarà a la Casa de la Vila

LAURA GRAU

Jordi Salat exposa a l’Auditori
laura grau
redacció

El 19 de setembre s’inaugura a
l’Auditori (20h) una exposició de
pintura del montcadenc Jordi
Salat, més conegut per la seva
faceta de president dels Amics
de Reixac. Salat, de 68 anys i
delineant de professió, va entrar
en el món de la pintura fa 10
anys de la mà del pintor Joan
Capella, del qual va aprendre la
tècnica de pintura a l’oli i l’ús del
color. “Capella em va ense-

Montcada Ràdio i el programa
El basar de la cultura convoquen
la tercera edició del Premi Na-
cional de Microrelats El basar
presenta com a novetat desta-
cada l’increment de la dotació
econòmica que passa de 450 a
1.000 euros per al guanyador i
de 100 a 450 per a un únic fina-
lista –a les anteriors edicions se
n’escollien dos.
Aquest augment pressupostari
ha estat possible gràcies a la
implicació de l’empresa Lafarge
Asland en la iniciativa cultural.
El gerent de Montcada Comu-
nicació i director de Montcada
Ràdio, Lluís Maldonado, ha
destacat que “això suposarà
un incentiu més per als par-
ticipants i una major pro-

jecció del premi, que ha tin-
gut una excel·lent acollida
des de la seva creació”. A la
passada edició van participar-hi
més de 200 originals d’autors
d’arreu de Catalunya i l’estat

espanyol. El primer mes del
concurs és l’octubre de 2006 i
l’últim el març de 2007. Els
escrits han de ser originals i inè-
dits escrits en català o en caste-
llà i no poden excedir els 2.000

caràcters. El microrelat no ha de
desenvolupar un argument sinó
centrar-se en una situació i ha de
tenir un final contudent, sense
caure en l’ingeni o l’acudit. El mil-
lor dels contes presentats cada
mes serà llegit i dramatitzat a
l’últim programa de mes d’El
basar de la cultura i publicat a La
Veu de Montcada i Reixac.
Un altre atractiu del certamen és
que els textos guanyadors de
cada mes i altres seleccionats  es
publiquen en un volum col·lec-
tiu que s’edita al mes d’abril
coincidint amb la celebració de
Sant Jordi. El jurat està format
pel personal de Montcada Co-
municació i col·laboradors ex-
terns procedents del món literari
i editorial català i espanyol. Les
bases es poden consultar al web
montcadaradio.com/el basar.

nyar tot el que sé sobre la
combinació de colors, però
el meu estil va evolucionar
per un camí diferent”, expli-
ca Salat, que es defineix com un
pintor realista i molt pendent
dels detalls.
La seva primera exposició in-
clou disset tel·les a l’oli de temà-
tiques diverses amb predomini
dels paisatges, que l’autor ha fet
en els darrers quatre anys. A la
mostra també està present un
dels motius que més ha pintat

l’església de Sant Pere de Reixac.
“N’he fet molt de ‘reixacs’
perquè és un espai molt es-
pecial per a mi”. Salat crea les
seves obres a partir de fotogra-
fies de la realitat que intenta
transportar a la tel·la amb la
màxima fidelitat. L’afició a la
pintura li ve de lluny quan feia
els estudis primaris al col·legi la
Salle. Encara conserva els seus
primers dibuixos a carbó que va
fer amb 13 anys, alguns dels
quals es veuran a la mostra.

El cinema,
la música i

el teatre tornen
a l’Auditori

La pel·lícula La teva vida en 65’, de
la catalana Maria Ripoll, inau-
gura la programació de cinema i
espectacles de l’Auditori Muni-
cipal el 23 de setembre (19 h i
22h). Una de les protagonistes
és la montcadenca Núria Gago
L’oferta per al públic familiar
arrenca l’1 d’octubre amb el film
Astèrix i els víquings (12h) i conti-
nua el 22 d’octubre amb la versió
teatral de la novel·la L’illa del tresor,
a càrrec de la companyia La Pa-
parra. Per al públic adult desta-
quen l’actuació de Toti Soler i
Llúcia Vives amb un avanç del
que serà el seu nou treball, La
veritable història de Willy Muñoz –el 7
d’octubre– i la representació de
quatre històries extretes del llibre
Contes de la vila de R i altres narracions,
de Miquel Martí i Pol, a càrrec
de la companyia Teatre Essela –
el 28 d’octubre. Destaca també
el 27 d’octubre un passi de
curtmetratges de terror.LR
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L’Escola Municipal de Talla i
Escultura inaugura el nou curs

Els 12 alumnes del centre exposen les seves obres a l’Auditori

>> Cicle de Poesia a la Fresca

FOTOS: LAURA GRAU

 >> El públic va contemplar les obres dels alumnes de l’Escola de Talla

LAURA GRAU

en 2 minuts...

Matrícula oberta als cursos de català
El Servei Local de Català obre el període de matrícula del 18
al 27 de setembre de 10 a 13h i de 16 a 19h –llevat de la tarda
del divendres 22. El tràmit s’ha de fer a la seu del SLC, a la
quarta planta de la Casa de la Vila. La novetat per a adults
2006-7 és que els cursos de distància també es poden fer
trimestralment, i per tant,  els alumnes poden cursar els tres
mòduls d’un nivell de català d’octubre a juny i obtenir de
manera més ràpida el certificat corresponent. També cal des-
tacar la possibilitat de fer autoformació. LR

Teixidó, premiat a Mollet
El músic i compositor de Montcada i Reixac, Francesc Teixidó,
ha guanyat el premi de composició per a música de cobla del
Concurs Ciutat de Mollet, fallat el passat 20 d’agost i dotat amb
1.200 euros. Teixidó també es va endur el premi exaequo de
sardanes juntament amb el compositor de Cervera, Jordi Castellà.
La sardana guanyadora, titolada Comiat, es va estrenar el mateix
dia, en el marc de la Festa Major de Mollet. L’obra per a cobla
premiada, que porta per títol Concertino, s’estrenarà en el concert
de Nadal de l’Ajuntament del municipi vallesà. El compositor és
un vell conegut del certamen al que s’ha presentat set vegades,
quatre de les quals s’ha endut el primer premi. LG

�

�

Gómez Ballesta exposa a Begur
El pintor montcadenc Pedro Gómez Ballesta va exposar una
mostra de la seva obra a la Sala Municipal d’Exposicions
Escoles Velles de Begur en-
tre els dies 18 i 30 d’agost.
L’artista, guanyador de la
darrera edició del Premi
d’Arts Plàstiques d’aquesta
població empordanesa, va
dedicar l’exposició a qui
fou el seu mestre, Joan
Capella, i a Carles Vilalta,
tots dos desapareguts l’any
2004. LG

�

Mostra sobre Malí
laura grau
redacció

Una quarantena de fotografies
en blanc i negre, la majoria re-
trats, integren l’exposició que
Miguel A.Parreño inaugura el
proper 21 de setembre a l’Au-
ditori (20h). Amb el títol Mali,
sentimiento africano, la mostra
recull les imatges que el
fotògraf –reconegut membre
de l’Agrupació Fotogràfica de
Montcada i Reixac (AFMiR)–
va fer l’agost del 2005 durant
un viatge a Malí.
“És un país apassionant en
molts sentits –explica Parre-

“Una obra d’art és bona quan
neix de la necessitat de crear
i respon a un esforç de sin-
ceritat i recerca interior”.
Aquesta és una de les reflexions
que va fer l’artista Luís Barbosa
en la classe magistral en forma
de carta dirigida als alumnes que
va llegir el passat 5 de setembre
amb motiu de la inauguració del
nou curs de l’Escola Municipal
de Talla i Escultura i de l’expo-
sició que cada any fan els seus
alumnes a l’Auditori.
La mostra, que es pot visitar fins
al 17 de setembre, està forma-
da per una quarantena d’obres,
la majoria esculpides en fusta,
algunes procedents d’espècies
autòctones, com l’alzina o el
boix, i d’altres procedents de
l’Àfrica o d’Amèrica.

