
de Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixac

El propietari volia obtenir la llicència de prestació de serveis sexuals. Pàgina 3

SÍLVIA ALQUÉZAR

L�Ajuntament precinta amb
una ordre judicial el bar de
l�hotel de Mas Rampinyo

Els ànecs ja fan vida al Ripoll
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>> MONOGRÀFIC ESPECIAL
Els alumnes de P3  P.12-13

En alguns trams els ànecs domèstics i alguns de salvatges suren tranquils. P. 4

El fet que l�aigua del Besòs i els seus afluents millori gradualment la seva qualitat permet que cada
vegada sigui més habitual veure concentracions d�aus en alguns punts del riu. Darrerament els
ànecs estan colonitzant algunes parts del riu. L�espècie que més prolifera són els domèstics.

>> Dimiteixen dos regi-
dors del grup municipal
del PSC P.5

>>  Les AV de Montcada
Vella i del centre s�unei-
xen en una de sola P.8

>> L�STE Group suma
quatre punts en els dos
primers partits P. 24

>> Mor un operari de
Renfe atropellat per un
tren de mercaderies P. 4

>> Pròxim ho-
menatge al crític
i assagista mont-
cadenc Xavier
Fàbregas   P. 20

LLUÍS MALDONADO

Signat l�acord
per a l�arribada
dels Mossos

P. 3

PILAR ABIÁN

>> Visita de la consellera Tura

La consellera d�Interior,
Montserrat Tura i l�alcalde,
César Arrizabalaga, van signar
el 27 de setembre el conveni
que regula el deplegament dels
Mossos d�Esquadra a Mont-
cada i Reixac a partir de l�1 de
novembre.  El document es-
tipula que ambdues adminis-
tracions treballaran plegades
per garantir la protecció de les
persones i dels bens.  El calen-
dari fixat per la Conselleria
obligarà a l�empresa Dra-
gados, encarregada de l�obra
de construcció de l�equipa-
ment, a fer un esforç impor-
tant, ja que encara s�ha d�acabar
l�edifici i fer l�urbanització de
l�entorn.

>>  Ciu fa balanç de
l�actual mandat i aposta
per seguir sent un partit
de govern P. 9

>> Promoció del transport
públic i la bicicleta en la
Setmana de la Mobilitat P.14

EQUIP VERD

ARXIU
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L�Ajuntament precinta el bar de l�hotel
on presumptament hi ha un prostíbul

La normativa vigent no permet ubicar un local on s�exerceix la prostitució a prop d�espais freqüentats per infants
SÍLVIA ALQUÉZAR

pilar abián
mas rampinyo

>> Vista de l�edifici que ocupen l�hotel apartament i el presumpte prostíbul

RESOLUCIÓ JUDICIAL

Els Mossos arribaran
el dia 1 de novembre

>> CONVENI GENERALITAT I AJUNTAMENT

L�Ajuntament ha precintat el bar
de l�edifici de l�hotel apartament
del carrer Beat Oriol de Mas
Rampinyo �on antigament hi
havia les oficines d�Aismalibar�
perquè és un local on presump-
tament s�exerceix la prostitució
i comparteix espais comuns
amb l�establiment hoteler. L�ac-
ció es va dur a terme el 25 de
setembre al matí d�acord amb
les resolucions dictades pel Jutjat
Contenciós Administratiu nú-
mero 5 de Barcelona.
El bar és el lloc en què pre-
sumptament s�inicien els contac-
tes entre les persones que es
dediquen a la prostitució i els
clients. Per tal de garantir el ces-
sament de l�activitat, el Consis-
tori demanarà també un mana-
ment judicial d�entrada per pre-
cintar la trentena d�habitacions
on hi ha empadronades diverses
treballadores del local.