Referent. La regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU),
va ressaltar la gran diversitat de
tècniques i estils presents a la
mostra i l’elevat nivell assolit pels
alumnes, alguns dels quals por-
ten 10 anys al centre. L’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), va

manifestar la importància de
tenir al municipi una escola
d’aquest nivell, que va qualificar
de “referent comarcal”, i va
felicitar els alumnes pels seus
progressos. La mostra es va
complementar amb un debat
sobre escultura, el 12, i una
xerrada a càrrec del col·leccio-
nista Joan Garreta, prevista el 15.  >> Barbosa amb les autoritats

ño–, però el que més em va
impressionar és la calidesa i el
magnetisme de la seva gent”.
Parreño conserva un record es-
pecial dels habitants dels poblets
de la riba del riu Níger que va
recòrrer durant tres dies amb
una canoa. “Vaig trobar perso-
nes sociables i orgulloses de la
seva cultura”, diu el fotògraf,
que també va visitar ciutats com
Bamako, Mopti, Tombuctú i el
país Dogon. Aquesta no és la pri-
mera vegada que Parreño exposa
a Montcada on imparteix els cur-
sos de fotografia digital de la
Regidoria de Cultura. >> Una de les imatges virades en blanc i negre que integren l’exposició de Miquel Parreño sobre Malí

MIGUEL A. PARREÑO

laura grau
redacció

JORGE GÓMEZ



23setembre 2006 culturacultura

La comissió de festes
vol més col·laboració

pilar abián
terra nostra

>> FESTA MAJOR DE TERRA NOSTRA

 >> La festa del fanalet és tot un clàssic del programa d’activitats

Can Cuiàs, de festa
laura grau
redacció

Una cercavila pels carrers del ba-
rri inaugura el 15 de setembre
(18h) la festa major de Can
Cuiàs, que s’allargarà fins al 17.
Els principals actes del 16 són
la matinal de jocs infantil, a
càrrec del Grup de Joves de
Can Cuiàs, la paella popular al
migdia i el festival de play-back
i varietats a partir de les 18h.
L’orquestra Cadillac amenitzarà
el ball de nit. El 17 al matí s’ha

Amb focs artificials, una canta-
da havaneres i rom cremat es
van acomiadar l’11 de setembre
les festes de Terra Nostra. El
programa va començar el dia 2
i es va allargar durant dos caps
de setmana amb més d’una qua-
rantena d’activitats, algunes ja
tradicionals, com la festa del
fanalet, a l’estació del poble, la
Nit Boja, el concurs de paelles
o el campionat d’escacs. D’altres
eren més novedoses com ara la
ballada de country, el curs de
batuka o la concentració de
motoristes.

Més implicació. A pesar de
l’èxit de públic, la comissió de
festes, formada per una dotzena
de persones i  presidida per Da-
niel Ramal, creu que cal més
col·laboració per  tirar endavant
un programa com aquest:“Són
molts dies de festa i moltes
activitats a coordinar, si no hi
ha un relleu o més gent, és di-
fícil tirar endavant”, ha dit fent
una crida a la participació.  >> La Comissió de festes, reunida l’últim dia de la festa major

Mas Duran acomiada l’estiu
La festa de l’escuma i l’actuació del grup d’havaneres Les veus
del mar van ser els actes més participatius de la festa major de
Mas Duran que va tenir lloc el 9 i 10 de setembre. Jerónimo
Padilla, de l’AV, ha indicat que el canvi de data –de juny a setembre,
a causa de la remodelació del parc del Gurugú– ha fet baixar la
participació als actes. Amb motiu del 25è aniversari del parc l’entitat
ha editat un cedè amb l’abans i el després de les obres. LR

FOTOS: PILAR ABIÁN

SANTI ROMERO

previst un parc infantil amb
escuma, sevillanes, varietats i
correfoc. Enguany la festa està
marcada per la crisi que travessa
l’AV arran de la dimissió del
president Angel Becerra i dos
membres de la junta. Una junta
gestora s’ha fet càrrec de la part
administrativa i una nova comis-
sió de festes formada per joves
del barri ha tirat endavant el pro-
grama. L’entitat té previst fer
una assemblea a final de mes,
passada la festa.
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en 2 minuts...
La Pegatina, en un CD amb Manu Chao
El grup local La Pegatina, ha participat al juliol en un cedè
titolat A Per Loca que aglutina gran part del col·lectiu musi-
cal gallec i que compta amb temes de grups importants com
Lamatumbá, Skarnio,
Che Sudaka o Manu
Chao, entre d’altres. El
recopilatori costa 10
euros i són els mateixos
músics qui s’ocupen de
la seva venda. Durant el
període d’estiu La Pega-
tina ha fet una quaran-
tena de concerts arreu del
territori català i espanyol. La banda té previst enregistrar el
seu primer cedè aquest mes de setembre als estudis de Sukha,
a l’Hospitalet de Llobregat. LG

LA PEGATINA

II concurs de fotos sobre Can Cuiàs
El Centre Cívic de Can Cuiàs convoca el segon Concurs de
fotografia “Racons i gent de Can Cuiàs”. Els participants
han de tenir una edat mínima de 16 anys i el format de les
obres ha de ser d’un mínim de 18x24 cm i un màxim de
30x40 cm. El termini de presentació de les fotografies finalitza
el 10 de novembre. El primer premi està dotat amb 200 euros,
el segon amb 100 i el tercer amb 50. Hi haurà dos premis
especial per als participants que resideixin al barri. El veredicte
es farà públic el 17 de novembre i les obres s’exposaran al
vestíbul del Centre Cívic del 20  al 31 de novembre. LR

Actuació de l’Espingari a Suècia
El grup d’havaneres L’Espingari, de Mas Rampinyo, va
participar en el dinovè Aplec Internacional de la Sardana i
Mostra de Grups Folclòrics que es va celebrar a la ciutat
sueca de Malmö entre el 4 i el 7 d’agost. El conjunt va
interpretar el repertori que va estrenar a Montcada el passat
mes de juny, en qué destaquen com a novetats la sardana
Sota el mas ventós i l’havanera-son Havanera casolana. LR

Petita història del mercat
el retro-visor

Antigament es feia a la plaça de l’Església i més tard al carrer Ripoll

laura grau

antoni trias

ARXIU MATLLO AGUILAR

 >>  La parada del Cisquet de les olives quan el mercat dels dimecres es feia a la plaça de l’Església

Al llarg del temps el mercat de
Montcada i Reixac ha tingut
diferents ubicacions. A principi
del segle XX les parades es
muntaven a la plaça de l’Esglé-
sia. A final dels quaranta es va
traslladar al carrer Ripoll per
poder acollir més parades. Tots
els dimecres, dia de mercat am-
bulant, les parades ocupaven tot
el carrer Ripoll i s’estenien fins

a la cruïlla amb el carrer Major
i fins a l’antic quarter de la
Guàrdia Civil –on avui està la
Casa de la Vila. Hi havia algunes
parades fixes com les del peix –
amb els taulells de marbre
lluent–, les d’ous i aviram i les
de xarcuteria. La resta, com les
de fruita i verdures i les de baca-
llà i olives, es muntaven i des-
muntaven cada dia. El 1973 el

mercat municipal es va traslladar
a la ubicació actual. Avui dia són
pocs els paradistes que conti-
nuen en actiu. Hi ha la M.Rosa
de l’aviram, més coneguda com
la Charrapa, i el Manel del peix.
Alguns fills han continuat el
negoci familiar com la Nuri,
filla del Cisquet de les olives i la
Mercè, filla del Miquel de Cal
Benet que ven ous i aviram.

�

�

�
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CAMPIONAT DEL MÓN DE TAEKWONDO

Els membres del Lee Young triomfen
a Corea i deixen Espanya al tercer lloc

La júnior Vanesa León guanya el bronze, mentre que els trios masculins es queden a centèssimes del podi

Montcada i Reixac ha triomfat
al bressol del taekwondo gràcies
al gran paper que la delegació del
Club Lee Young –amb  nou
components a la selecció espa-
nyola a més del tècnic– ha fet al
primer Campionat del Món en
la modalitat de tècnica, disputat
entre el 4 i el 6 de setembre a
Corea amb la participació de més
de 600 esportistes de 59 països
diferents. El resultat local més
destacat ha estat la medalla de
bronze de la júnior Vanesa
León, un guardó que ja va acon-
seguir a l’últim Campionat d’Eu-
ropa. També a nivell individual,
la sabadellenca Josefina López,
que entrena al Lee Young, ha
obtingut la plata a la categoria
sènior de 31 a 40 anys. Pel que fa
als trios, els dos masculins van
acabar quarts en els seus respec-
tius grups a poques centèssimes
del podi. En total, Espanya s’ha
classificat en tercera posició del
rànquing, amb 2 guardons d’ar-
gent i 5 de bronze, darrera
d’Iran, amb 4 plates i 3 bronzes.
Corea ha quedat en primer lloc
amb un total de 16 medalles d’or,
totes les que hi havia en joc.

Valoracions. “Les decisions
arbitrals han afavorit en tot
moment els amfitrions. Tenen
nivell, però no per quedar pri-
mers a totes les categories”, ha
indicat el director del Lee Young
i seleccionador estatal, José
Santiago, qui ha fet una valora-
ció molt positiva de l’actuació del
combinat estatal: “Mai han com-
petit a aquest nivell. Han tre-
ballat molt dur durant tot l’es-
tiu”. En aquest sentit s’ha mani-
festat un dels més joves de la se-

sílvia alquézar
redacció

 >>  Els nou components del Lee Young i el seu director i seleccionador estatal a l’anella olímpica de Seül, a Corea

FOTOS: LEE YOUNG

lecció, el montcadenc Axel Re-
bollo, de 22 anys, qui s’ha mos-
trat molt content de l’actuació a
Corea. “Em vaig trobar molt bé
i crec que podem estar orgu-
llosos”, ha indicat el taek-
wondista que va començar a
practicar aquest esport amb 7
anys i al 2001 ja va obtenir la
medalla de bronze a l’Europeu.
“La veritat és que mai m’hau-
ria imaginat que podria partici-
par també en un Campionat del
Món”, ha manifestat Rebollo, al
qual no li va sorprendre que els
amfitrioms s’adjudiquessin totes
les medalles d’or.

Després de l’èxit al Mundial, els
taekwondistes montcadencs
pensen ja en la pròxima tempo-
rada, que és a punt de comen-
çar. L’objectiu és revalidar els
títols de campions de Catalunya
i d’Espanya per poder tornar a
participar l’any vinent a la se-
gona edició del Mundial, que
també es disputarà a Corea. So-
bre la continuïtat de Santiago al
capdavant de la selecció, el tèc-
nic local seguirà al càrrec amb
la intenció d’acabar de consoli-
dar el bloc d’entrenadors i re-
partir les responsabilitats en el
combinat estatal.  >> Vanesa León en el moment de recollir la medalla de bronze
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L’STE Group inicia la lliga amb
la il·lusió de retornar a la Plata

>> FUTBOL SALA. Primera Nacional A

L’STE Group Montcada, l’antic
Grundig Mobile, començarà el
16 de setembre la lliga de Pri-
mera Estatal A a la pista de la
Salle Montemolín de Saragossa.
El conjunt local, enquadrat al
Grup Cinquè, aspira a quedar
campió i aconseguir així l’única
plaça que dóna accés a Divisió
de Plata. “Tinc bones sensa-
cions perquè l’equip té qua-
litat i l’actitud és positiva”,
ha explicat el tècnic, Carlos
Leandro, qui ha arribat al club
montcadenc amb l’encàrrec de
fer una plantilla nova que lluiti
pel retorn a la categoria supe-
rior.

Nou equip. De la temporada
passada continuen tres jugadors:
el porter Ivan Font, l’ala tanca-
ment Rafa Bufill i el tancament
David Mora, que ha estat escollit
el capità del renovat conjunt. Els
fitxatges són el porter Javi, els
ales pivot Cristian, Quim i
Jhony, l’ala defensiu Marc
Camps, l’ala tancament Migue-
lito, el pivot Emilio, els ales Marc
Sala i Tabo i el tancament Xavi
Oliveras. L’STE ha ofert una
bona imatge en la pretempo-
rada, que va començar a mitjan
agost. L’últim matx de pre-

 >>  La plantilla de l’STE Group Montcada de la temporada 2006-07

>> HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana

La Salle lluitarà per seguir a
la màxima categoria catalana

sílvia alquézar
la redacció

 >> Els jugadors de La Salle celebren el triomf al triangular del Sant Martí

El primer equip de La Salle
Montcada ha començat a pre-
parar la pròxima campanya amb
l’objectiu prioritari de mantenir
la categoria de la Lliga Catala-
na, creada enguany per la Fede-
ració Catalana d’Handbol. La
competició està formada per 18
equips repartits en dos grups,
dels quals els tres primers juga-
ran la fase d’ascens i els sis últims
disputaran el descens.

Els rivals. La Salle, enquadra-
da al Grup A, s’haurà d’enfron-
tar a rivals de gran nivell com el
Banyoles –que en la passada
temporada es va quedar a les
portes de l’ascens i s’ha reforçat
per aconseguir-ho enguany– el
Manyanet –descendit de Prime-
ra Estatal, el GEIEG de Girona
i el Pardinyes de Lleida. Segons
el tècnic, Jaume Puig, “la lliga
serà complicada perquè hi
haurà molta igualtat i baixen
sis equips”. L’entrenador opi-
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la redacció

>> FUTBOL SALA

La Copa
MoviStar torna

a Montcada
els dies 16 i 17SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

paració va ser el 9 de setembre
amb el resultat de 3-1 contra
l’Andorra, de Divisió de Plata,
amb gols d’Emilio, Quim i Tabo
al primer període deixant
pràcticament sentenciat el matx.
Les dues úniques baixes van ser
Marc Sala i Cristian, que es re-
cuperen de les seves lesions.
L’equip local va estar més encer-
tat de cara a porteria en el que
va ser el seu millor partit de pre-
temporada. L’avantatge encara
va poder ser més ampli en di-

versos contraatacs, però qui
finalment va marcar va ser l’An-
dorra a manca d’una dècima per
a l’acabament mitjançant Jorge.
L’STE Group va deixar una
bona imatge davant els afi-
cionats que es van aplegar al pa-
velló Miquel Poblet. “Tenim un
bloc compensat, defensiva-
ment fort i amb moltes al-
ternatives en atac”, ha comen-
tat Leandro, qui assegura que un
dels temes que més li preocupa
al principi de la competició és

l’adaptació a les noves regles de
joc que entraran en vigor a par-
tir d’aquesta temporada.
Respecte a la lliga, l’STE té un
inici de lliga complicat ja que ha
de jugar amb els, a priori, favo-
rits per lluitar per l’ascens: Vi-
veros –segon als últims dos
anys– i La Muela de Saragossa,
l’Hospitalet i el Manresa.
La presentació oficial de la plan-
tilla i de tots els equips del club
serà el 23 de setembre al pavelló
Miquel Poblet.

na que hi ha un bloc de quatre
conjunts –OAR Gràcia de
Sabadell, Barberà, Sant Fost i
Terrassa– que seran els rivals a
batre pels montcadencs: “Les
plantilles se semblen a la
nostra. Qualsevol podrà

guanyar o perdre”. La Salle
s’ha reforçat enguany amb la
incorporació de l’experimentat
Paco Gómez, de l’Esplugues de
Primera Estatal. Per contra,
l’equip ha sofert les baixes
d’Òscar Sanfelipe, el màxim go-

lejador dels últims anys que ha
decidit deixar l’handbol, i Manel
Gòmiz, un dels puntals en de-
fensa que ha marxat a un club
de categoria superior. L’entitat
local, fidel a la seva filosofia, ha
dipositat la seva confiança en
dos joves del planter –Chus i
Albert Maresma– per reforçar
el primer equip quan sigui
necessari. “És important que
hi hagi un sènior B que
nodreixi el conjunta A”, ha dit
Puig, qui ha remarcat que el seu
bloc és totalment amateur.
La Salle va començar la pretem-
porada el 28 d’agost. Els locals
es van adjudicar el triangular que
organitza el Sant Martí, disputat
entre el 8 i 10 de setembre. El
conjunt montcadenc va aconse-
guir cinc punts gràcies a les victò-
ries davant de l’OAR Gràcia de
Sabadell i el Gavà i l’empat da-
vant del club amfitrió. La pri-
mera jornada de la Lliga Cata-
lana tindrà lloc el pròxim 1
d’octubre. La Salle debutarà a
la pista del Terrassa.