Argument municipal. El
prostíbul ocupa, en règim
d�arrendament, les tres primeres
plantes de l�edifici, mentre que
les dues plantes superiors es des-
tinen a hotel, el titular del qual
és la societat Tafecsa, propietària
també de la totalitat de l�im-
moble. L�arrendatari de les plan-
tes destinades a la prestació de
serveis sexuals és la societat
Manel Hosteleria, SL.
A l�abril del 2004, a través d�un
Decret d�Alcaldia, l�Ajuntament
va denegar la llicència sol·licitada
per aquesta firma per exercir la
prestació de serveis sexuals, a la
vegada que va ordenar el ces-
sament de l�activitat esmentada
i la clausura del local. El Con-
sistori va denegar la llicència
perquè la normativa vigent no
permet ubicar un prostíbul a
prop d�espais freqüentats per
infants, com succeeix a les plan-
tes destinades a l�hotel aparta-
ment, els espais comuns dels quals
són compartits per ambdues acti-
vitats �ascensors i vestíbul.

Antecedents. Manel Hos-
teleria ha interposat des de l�en-
trada en funcionament del ne-

goci �a final de la dècada dels
noranta� diferents recursos ad-
ministratius i judicials contra les
resolucions municipals que s�han
dictaminat, alguns dels qual es
troben actualment en fase
d�apel·lació. No obstant això, les
darreres resolucions del Jutjat
Contenciós Administratiu nú-
mero 5 de Barcelona �la sentèn-
cia del 26 de setembre de 2005
i l�Acte del 23 de juny de 2006�
confirmen que el Decret de clau-
sura del 2004 és plenament
executiu i que l�Ajuntament pot
procedir a la seva execució for-
çosa, inclosa l�entrada domici-
liària, sense necessitat de cap
altra autorització judicial.
De fet, el 12 de setembre la Di-
recció General de Joc i d�Espec-
tacles de la Generalitat va pre-
sentar una acta en la què confir-
ma que en el local encara es pres-
ten serveis de naturalesa sexual.

>> La Consellera amb Porro a l�esquerra i l�alcalde a la dreta

La Comissaria dels Mossos
d�Esquadra, en construcció al Pla
d�en Coll, entrarà en funciona-
ment l�1 de novembre a les 0h.
Així ho va confirmar el 27 de
setembre la consellera d�Interior,
Montserrat Tura, a Montcada i
Reixac durant la seva visita per
signar, juntament amb l�alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), el
conveni amb l�Ajuntament que
regula el desplegament de la
policia autonòmica al municipi.
D�acord amb aquest conveni,
ambdues administracions treba-
llaran plegades per garantir la
protecció de les persones i dels
bens.

Treball en equip. �El con-
veni de col·laboració que
avui hem signat es fonamenta
en la lleialtat institucional

pilar abián
pla d�en coll

entre ambdues administra-
cions i el treball en equip dels
Mossos amb la Policia Lo-
cal�, va dir Tura. La consellera,
en resposta a la inquietud mani-
festada per l�alcalde sobre com
es farà el traspàs de competèn-
cies, va assegurar que l�1 de no-
vembre la Comissaria comen-
çarà a funcionar a ple rendiment,
amb els comandaments, efectius
i vehicles necessaris, tot i així va
demanar comprensió i ajut du-
rant els primers dies.
Si bé cada cos policial �autonò-
mic i local- té les seves funcions
ben delimitades, Tura va recla-
mar la màxima col·laboració en-
tre els agents. La consellera tam-
bé va assenyalar que els Mossos
d�Esquadra tenen una clara vo-
cació de servei i proximitat a la
ciutadania i establiran relacions
amb les entitats i la societat civil
per tal de saber què els preocu-

pa i detectar possibles proble-
mes. Així doncs, la Comissaria
de Montcada, com la resta de
les que hi ha arreu de Catalunya,
no només comptarà amb una
oficina d�atenció ciutadana i a
les víctimes, sino també amb una
unitat de relacions amb la co-
munitat com a principi bàsic de
la vocació de proximitat. L�al-
calde va agrair el suport de la
Conselleria i va donar oficial-
ment la benvinguda als Mossos

convençut que la seva presència
�contribuirà a garantir la se-
guretat ciutadana�.

Obres. El calendari fixat per
la Conselleria d�Interior per la
posada en marxa de la Comis-
saria obligarà a l�empresa Dra-
gados, encarregada de l�obra de
construcció de l�equipament, a fer
un esforç important, ja que en-
cara s�ha d�acabar l�edifici i fer
l�urbanització de l�entorn.