EL CLUB FUSIONA
ELS DOS SÈNIORS

el femení

La Copa MoviStar de les Cul-
tures tornarà a Montcada i Rei-
xac els dies 16 i 17 de setembre
amb la disputa al pavelló Miquel
Poblet de la fase classificatòria
per a la gran final de Madrid,
que està prevista al mes de
novembre. Seran dues jornades
de futbol sala en què el princi-
pal objectiu és promoure la con-
vivència entre persones de di-
ferents procedències. La com-
petició compta amb la partici-
pació de dos equips locals:
Montcada Cultura, que vol re-
petir l’èxit de l’edició anterior i
jugar la fase final, i Asalam,
format per jugadors d’origen
magribí. El primer s’enfrontarà
dissabte a les 10h al San Julián
City, mentre que el segon debu-
tarà a les 16h contra l’Alianza
Corazón de Perú. Si guanyen,
disputaran els quarts de final diu-
menge al matí. Les semifinals
tindran lloc a partir les 16h i la
gran final que decidirà l’equip
que viatgi a Madrid amb totes
les despeses pagades pels orga-
nitzadors començarà a les
18.30h. Els equips locals han fet
una crida per rebre el suport dels
aficionats al futbol sala.

La Salle ha decidit introduir
alguns canvis en els equips
femenins per tal de millorar el
seu rendiment i no patir tant
com en les darreres tempora-
des per mantenir la categoria
de Primera Catalana. El club
ha eliminat el sènior B, que
jugava a Segona, i ha man-
tingut el primer equip amb ju-
gadores d’ambdós conjunts i
un nou tècnic a la banqueta.
Es tracta de Juan Manuel Fer-
nández, que prové del Cor-
nellà. L’entrenador es mostra
optimista i no descarta poder
disputar la fase d’ascens.
L’equip té previst jugar un pa-
rell de partits amistos abans
que comenci la competició
oficial al mes d’octubre. “Ara
per ara tot és una incògnita
perquè ens falta molt ro-
datge”, ha indicat Fernán-
dez. D’altra banda, La Salle
Montcada presentarà el 24 de
setembre tots els equips de
l’entitat amb diversos partits
entre els diferents conjunts del
club al pavelló Miquel Poblet.
El matx dels dos sèniors
masculins començarà a les
12h, mentre que el del bloc
femení tindrà lloc a partir de
les 13.15h. SA

CH LA SALLE
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>> TRANSMISSIONS

Montcada Ràdio emetrà
el futbol sala i el bàsquet

>> BÀSQUET MASCULÍ. Lliga Catalana EBA

El Valentine cau en
semifinals contra

el Granollers
sílvia alquézar
redacció

 >> El pivot Albert Griso intenta fer cistella davant un jugador del Granollers

El Valentine masculí no jugarà
la final de la Lliga Catalana EBA,
després de quedar eliminat a
semifinals contra el Granollers,
un dels rivals més forts d’aquesta
temporada. El conjunt de Cé-
sar Saura va perdre els dos
enfrontaments: al pavelló Mi-
quel Poblet per 73-74 en el matx
d’anada disputat el 9 de se-
tembre i, dos dies més tard, a la
pista del Granollers per 77-65.
Per a l’entrenador local, la clau
de les dues ensopegades va ser
la manca d’encert ofensiu del
Montcada, amb percentatges
molt baixos. Dels dos partits
només es va salvar el primer
quart del matx de casa, que va
acabar amb un avantatge mont-
cadenc de 12 punts  gràcies
sobretot a l’efectivitat des de  la
línia de 6’25 metres amb 6
triples. “La nostra gran virtut
és el llançament exterior,
però en les semifinals no
hem pogut treure profit”, ha

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

Derbi montcadenc al Grup Quart
Montcada Ràdio continuarà fent
les transmissions en directe dels
partits de futbol sala de l’STE
Group Montcada, l’antic Grun-
dig Mobile, que enguany jugarà
al Grup Cinquè de Primera Es-
tatal A. La novetat, però, res-
pecte les dues últimes tempo-
rades és que només es radiaran
els matxs a domicili. El perio-
dista Rafael Jiménez serà
l’encarregat d’explicar a través
de la sintonia del 104.6 de la FM
tot el que succeixi dins i fora de

sílvia alquézar
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El Grup Quart de Segona Ca-
talana viurà aquesta temporada
el derbi entre el Valentine femení
–descendit de Primera– i el CB
Elvira Cuyàs, que va aconseguir
l’ascens la campanya anterior. El
matx de la primera volta serà el
5 de novembre amb el Valentine
com a amfitrió, mentre que el
partit de la segona ronda es dis-
putarà el 18 de març. Ambdós
conjunts jugaran al gimnàs mu-
nicipal els dissabtes: el Valentine
a les 20.45 i l’Elvira a les 18h.

la pista. A més del futbol sala,
el bàsquet també serà protago-
nista en la programació esportiva
del cap de setmana amb
l’emissió en directe dels partits
de fora de casa que jugui el Va-
lentine masculí a la Lliga EBA.
Les transmissions aniran a càrrec
dels periodistes de Montcada
Comunicació Lluís Maldonado
i Sílvia Alquézar. Els partits
també es podran seguir via on
line a través de l’adreça
montcadaradio.com. LR

indicat el tècnic, qui ha recordat
que el Granollers és un dels rivals
favorits per repetir la seva
participació per segon any con-
secutiu al Campionat d’Espanya
EBA. Per arribar fins a semi-
finals, el Valentine va quedar
campió del Grup Segon de la
fase prèvia, amb victòries sobre
el River Andorra per 85-79 i el
Sant Pere Solmania de Terrassa
per 78-90.

Pretemporada. La Lliga
Catalana ha estat, com sempre,
la primera competició oficial de
la temporada. El Valentine va
començar a entrenar mitjan
agost i el primer partit amistós
el va jugar el dia 20 contra el
Colgate Raiders d’USA, amb
victòria clara per a l’equip norda-
mericà. L’últim matx de prepa-
ració abans de l’inici de la Lliga
EBA tindrà lloc el 16 de se-
tembre al pavelló Miquel Poblet
contra l’Olivar de Saragossa, un
dels rivals amb què s’enfrontarà
al Grup C.

L’equip debuta
a la lliga amb

l’Igualada

El primer equip del Valentine
segueix comptant amb l’espon-
sorització de la fàbrica de pin-
tures Valentine. La novetat d’en-
guany, però, és que l’empresa

L’últim jugador que s’ha
incorporat al Valentine mas-
culí és el pivot alemany Mar-
co Maier, de 2’03 metres que
prové de la segona divisió del
seu país. “És corpulent, bon
rebotejador i amb un tir
acceptable”, opina el tècnic
montcadenc, César Saura, qui
dóna ja per tancada la planti-
lla local. SA

Incofluid, ubicada al Pla d’en
Coll, també donarà suport
econòmic al club montcadenc,
que ha avançat que hi podria
haver un tercer patrocinador.

El club fitxa el
pivot alemany
Marco Maier

La primera jornada de la Lli-
ga EBA serà el 24 de setem-
bre. El Valentine rebrà la vi-
sita de l’Igualada, que la cam-
panya anterior va acabar
quart. El primer del Grup C
obtindrà la classificació per al
Campionat d’Espanya, men-
tre que el segon i el tercer
hauran de jugar la fase prèvia.
Respecte als llocs de descens,
només baixaran els dos
últims. El Valentine s’enfron-
tarà a 4 conjunts aragonesos,
l’Andorra i 8 catalans. SA

Objectius. El Valentine fe-
mení ha renovat la plantilla de
dalt a baix amb la finalitat de
retornar a Primera Catalana. El
nou tècnic és Beni López, vin-
culat al club durant diverses tem-
porades. De la temporada pas-
sada només continuen Mireia i
Verònica, encara de baixa per les
greus lesions que van patir la
campanya anterior. S’han
incorporat a l’equip 4 jugado-
res del júnior de La Salle –Jésica,
Gemma, Alba i Carla– i 5 noies
que provenen del Rubí amb
experiència en fases d’ascens:

Aroa, Dévora, Laia, Emma i
Noemí. La lliga començarà el 24
de setembre: el Valentine rebrà
la visita del Mollet i l’Elvira Cu-
yàs es desplaçarà a Sant Cugat.
El conjunt de Mas Rampinyo
inicia la nova temporada amb
un nou tècnic a la banqueta:
Josep Maria Roig substitueix en
el càrrec Sergio Leiva, que no
continua per motius laborals.
L’Elvira Cuyàs manté la mateixa
plantilla de la campanya anterior
que va pujar de categoria amb
la incorporació d’algunes juga-
dores del sènior B.

SANTI ROMERO
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada aspira a l’ascens
sense la pressió d’altres anys

sílvia alquézar
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 >>  El CD Montcada va presentar la nova plantilla el 10 de setembre al camp de la Font Freda

SANTI ROMERO

El CD Montcada ja ho té tot a
punt per debutar el pròxim 17
de setembre contra l’Escala al
campionat de lliga del Grup Pri-
mer de Preferent. L’equip rebrà
al camp municipal de la Font
Freda un dels rivals favorits a
assolir l’ascens de categoria,
juntament amb el Vic, el Sant
Feliu de Guíxols i el Sant Celoni,
aquests dos últims descendits de
Primera Catalana. El Montcada
també vol intentar el salt tot i
que, com reconeix el tècnic Toni
Carrillo, el plantejament serà
diferent a temporades anteriors:
“No volem jugar amb la
pressió de pujar a Primera
Catalana”.

L’equip. El CD Montcada ha
fet una plantilla equilibrada en
què ha mantingut la columna
vertebral de la campanya pas-
sada amb la incorporació dels
centrals Albert Solanas i Juanjo,
el lateral esquerre Juli i el doble
pivot Israel. L’últim fixatge ha
estat el montcadenc Ruben Ber-
mejo, de 19 anys, que juga de

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan tanca el patrocini
amb Inmobiliarias Mengual
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El Sant Joan ha iniciat la tem-
porada amb una bona notícia:
l’acord d’esponsorització amb
l’empresa constructora Inmobi-
liarias Mengual, de Montcada i
Reixac. L’entitat ha fet una
valoració molt positiva perquè
“gràcies al conveni podrem
fer front a la nova campanya
amb més garanties”, ha dit el
tresorer del club, Toni Ruiz.
Respecte a l’actualitat esportiva,
l’equip debutarà al Grup Novè
de Segona Regional el pròxim
16 de setembre contra el Santa

Les obres de l’estadi
acabaran a final d’any
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Les obres del nou estadi de fut-
bol, a la Ferreria, segueixen els
terminis previstos i, segons fonts
municipals, estaran acabades a
final d’aquest any. Així ho va
poder comprovar la delegació
de l’Ajuntament, encapçalada
per l’alcalde, que el passat 6 de
setembre va visitar el futur equi-
pament, una antiga reivindicació
dels clubs montcadencs. Si no
hi ha contratemps d’última ho-
ra, els equips podrien comen-
çar a jugar al camp de gespa arti-
ficial després de les vacances de
Nadal, que aprofitarien per fer
una petita pretemporada per

>> FUTBOL. Nou equipament

lateral o interior esquerre i que
prové de l’equip Ferran Mar-
torell. El conjunt local ha ofert
una bona imatge en la pretem-
porada, amb un empat a dos
gols contra l’Horta i tres vic-
tòries: es va imposar a la Mun-
tanyesa de Primera Catalana per
1-0, va vèncer la Unió Espor-
tiva Santa Maria de Segona Re-
gional per 1-3 i va guanyar per
0-2 al camp del Sitges, amb un

pressupost força elevat en-
quadrat al Grup Segon de Pre-
ferent.
El club va presentar oficialment
la plantilla el passat 10 de se-
tembre amb un partit amistòs
contra el Marianao de Sant Boi,
que va acabar amb el resultat de
2 a 1 favorable al Montcada, amb
gols de Xavi Alonso i Roque al
primer temps. El gol del rival va
arribar ja en la recta final de

>> FUTBOL. 2a Regional

El Santa Maria
debutarà a
Sant Celoni

La UE Santa Maria disputarà el
pròxim 17 de setembre el pri-
mer partit de lliga al Grup Novè
de Segona Regional contra el
Sant Celoni, un dels rivals que
aspira a pujar de categoria. El
conjunt que dirigeix Miguel Ar-
güelles juga al camp municipal
de la Ferreria els dissabtes a les
18h. El club local ha mantingut
la major part de la plantilla que
la temporada passada va acon-
seguir l’ascens de manera brillant
al Grup Dissetè de Tercera Re-
gional.

Derbi. El Grup Novè viurà
l’enfrontament entre dos equips
de la localitat: la UE Santa Maria
i el Sant Joan Atlètic. El matx
de la primera volta tindrà lloc el
28 d’octubre al camp de la
Ferreria i correspondrà a la se-
tena jornada del campionat de
lliga. Ja a la segona ronda, el
derbi local es disputarà l’11 de
març al terreny de joc del Sant
Joan. Ambdós conjunts estan
formats majoritàriament per ju-
gadors de la ciutat.

l’enfrontament. L’entrenador ha
fet una valoració positiva del
rendiment de l’equip en l’inici de
la temporada i s’ha mostrat op-
timista de cara a la possibilitat
de fer un bon paper a la lliga.
“No volem caure en el tòpic
de cada any, però els resul-
tats de pretemporada han
estat bons. Ara cal que tin-
guin continuïtat a la lliga”, ha
dit Carrillo.

 >>  El Sant Joan Atlètic lluirà a la samarreta aquesta temporada el nom del patrocinador Inmobiliarias Mengual

Eulàlia de Ronçana. El matx es
jugarà a les 18h i no en l’horari
habitual del Sant Joan –diumen-
ges a les 12h– al camp munici-
pal de la Font Freda a petició
del rival, que no pot disposar
del seu camp perquè s’estan
acabant els treballs d’instal·lació
de la gespa artificial.

La plantilla. El Sant Joan
manté la columna vertebral de
la temporada passada, amb la
continuïtat d’11 jugadors: els
defenses Zapata, Ezequiel, Sa-
ma, Jiménez i Jordi, els mig-
campistes Sinobas, Raúl, Ramón

Luis i Sergio Hermoso i els da-
vanters Pablo i Juan Carlos. El
conjunt ha incorporat 7 juvenils
–Loren, Cristian, Pedro, Rafa,
Juan, Josep i Víctor– els defenses
Òscar i Vega i l’interior Claudio,
tots tres de La Llagosta; el tam-
bé interior Patón, del Vallbona;
i el defensa José Luis, del Meri-
diana. Segons el tècnic, l’objectiu
és anar partit a partit: “No
renunciem a res, tot i que no
volem jugar amb pressió”. El
Sant Joan va presentar l’equip el
dia 10 a l’afició davant de la
Penya Barcelonista Udaf, a qui
va vèncer per 2-1.  >> Ja es comença a perfilar la gran terrassa a sobre dels vestidors

acostumar-se a la nova super-
fície. El nou estadi inclou dos
terrenys de joc –un de futbol 11
i un altre de futbol 7– zones
ajardinades, una plaça d’accés i
un parc infantil. El camp comp-
tarà amb graderies als dos cos-
tats, la principal amb una capa-
citat per a 821 persones i l’altra
per a 486. Entre els dos espais
de joc es construiran els vesti-
dors, el gimnàs, la infermeria, un
magatzem de material amb
rentadores, els lavabos per als
espectadors i les oficines de les
entitats esportives que utilitzaran
la instal·lació. L’estadi també
disposarà d’un bar i una gran
terrassa.