La nova Comissaria obrirà portes a ple rendiment

PILAR ABIÁN



4 1a quinzena
octubre 2006 4notícies 1a quinzena

octubre  2006

Els usuaris opinen

L�Ajuntament reclama a Renfe
que actuï en els punts conflictius
Un operari va morir el 16 de setembre a l�estació de Terra Nostra mentre treballava a les vies

FOTOS: NATÀLIA MUÑOZ

pilar abián
montcada

>> El tren que ve de Cerdanyola entra a l�estació per un revolt que no permet la visibilitat a l�usuari que creua

EL TREBALLADOR VA SER ATROPELLAT PER UN TREN DE MERCADERIES
sinistre

ACCIDENT MORTAL

Un nou mort s�afegeix a la llista
de persones que han perdut la
vida a Montcada i Reixac atro-
pellades pel tren. Es tracta d�un
operari que va ser envestit per
un tren de mercaderies la mati-
nada del 16 de setembre men-
tre feia tasques de manteniment
de les vies a l�estació de Terra
Nostra.
L�accident ha tornat a obrir el
debat sobre els punts negres
ferroviaris que hi ha al municipi
i ha provocat la indignació de
l�Ajuntament que ha denunciat
�ineptitud i negligència� en
referència a les accions que Ren-
fe s�ha compromès a fer  amb
el govern local, i que encara no
ha realitzat, com ara el projecte
del pas soterrat per a vinanats a
la mateixa estació on va tenir lloc
el sinistre que es va anunciar
l�estiu del 2004. Tots els grups
municipals han aprovat una
moció instant Renfe a resoldre
de manera immediata els punts
conflictius del municipi, traves-
sat per tres línies ferroviàries.

Queixa. La moció es va sot-
metre a l�aprovació del Ple el 28
de setembre �en el moment de
tancar aquesta edició. El text és
clar i contundent, el Consistori
reclama a Adif �l�ens que ges-
tiona les infraestructures ferro-
viàries�que compleixi el com-
promís de fer un pas soterrat a
Terra Nostra, i reitera el suport
al pla de Renfe per adequar les
estacions de la xarxa de rodalies
que no disposen de pas soterrats.
�Aquesta ciutat ja no pot su-
portar més el perill i les mo-
lèsties que suposa el pas de
tres línies ferroviaries�, ha dit
l�alcalde, César Arrizabalaga
(PSC). L�edil ha lamentat la mort

L�accident �les causes del qual
encara no s�han fet públiques�
va tenir lloc a la nit, a les 0.45h,

quan un tren de mercaderies
que anava direcció Barcelona

fent la ruta Manresa-Flix va
envestir la grua que conduïa
Manuel Gómez, de 25 anys i veí

de Terrassa. El treballador, jun-
tament amb altres companys,
estava realitzant tasques ruti-

nàries de manteniment de la
via. El tren de mercaderies va
arrossegar la grua uns 150

metres i la locomotora es va

incendiar. L�operari va morir a
l�acte i un company va resultar
ferit lleu per l�impacte d�una pe-

dra. Quatre treballadors més van
haver de ser atesos pels serveis

d�emergència perquè patien cri-
sis d�ansietat.
Tots els empleats que es troba-

ven en el lloc dels fets estan con-
tractats per Covisa, empresa
dedicada específicament a la

conservació de les vies de tren,
subcontractada alhora per Adif,
l�ens que administra les infraes-

tructures de Renfe. PA

DAVID VELASCO

>> Imatge de l�accident captada
per un veí que viu proper a les vies

Isabel
Benavente
Dependenta

g L�estació està molt mala-
ment. Les escales són un perill,
jo mateixa em vaig entrebancar
l�altre dia. Crec que és neces-
sària la construcció d�un pas
subterrani o elevat per poder
creuar les vies, perquè suposa
un risc sobretot per la gent que
va amb el cotxet dels nens.