SANTI ROMERO

NATÀLIA MUÑOZ
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>> ATLETISME.  Nou edifici al Pla d’en Coll
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La JAM disposarà d’una
oficina i un magatzem

La Joventut Atlètica Montcada
podrà disposar en breu del nou
edifici construït a la zona
d’atletisme del Pla d’en Coll, que
esdevindrà la nova seu de
l’entitat. “L’emplaçament és
ideal per al club d’atletisme”,
ha dit el regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC), qui ha lamentat
també el retard en l’execució del
projecte. El nou equipament,

>> ESCACS. Campionat d’Espanya

La UE Montcada acaba setena
i no pot pujar a Divisió d’Honor

 >> Els jugadors locals (esquerre) jugant contra el Cafè Cuervo
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La Unió Escacs Montcada es va
classificar a la setena posició al
Campionat d’Espanya de Pri-
mera Divisió Zona Nord, dis-
putat entre el 16 i el 20 d’agost
a les Cotxeres de Sants de Bar-
celona amb la participació de 29
clubs. El resultat és positiu per-
què millora el desè lloc assolit
l’any passat, tot i que ha estat in-
suficient per aconseguir l’objec-
tiu de l’ascens a Divisió d’Ho-
nor al qual només accedien els
dos primers. “Estem contents
perquè hem fet un bon paper,
tot i que no hem pogut pujar
a la màxima categoria”, ha
indicat el president, Jaume Iz-
quierdo, qui ha lloat l’esforç dels
cinc jugadors montcadencs: els
grans mestres Radek Kalod
(Bulgària) i Juan Borges (Cuba),
i els mestres internacionals Mar-
celo Panelo (Argentina), Arturo

UE MONTCADA

>> MUNTANYISME. Centre Excursionista de Montcada

sílvia alquézar
la redacció

El Cim celebra el vintè aniversari
El corredor Ibon Zugasti va
guanyar la medalla de bronze al
Campionat de Catalunya de bi-
cicleta de muntanya, disputat a
la Molina el 22 de juliol. El
mateix dia el club montcadenc
va ser primer per equips al
Trofeu del Baix Penedès, mentre
que en individual Jordi Cer-
vantes va acabar segon de la
general. LR

Vidarte (Perú) i José M. Her-
nando (Espanya). La UE
Montcada va vèncer la Barce-
loneta per 1’5 a 2’5, el Mislata
per 2’5 a 1’5, el Café Cuervo

per  1 a 3 i l’Universidad de San-
tiago pel mateix resultat. Va
empatar a 2 davant del Colón-
Ceam i va perdre amb el Gros
Xake Taldea B per 1-3.

més en 2 minuts
BÀSQUET> 2a Catalana

El Montcada B lluitarà
pel retorn a Primera
El sènior masculí B del CB
Montcada començarà la lliga del
Grup Primer de Segona Cata-
lana el pròxim 17 de setembre
a la pista del Vic B. Els
montcadencs volen recuperar la
categoria perduda la tempora-
da passada. LR

El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, organitza el
pròxim 24 de setembre una no-
va proposta en el marc de la
celebració del seu vintè aniver-
sari. La iniciativa és força origi-
nal, ja que consisteix a pujar 20
cims entre els diferents socis
amb l’objectiu que tothom esti-

gui al punt més alt de la mun-
tanya escollida a les 12h. Els
membres del Centre Excursio-
nista culminaran cims tan emble-
màtics com la Pica d’estats –la
muntanya més alta de Catalunya
al Pallars Sobirà– el Turó de
Montcada, el Matagalls (Osona),
el Taga (Ripollès), la Tossa d’Alp
(Berguedà) i la Tossa Plana de
Lles (Cerdanya), entre d’altres.

Posteriorment, l’entitat té previst
fer una exposició de fotografies
amb les imatges de les diferents
ascensions. L’edat dels partici-
pants oscil·la entre els 10 mesos
i els 60 anys.
D’altra banda, el Cim organitza
el 16 de setembre una camina-
da entre Tavèrnoles i el Monestir
de Sant Pere de Casserres, a
Osona.

amb un espai per a oficina i un
altre destinat a magatzem, ha
costat prop de 60.000 euros i
l’ha construït José García Exca-
vaciones, la mateixa empresa
que va fer les pistes de petanca
al Pla d’en Coll.
Pel que fa als resultats esportius,
el sènior Carles Cera es va adju-
dicar l’última edició de la Milla
Urbana de la Llagosta, disputa-
da el 10 de setembre amb motiu
de la Festa Major.

CICLISME> BTT

Bronze local al
Campionat català

FUTBOL SALA> Territorial

El Montcada B i l’AE
Can Cuiàs, a punt
L’STE Group Montcada B i
l’AE Can Cuiàs ja ho tenen tot
a punt per començar la lliga el
pròxim 1 d’octubre. El primer
jugarà al Grup Segon de Terri-
torial Catalana, mentre que el
segon ho farà al Grup Segon de
Primera Divisió Territorial. LR

HANDBOL> 2a Catalana

La Salle B masculí
La Salle B ha començat a pre-
parar la nova temporada.
L’equip local tornarà a jugar a
Segona Catalana –tot i haver
perdut la categoria la tempora-
da passada– gràcies a la
reestructuració de la Federació
Catalana amb la creació de la
Lliga Catalana. El conjunt local,
dirigit per Pere Arbona, debu-
tarà el pròxim 15 d’octubre a la
pista del Vilamajor. LR
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>> JOCS ESCOLARS

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

Les escoles preparen
el nou curs esportiu

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME), el
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada i Reixac
(CDEM) i les AMPA dels
centres educatius han po-
sat en marxa el procés per
configurar la lliga escolar
2006-2007. El primer dia
de curs, el 12 de setembre,
els organitzadors van re-
partir el full d’inscripció a
totes les escoles i instituts
de Montcada. Els interes-
sats en participar a la lliga
l’hauran de dipositar en
una urna instal·lada al seu
mateix centre, fins al dia
26 de setembre. Està pre-
vist que els entrenaments
comencin el 2 d’octubre i
que les lligues ho facin a
partir del 27 d’octubre.

L’oferta. La lliga esco-
lar mantindrà les discipli-
nes esportives tradicionals:
bàsquet,  futbol sala, hand-
bol, psicomotricitat i mul-
tiesport, que combina les
tres modalitats durant els
tres trimestres de curs. A
secundària, l’oferta s’am-
plia amb la possibilitat de
fer korfbal. Els alumnes
d’educació infantil faran
psicomotricitat, els de pri-
mer i segon de primària,
multiesport; i de tercer de

Les inscripcions es tanquen el 26 de setembre i els entrenaments comencen el 2 d’octubre
SILVIA DÍAZ

Les inscripcions es
tanquen aquest mes

>> MONTCADA AQUA.  Natació

El complex Montcada
Aqua manté obert fins al
25 de setembre el termini
d’inscripció als cursos de
natació. L’equipament ofe-
reix un ampli ventall d’ho-
raris per als nivells nadons,
bressol, infantil i adults, a
més de l’Escola de Nata-
ció. La natació per a na-
dons es divideix en tres
franges d’edat: 6-12 mesos,
12-24 mesos i 24-36 me-
sos. A bressol, els nivells són
iniciació i mig, mentre que
a infantil i adults hi ha
iniciació, mig i perfecciona-
ment. Menys per als na-
dons, en què hi ha classes
els dilluns, divendres i
dissabtes, a la resta de ni-
vells hi ha cursets cada dia i

en diversos horaris. La tem-
porada començarà el 2
d’octubre i acabarà el 30
de juny de 2007. Per for-
malitzar la inscripció i tam-
bé per obtenir informació
detallada sobre els cursos i
els preus, els interessats
s’han d’adreçar a Mont-
cada Aqua (Tarragona, 32).
Si l’interessat és abonat al
complex, només ha de
presentar el seu número de
carnet, mentre que els no
socis han d’aportar les se-
ves dades personals, les da-
des bancàries i han de pa-
gar la matrícula en efectiu
(32,25 euros per als infants;
43 euros, els adults). Els
abonats no han de pagar
cap matrícula. SD