Joan
Gassull
Educador

g Aquesta estació està feta
pols. Penso que és estrany que
l�accident de l�altre dia no
hagués succeït abans. Crec
que fa anys que s�hauria
d�haver fet el pas subterrani,
però el barri de Terra Nostra
sempre és l�últim en tot.

g És una autèntica vergonya
que el municipi tingui una esta-
ció en aquestes condicions,
tenint la via un revolt com
aquest, i que l�únic pas subter-
rani que hi ha estigui lluny de
l�estació. Una persona amb ca-
dira de rodes o fins i tot amb un
cotxet per a nens és veu im-
possibilitada per creuar amb
seguretat la via.

Irene
Alcazar
Estudiant

Miguel
Blandindo
Presidente
AV Terra
Nostra

g Fa més de dos anys que
esperem que es faci realitat el
projecte que Renfe es va com-
prometre a fer. Mentrestant l�es-
tació presenta un estat lamen-
table. Les escales d�accés des
del carrer de l�Alzina estan
trencades i el pas d�una an-
dana a l�altre és un autèntic
perill, tant pel seu estat com per
la manca de visibilitat.

del�operari i ha exigit a la compa-
nyia mesures urgents de segure-
tat als punts més perillosos per
evitar més accidents al municipi.
�Si un professional ha mort

a les vies, què no ha de passar
amb la gent que creua cada
dia l�estació de Terra Nos-
tra�, ha dit l�alcalde. La cons-
trucció d�aquest pas inferior és

una reivindicació veïnal històrica.
L�AV ha tramés un escrit  de su-
port a la moció del Ple i un altre
a Renfe reclamant que es faci el
projecte amb urgència.



51a quinzena
octubre 2006notícies

Dos regidors del PSC, Delgado
i Hierro, presenten la dimissió

pilar abián
montcada

>> PLE DE SETEMBRE

>> Enriqueta Delgado

ARXIU/ PILAR ABIÁN

Els edils no expliquen els motius de la renúncia i asseguren mantenir la confiança en l�alcalde

Ple aprovarà
la construcció
d�un pàrquing

subterrani

Els regidors del grup municipal
socialista Enriqueta Delgado, de
Serveis Socials, i Francisco Hie-
rro, de Promoció Econòmica,
han dimitit del seu càrrec. La re-
núncia es feia efectiva en el Ple
del mes de setembre �moment
de tancar aquesta edició. Delga-
do i Hierro no han volgut ex-
plicar els motius de la seva di-
missió, però sí han desmentit
categòricament la informació
publicada el 22 de setembre pel
Diari de Sabadell, segons la qual
deixen el grup socialista per
�falta de confiança� en l�alcal-
de i primer secretari del partit,
César Arrizabalaga.

Desmentit. El rotatiu comar-
cal afirmava en les seves pàgines
que els regidors havien perdut
la confiança en l�alcalde. Tant
Delgado com Hierro no han
volgut explicar les raons de la
seva decisió, però han negat que
la renúncia estigui relacionada
amb desavinences amb l�alcalde.

Ben al contrari, la regidora de
Serveis Socials ha assegurat que
en té plena confiança i l�ha quali-
ficat com �el millor alcalde
que ha tingut mai el munici-
pi�. Tant Delgado com Hierro
han confirmat que seguiran vin-
culats activament a l�agrupació
local del partit.
Arrizabalaga també ha des-
mentit que hi hagi desavinences
amb els regidors dimissionaris i
ha atribuït la notícia publicada
pel Diari de Sabadell �a una ma-
niobra interessada amb l�ob-
jectiu d�atacar directament la
figura de l�alcalde i, de re-
truc, al govern�. Amb la pers-
pectiva de les municipals, d�aquí
8 mesos, l�edil opina que hi haurà
grups que intentaran erosionar
la seva imatge amb �motius
electoralistes�.
Des de l�inici del mandat hi ha
hagut quatre dimissions de
regidors socialistes. Abans de
l�estiu van renunciar al càrrec per
motius personals Alfonso Ro-
mo, responsable de Política Te-
rritorial i Urbanisme, i M. Flor

López, regidora d�Educació.
D�acord amb l�ordre de la llista
socialista presentada a les pas-
sades eleccions, els dos candi-
dats a entrar a ocupar les vacants
que quedaran en el govern són
Lupe Lorenzana, actual prime-
ra secretària de les Joventut So-
cialista de Catalunya (JSC) de
Montcada i Jesús Muñoz, presi-
dent de l�AV de la Ribera. Tots

>> Francisco Hierro

dos han manifestat la seva pre-
disposició a acceptar el repte de
ser regidors.
El PSC és el grup majoritari en
el Ple de l�Ajuntament amb 12
edils i governa en coalició amb
CiU i ICV-EUiA, ambdós amb
tres regidors. La marxa dels dos
representants socialistes obligarà
a una nova remodelació del car-
tipàs municipal.

L�Ajuntament té previst cons-
truir un aparcament públic sub-
terrani a l�illa delimitada pels car-
rers Mossèn Joaquim Castellví,
Barcelona Centre, Ripoll i la
prolongació del carrer Domin-
go Fins. El conveni amb la so-
cietat Montproxac, responsable
del projecte, és un dels temes
destacat dels ple ordinari del mes
de setembre previst el 28 de
setembre �en el moment de tan-
car aquesta edició. L�ordre del
dia també inclou l�aprovació
d�un conveni amb la Generalitat
per a la implantació a Montcada
del programa Borsa Jove d�Ha-
bitatge. Aquest conveni suposa
l�aportació d�una subvenció de
8.500 euros. A canvi el Consis-
tori assumeix les despeses deri-
vades de la prestació del servei
i del seu funcionament.
El Ple també tenia previst apro-
var el conveni de col·laboració
amb el Departament de Benes-
tar i Família que es compromet
a finançar fins al 50% del cost
del projecte de construcció d�una
residència per a la gent gran.

laura grau
montcada
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La Plataforma reclamarà al
Ministeri que treballi en equip

>> SOTERRAMENT TOTAL

El col·lectiu decidirà el pròxim 19 d�octubre si repren les mobilitzacions

sílvia alquézar
montcada

La TDT es rebrà
abans d�acabar l�anyInauguració del

nou bus 648
La Generalitat assegura que a
partir del novembre el senyal de
Televisió Digital Terrestre
(TDT) es rebrà correctament a
la totalitat del terme municipal
montcadenc. Actualment només
es pot veure a poc més de la
meitat dels domicilis, concreta-
ment, als que tenen orientada
l�antena cap al repetidor de Coll-
serola. La resta, els que reben el
senyal del repetidor ubicat al
turó de Moia, a la Serralada de
Marina, no poden sintonitzar els
canals de TDT, encara que dis-

posin de l�aparell receptor con-
nectat al televisor. L�Ajuntament
va traslladar a principi d�any al
govern autonòmic les múltiples
queixes rebudes per part dels
veïns. Ara, des de la Subdirecció
General de Mitjans Audiovisuals
s�assegura que la TDT es rebrà
correctament a la totalitat del
municipi a partir del novembre.
A més del repetidor de Collse-
rola, el senyal dels canals digitals
terrestres l�emetran a Montcada
i Reixac els repetidors ubicats al
turó de Moia i a Sant Celoni. LR

TANIA RECLUSA

>> Els primers dies d�entrada en funcionament el bus ha tingut força usuaris

Les obres de la nova
nau ja estan en marxa

SÍLVIA ALQUÉZAR

La Plataforma Tracte Just So-
terrament Total ha donat un mes
de termini al Ministeri de Fo-
ment perquè li confirmi si el
projecte del soterrament de la
línia de França al seu pas per
Montcada està en marxa i ja s�ha
adjudicat la seva redacció. Així
ho va decidir el col·lectiu a la
primera assemblea després de
l�estiu, que va tenir lloc el 14 de
setembre a l�ABI. En la reunió
també es va decidir enviar una
carta al secretari d�estat d�infraes-
tructures, Víctor Morlán, per
demanar una entrevista i la
creació d�una comissió de treball
formada per representants del
seu departament i de l�Ajunta-
ment, una petició que també ha
efectuat el Consistori. �És molt
important que les dues admi-
nistracions comencin a tre-
ballar plegades en els estudis
que han de fer compatibles
les obres de la Línia d�Alta
Velocitat (LAV) i la línia de
rodalies�, ha dit el portaveu del
col·lectiu, Jaume Relat. Si no hi
ha resposta per escrit per part