Nova pista en
el CEIP Reixac

>> IME. Noves instal·lacions

Des d’aquest nou curs, el
CEIP Reixac tindrà una
nova pista poliesportiva.
El projecte, inclòs al Pla
Estratègic Esportiu de
Montcada i Reixac, s’ha
dut a terme davant les
mancances de l’actual pis-
ta, que durant l’hivern té
una part humida de ma-
nera permanent, perquè
no hi toca el sol, i això
comporta perill de relliscar
per als jugadors, la ma-
joria de la lliga escolar. La
nova pista complementa
l’actual i s’ha posat en fun-
cionament amb l’inici de
curs. Les obres s’han efec-
tuat durant l’estiu, a càrrec
de l’empresa Aldacoa
2000, i a iniciativa de l’Ins-
titut Municipal d’Esports
i Lleure (IME). El pre-

silvia alquézar
redacció

sident de l’IME i regidor
d’Esports, Juan Parra
(PSC), ha manifestat que
era necessària una nova
installació esportiva “que
donés servei a l’escola
i que també la puguin
fer servir la resta d’en-
titats de la ciutat”. El
pressupost de la instal·la-
ció ha estat de 100.000 eu-
ros i s’ha situat en paral·lel
al riu i orientada al sol. La
pista es pot utilitzar per
disputar partits de futbol
sala, handbol i minibàs-
quet, ja que es pot dividir
transversalment en dues
pistes amb les dimensions
oficials. Parra ha avançat
que el següent pas serà co-
brir la nova pista en un fu-
tur, un cop els terrenys de
l’escola quedin desafectats
pel pas del Tren d’Alta Ve-
locitat per Montcada.

NATÀLIA MUÑOZ

 >> Les obres de la pista s’han efectuat aquest estiu

 >> El bàsquet és una de les modalitats que es practiquen al multiesport

primària a quart d’ESO
hauran d’escollir un únic
esport.
Els preus d’inscripció a
psicomotricitat són els
mateixos als centres pú-
blics que als concertats, 45
euros per una hora set-
manal i 85 euros per dues
hores a la setmana A pri-
mària i secundària, els
preus del curs als centres
públics és de 70 euros i als
concertats, de 110 euros.

Expectatives. El pre-
sident del CDEM, Agus-
tín Fuertes, ha manifestat

que “les AMPA tenen
ganes de treballar per
tal que els alumnes pu-
guin practicar esport”.
Com a objectius concrets,
Fuertes ha apuntat “con-
solidar l’esport a secun-
dària amb almenys un
equip per centre, com
va passar l’any passat”.
El president del CDEM
també anima al col·legi
Ciutat Meridiana de Bar-
celona -que des d’aquest
any depèn escolarment de
Montcada i Reixac- a que
participi a la lliga escolar,
donat que també es podrà

incloure a la lliga. Fuertes
també ha fet un balanç
positiu de les novetats als
Jocs Escolars que es van
introduir l’any passat i ha
avançat que “farem més
jornades al llarg de
l’any per promocionar
l’esport escolar”. Un any
més, els organitzadors re-
corden que es necessiten
monitors i àrbitres per a
la lliga, sobretot si es for-
men més equips que l’any
passat. Els interessats han
de deixar el seu currícu-
lum a les oficines de l’IME
(Tarragona, 32).

>> ZONA ESPORTIVA CENTRE

L’IME manté el programa actual
de cursos per a la nova temporada

 >> Alumnes del curs de gimnàstica de manteniment durant una classe

SILVIA DÍAZ

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) no ha
modificat el programa es-
portiu a la Zona Centre amb
l’arribada del mes de
setembre. Al gimnàs muni-
cipal es pot fer activitat física
de diversos nivells els dilluns,
dimecres i divendres en di-
versos horaris –en funció de
la intensitat i l’edat- i balls de
saló els dimarts i els dijous.
L’oferta de l’IME és aeròbic
(per a infants i adults), man-
teniment i tonificació, de ni-
vells baix, alt i mig. Els
divendres a la tarda es pot
fer tai-txi i es mantenen els
balls de saló per a la gent

silvia díaz
redacció

gran. Per a informació i per
formalitzar les inscripcions,
els interessats s’han d’adreçar

a l’IME (Tarragona). Els
preus dels cursos varien en
funció de l’activitat i l’edat,

tot i que la matrícula té el
mateix preu per a tothom,
22,70 euros.

silvia díaz
redacció
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>> INICI DE TEMPORADA. Presentació dels equips

CFS Montcada i CH La Salle es
presenten el 23 i 24 de setembre

El CFS Montcada presen-
tarà davant l’afició els set
equips del planter el 23 de
setembre, amb tota una jor-
nada dedicada al futbol sala
al pavelló Miquel Poblet.
L’acte oficial tindrà lloc a
les 16h, moment en què
desfilaran per la pista tots
els jugadors del planter de
la temporada 2006-2007.
Prèviament, des de les 9h,
hi haurà partits de tots els
equips. L’entitat presenta
aquest any set conjunts de
base: escola, benjamí B,

Les dues entitats han renovat alguns dels entrenadors i comptarà amb una vintena d’equips en competició federada i comarcal

benjamí A, aleví, infantil,
cadet i juvenil i tots, a ex-
cepció de l’escola, jugaran
la lliga federada. El nou
coordinador del planter
serà el segon entrenador
del primer equip del CFS
Montcada, Ramon Farré.
Els entrenaments van co-
mençar el 4 de setembre i
el 9 i 10 de setembre, el ju-
venil va disputar un torneig
amistós a Montmeló.

Handbol. El Club Hand-
bol La Salle Montcada
presentarà tots els seus
equips el 24 de setembre al

SILVIA DÍAZ

 >> Un entrenament dels benjamins del CFS Montcada

>> FUTBOL. EF Montcada

L’Escola comença el curs
amb 200 jugadors inscrits

 >> El benjamí A es va enfrontar el 9 de setembre a La Llagosta, en un amistós

Inici de temporada
per a júniors i cadets

La temporada dels equips
de bàsquet que disputen el
Campionat de Catalunya
no sènior comença el 16
de setembre. És el cas del
júnior A, júnior B, cadet
A i cadet B del CB Mont-
cada.
Els equips A competiran
al primer nivell, a Prefe-
rent. El primer rival del jú-
nior serà el River Andorra
i el del cadet, el Reus, tots

>> BÀSQUET. Campionat de Catalunya

dos partits es disputaran a
casa. El júnior i cadet B
competiran al Campionat
de Catalunya Preferent B i
els seus primers rivals se-
ran, respectivament, el
Grup Barna i el Joventut de
Badalona. El CB Mont-
cada ha incorporat a Enric
Sabanes, segon entrenador
de l’equip d’EBA, com a
director tècnic d’aquestes
quatre categories. SD

SILVIA DÍAZ

 >> El júnior A en un amistós davant el Sant Josep

SILVIA DÍAZ

pavelló Miquel Poblet, a
partir de les 12.30h. També
hi haurà partits des de les
9h. Amb un nou coordi-
nador , David González,
l’entitat presenta, a la base,
un juvenil masculí i tres
infantils, dos masculins i un
femení. El club i el col·legi
Sagrat Cor han arribat a un
acord de col·laboració
amb els equips benjamí i
aleví de l’escola, a través del
qual, una vegada els infants
deixin aquestes categories,
passin directament a for-
mar part dels equips del
planter del CH La Salle.