de Foment, la Plataforma ha
anunciat que tornarà a fer noves
mobilitzacions. En aquest sentit,
l�entitat veïnal ha iniciat una nova
ronda de contactes amb
associacions i partits polítics de
la ciutat per tal de seguir cons-
cienciant la població i �tornar
a crear el clima adequat per
a futures accions de protes-
ta�, ha indicat Relat.
En l�assemblea de setembre, el
col·lectiu també va fer referència
als períodes electorals que
s�aproximen, amb la celebració
dels comicis autonòmics l�1 de
novembre i els municipals al
maig. Relat va llegir un escrit en
què es demana als partits que no
utilitzin el soterrament a favor
dels seus interessos polítics.

Pròxima trobada. La Plata-
forma ha emplaçat la ciutadania
a una nova reunió, el 19 d�octu-
bre a l�ABI (20h), per analitzar
els esdeveniments de les últimes
setmanes. A més, un altre dels
temes a tractar seran les al·lega-
cions que l�Ajuntament ha re-
dactat al projecte de traçat de la
LAV, les obres del qual són pre-

vistes que comencin a principi
del 2007. El secretariat s�ha posi-
cionat a favor de les esmenes
municipals perquè, segons Relat,
el document vincula en tot
moment el projecte de la LAV
amb la demanda de soterrar la
línia de França. No obstant això,
durant les intervencions dels
assistents es van sentir algunes
veus discordants que van mos-
trar la seva preocupació sobre
la possibilitat que el projecte de
la LAV i de la línia de rodalies
no s�executin simultàniament.

LICITACIÓ DE LA LAV
El Ministeri de Foment ha tret
a licitació les obres de la línia
d�Alta Velocitat (LAV) entre el
Nus de la Trinitat i Montcada. El
tram té una longitud de prop de
5 quilòmetres i passarà per
Barcelona, Santa Coloma i
Montcada. El projecte està
pressupostat en 171 milions
d�euros i té un termini d�execu-
ció de 24 mesos. Les obres
impliquen la creació d�un túnel
de gairebé 4 quilòmetres dels
quals 3 es faran amb una tune-
ladora. LR

obres

>> La factoria estarà construïda a final de l�any vinent

pilar abián
montcada

>> VALENTINE

A final del 2007 estarà enllestida
la nova fàbrica de Barnices Va-
lentine, propietat del grup por-
tuguès CIN,  al polígon de Can
Milans. Les obres es van iniciar
al mes de juliol i estan pressu-
postades en prop de 30 milions
d�euros. La construcció de la no-
va factoria permetrà el trasllat
de Valentine fora del nucli urbà
i urbanitzar el solar que actual-
ment ocupa a la ciutat, de més
de 46.000 m2.
Els terrenys els va comprar al
mes de juny la inmobiliaria Gru-
po Reyal per 74,16 milions d�eu-

ros. La direcció de Valentine vol
fer el proper mes d�octubre una
exposició a l�Ajuntament amb
imatges virtuals de la nova fac-
toria i els terrenys que l�envolten
que es complementarà amb d�al-
tres del projecte urbanístic pre-
vist al sector que ara ocupa la
fàbrica.
Valentine ha experimentat un
important creixement en vendes
al llarg del 2006. Al mes de juny
havien crescut un 16% quan la
mitjana del sector ha estat del
4%. Segons el director general,
Ricard Agustín, la previsió és que
els ingressos per vendes siguin
de 60 milions d�euros.