La temporada 2006-2007
de l’Escola de Futbol
Montcada va començar el
4 de setembre amb els
primers entrenaments i par-
tits amistosos. Aquest any,
el club té 200 jugadors i
manté les mateixes catego-
ries de la temporada pas-
sada, amb l’objectiu de con-
tinuar amb dos equips per
edat, un A i un B. A la
categoria infantil, com hi ha
molts jugadors, l’entitat
pretén crear un equip C. A
més, l’Escola preveu for-
mar tres equips de futbol
sala, infantil, cadet i juvenil.

Estructura tècnica.

El coordinador general de
l’Escola continuarà sent José

silvia díaz
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L’entitat busca
infants per al planter

La UD Santa Maria està
buscant jugadors per for-
mar almenys un equip de
les categories benjamí, ale-
ví i infantil. De moment,
el club no té els infants su-
ficients per fer cap con-
junt. El president, Ricar-
do Moya, ha fet una crida
a tots els joves als que els
agrada el futbol a que

>> FUTBOL. UD Santa Maria

s’inscriguin a l’entitat de
Terra Nostra. Els equips
jugarien i entrenarien al
camp de la Ferreria.
La temporada passada, el
Santa Maria va comptar
amb un juvenil, a Segona
Divisió, però aquesta tem-
porada el club ha decidit
formar els jugadors des
de més petits. SD

Les escoles es
posen en marxa

El CB Montcada i el CB
Elvira Cuyàs han posat en
marxa el procés d’inscrip-
ció per a les escoles de bàs-
quet, en les que els infants
es formen, comencen a
iniciar-se en l’activitat en
equip, entrenen i juguen
amistosos o bé de lliga es-
colar. Tots dos clubs estre-
nen coordinador, Aleix

>> BÀSQUET. CB Montcada i CB Elvira Cuyàs

Manuel Arjona. Víctor Ba-
rrera dirigirà els equips de
competició, el juvenil i el
cadet; Carlos Depares serà

el coordinador de la fase de
perfeccionament, les catego-
ries infantil i aleví, Manuel
Colete serà el coordinador

del futbol base (benjamí i
prebenjamí) i Andrés Arjo-
na s’encarregarà dels equips
Patufets i el Femení.

Monclús al CB Montcada
i Eduardo Ruiz a l’Elvira
Cuyàs. Els nens i nenes que
vulguin formar part de les
escoles de bàsquet s’han
d’adreçar a les seus del club
que més els interessi per
demanar informació i fer
la inscripció. Els entrena-
ments comencen a finals de
setembre. SD

silvia díaz
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Adéu-siau. L’IES Montserrat Miró ha iniciat el nou curs amb
l’absència del professor de Física i Química Avelino Fos, qui ha decidit
jubilar-se als 60 anys després d’estar 26 donant classes al centre
montcadenc. El docent afirma que l’alumnat sempre li ha donat
satisfaccions, tot i que ara ha pres la determinació de posar fi a la
seva carrera professional perquè no es troba còmode a partir de
l’entrada en vigor de la Reforma Educativa, que ha universalitzat
l’ensenyament obligatori fins als 16 anys. En l’institut de Montcada,
a més de trobar bons companys i amics, també va conèixer la seva
dona, la professora de matemàtiques Antonia Fernández, amb qui
ha tingut una filla, la Lídia, que té 17 anys i segueix els passos dels
pares en l’afició per les ciències. L’Avelino ha impartit classes a
molts joves. Tenia fama d’estricte malgrat que, amb l’arribada de
l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), assegura que molts dels
seus antics alumnes no el coneixerien. Defensor de l’escola pública,
critica els canvis continus en les polítiques educatives i demana un
compromís d’estat per deixar d’estar a la cua d’Europa.

“El nivell ha baixat amb
la Reforma Educativa”

El que recordaré

del centre són els

alumnes, que

sempre m’han

donat satisfaccions

L’anterior sistema

funcionava millor

perquè es feia una

tria entre els que

volien anar o no

a la universitat

�

professor de Física i Química

SÍLVIA ALQUÉZAR

� Per què es jubila als 60

anys? Està cansat?

Sí, estic una mica cremat de l’en-
senyament perquè la meva pro-
fessió me l’han canviada. Vaig
començar amb nanos de 14 anys
i ara en tenen 12. A més, jo els
agafava a segon de BUP i ja por-
taven un any aclimatats a l’insti-
tut. Ara tothom va a l’ESO i les
inquietuds no són les mateixes.
El cafè per a tots no és bo, per-
què hi ha gent a qui no li agrada.
� On està el problema?

Amb l’arribada de
la Reforma el nivell
ha baixat, però això
no és políticament
correcte dir-ho. Es-
tic d’acord que s’han
d’assolir uns conei-
xements mínims,
però és molt dur
haver d’estar fins als
16 anys si no vols
estudiar. Què fa
aquest jove? Estar a
l’aula com un moble
o molestar i enlentir
el ritme de la classe.
� Què proposa?

L’educació és una
qüestió d’estat. Per
tant, no és gens po-
sitiu que cada vega-
da que hi ha un go-
vern diferent es can-
viï radicalment el
que s’ha aprovat anteriorment.
En primer lloc s’ha de pensar
en quines són les necessitats
educatives. Per exemple, no té

Avelino FosAvelino Fos

sentit que hi hagi 2.000 metges a
l’atur quan hi ha unes llistes
d’espera de mesos. L’anterior sis-
tema, abans de la Reforma, fun-
cionava millor perquè es feia una
tria entre els estudiants que volien
anar a la universitat i els que
volien aprendre un ofici.
� A banda del nou sistema

educatiu, també hi ha hagut

un canvi en la relació família

i escola. Quin paper juguen

els pares?

Per desgràcia, la família ha dele-
gat en l’escola els
valors que s’han
d’aprendre a casa.
De què serveix
que a l’alumne se li
ensenyi seguretat
vial a l’escola, si
amb el pare passa
amb el semàfor en
vermell? L’institut
és un lloc on s’im-
parteixen coneixe-
ments, mentre que
els pares són els
que han d’educar
els fills en la religió
que volen o
d’acord amb els
seus ideals.
� El jovent està

consentit?

La cultura de l’es-
forç ha desaparegut.
Ara un adolescent

suspén sis assignatures i igualment
li compren la bici o la moto.
Així els joves no aprenen a valo-
rar el que costa aconseguir-ho.

� Parlem de la seva trajec-

tòria a l’IES Montserrat Miró.

Què recordarà del seu pas

pel centre?

El que recordaré són els alum-
nes, que sempre m’han donat
satisfaccions, en línies generals.
També he tingut excel·lents
companys. Tinc una especial es-
tima per Elvira Montes, que va
morir aquest any. Ella vivia
l’institut, era una persona molt
competent que sempre estava
ajudant els nanos.
� I a l’institut també va co-

nèixer la seva dona.

Sí, tot va començar a partir d’un
dinar de fi de curs per als profes-
sors. Sempre diuen que darrera
d’un gran home hi ha una gran
dona. En aquest cas és veritat,
però sense el gran home.
� Sap que em va suspendre

el primer examen de Física

a segon de BUP?

Uf! No me’n recordo, evident-
ment. Però, quina nota vas treu-
re al final?
� Un notable.

Això és el més important, una
evolució ascendent. En la prime-
ra avaluació s’han de marcar els
límits perquè l’alumne es posi les
piles.
� Era un professor amb fa-

ma de suspendre?

He aprovat i suspès a qui he
cregut convenient, segons el meu
criteri. La veritat és que el final
de curs no és gens agradable per-
què has de prendre una decisió que
afecta el futur d’una persona.

� Què ha intentat ensenyar

als estudiants?

A pensar i fer-se preguntes. No
cal aprendre’s moltes fórmules
que després no se saben aplicar.

� I què farà a partir d’ara?

Tornar a agafar l’afició per la
lectura. Tinc molts llibres que no
he pogut llegir per falta de
temps.