La línia del nou autobús que
uneix Montcada, Ripollet i
Cerdanyola amb la UAB ja està
funcionament des del 18 de
setembre. Segons ha explicat la
regidora de l�Àrea Interna, M.
Carmen Porro (PSC), el primer
dia de posada en marxa el van
utilitzar 50 persones. El nou bus
es va inaugurar el dia 15 amb la
presència de Porro, els alcaldes
de Cerdanyola i Ripollet i el di-
rector general de Ports i Trans-
ports de la Generalitat. LR
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Un dels objectius prioritaris de l�entitat és remodelar el carrer Sant Antoni

>> ENTITAT VEÏNAL

laura grau
montcada

Les AV de Montcada Vella
i del centre es fusionen

en 2 minuts...

uRobatori de material de construcció

u Incendi provocat en un pàrquing

uQuatre menors detinguts per robatori

>> Trias, a la dreta, i Froilan segellen la fusió davant l�alcalde

LAURA GRAU

Les bases es poden consultar a la web montcada.cat

>>COMERÇ

pilar abián
montcada

Ajuts als establiments
i cursos de formació

Un incendi presumptament provocat, segons els indicis, va cre-
mar la matinada del 20 de setembre una motocicleta en un
pàrquing del carrer del Sol, a Mas Ram-
pinyo �edifici de la fotografia� i va obli-
gar a desallotjar dues persones de l�im-
moble ubicat al primer pis de l�edifici.
La parella va haver de ser atesa a la Vall
d�Hebron amb afectació a les vies
respiratòries. Segons fonts policials, quan
els bombers van apagar el foc van po-
der constatar que a l�aparcament hi havia
una motocicleta totalment calcinada i que alguns dels vehicles
estacionats al pàrquing presentaven desperfectes, el que fa indi-
car que l�incendi podria haver estat provocat. LR

La Policia Local va detenir el 16 de setembre al matí quatre
joves menors d�edat, dues noies i dos nois, com a presumptes
autors del robatori a un forn de pa del carrer Major i a un grup
de joves. De l�establiment es van endur diners i en l�assalt als
joves van substreure també diners i telèfons mòbils. Gràcies a
la col·laboració ciutadana, els agents va poder detenir els quatre
menors que van intentar fugir per separat. Tres dels adolescents
són veïns de Barcelona i un altre no té domicili conegut però
estava requerit per les autoritats. Els joves van passar a disposició
de la Fiscalia de Menors. LR

u Incautats 87 quilos de cànnabis

Recollir signatures per reclamar
que el carrer Sant Antoni sigui
d�accés restringit a residents del
nucli antic i defensar el patrimoni
històric i cultural del municipi
són les dues línies de treball que
seguirà la nova associació de
veïns de Montcada Centre resul-
tat de la fusió de les entitats del
centre i de Montcada Vella.
L�acte protocolari d�unió de les
dues associacions es va fer el 23
de setembre a la Casa de la Vila
amb la presència de l�alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), i re-
presentants de diferents grups
polítics municipals.
�La fusió de les dues associa-
cions respon a la voluntat
d�aglutinar esforços i poder
assolir objectius més ambi-
ciosos�, en paraules del presi-
dent de la nova entitat, Antoni
Trias, que considera �il·lògic i
poc operatiu� que al centre hi
hagués dues associacions dife-
rents. La junta, presidida per
Trias, està formada per Gerardo
Froilán �abans president de
l�AV de Montcada Vella�, a la
vicepresidència; Joan Matllo, a
la tresoreria i Fina Riera, a la se-
cretaria, a més de 8 vocals. Froi-
lán es va comprometre a apor-
tar la seva experiència en l�àmbit
veïnal per enfortir la nova enti-
tat. Arrizabalaga va felicitar les
dues associacions per la decisió
de treballar plegades, però les
va alertar dels perills de la politit-

zació: �Les associacions de
veïns no s�han de ficar en po-
lítica i han de ser represen-
tatives del barri i no només
de la junta�.

Objectius. Trias va explicar
que l�entitat treballarà per de-
fensar els interessos dels veïns
del centre i per fer propostes
que millorin la seva qualitat de
vida. �Tot això dintre del res-
pecte a la legalitat i apostant
per la via del diàleg�, va re-
marcar. Una d�aquestes propos-
tes és la reforma del carrer Sant
Antoni per tal que només ab-
sorbeixi el trànsit dels residents
al nucli antic. �Actualment
aquest carrer està suportant
una circulació desmesurada

amb unes voreres precàries
que suposen un risc per als
vianants�, va explicar Trias.
L�AV ja ha presentat una instàn-
cia exigint l�inici d�obres i una
reunió amb l�Ajuntament.
L�altra proposta de treball és la
creació d�una comissió per de-
fensar els espais i edificis emble-
màtics de la història de Mont-
cada. En la llista de prioritats fi-
gura la cerveseria d�estiu del
carrer Montiu on hi ha prevista
la construcció de pisos protegits,
però també hi ha el Turó, Vista
Rica, la Torre dels Frares i la
Torre de na Joana o torre Bom-
bita. La comissió estarà oberta a
entitats i particulars. L�AV es
reuneix setmanalment a la Casa
de la Vila.

Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA) vol mantenir la coalició
amb ICV les properes eleccions
municipals seguint la línia que es
manté en altres àmbits com ara
el comarcal, el nacional i l�estatal,
i confia arribar a un consens per
decidir qui serà el cap de llista de
la candidatura. Amb aquest
objectiu ja treballen la coordina-
dora local de EUiA, Alba de
Lamo, i la Comisión Política Lo-
cal. De moment ICV ja ha triat
el seu candidat, Ramon Sánchez,
però EUiA encara no ha fet
públic el nom del seu. Actual-
ment el grup municipal el for-
men dos regidors d�ICV i un
d�EUiA que no compta, però,
amb el suport del partit.
EUiA ha anunciat que vol do-
nar a conèixer el projecte de la
coalició a la ciutadania i pro-
moure la participació a les pro-
peres eleccions municipals. LR

L�Ajuntament concedeix ajuts
per l�obertura de nous comer-
ços i restauradors i per a aquells
botiguers que hagin contribuit al
llarg d�aquest any a la moder-
nització en la gestió de les àrees
comercials. En total es destina-
ran 12.000 euros a repartir en-
tre els botiguers que optin a les
subvencions i que compleixin els
requisits exigits.
Les bases es poden consultar a
la web montcada.cat i les sol·lici-
tuds s�han de presentar al Re-
gistre General de l�Ajuntament
(Avinguda de la Unitat, 6) abans
del 31 d�octubre. Aquest és el
tercer any que la Regidoria de
Comerç convoca els ajuts per a
nous establiments o comerços
innovadors. �Una de les no-

vetats de la convocatòria és
que no cal que els sol·licitants
pertanyin a cap associació�,
ha dit la regidora de Comerç,
Antònia Bofill (CiU).

Cursos de formació. La
Regidoria de Comerç, des del
Servei de Promoció Econòmica
(SPE), organitza cursos de for-
mació per a la gestió de petites i
mitjanes empreses. Les classes
són per a treballadors en actiu i
es faran al llarg del mes d�octu-
bre  en horari de 14 a 16h  a la
Casa de la Vila.
També des de Comerç es pro-
mou un curs de tècniques de
venda que es durà a terme al
novembre. Els interessats es
poden posar en contacte amb
l�SPE trucant al telèfon 935 648
505.

EUiA aposta
per mantenir la
coalició amb ICV

La Policia Local va detenir la matinada del 23 de setembre un
total de 7 persones d�origen rumanès per un presumpte robatori
de material de construcció. Els detinguts van ser localitzats en
dues furgonetes estacionades al polígon de la Ferreria que van
semblar sospistoses a la patrulla de policia per portar una
sobrecàrrega. En demanar la documentació i ser preguntats
sobre l�origen del material, els individus van caure en explicacions
contradictòries. La Comissaria de la Policia Nacional s�ha fet
càrrec de les investigacions. LR

Funcionaris de la Comissaria de la Policia Nacional de Montcada
han detingut dues persones per cultivar cànnabis en el jardí d�un
habitatge de Terra Nostra. El total del material incautat ascendeix
a 87 quilos d�aquesta droga, amb 16 matolls, 50 branques i 41
testos. Fins i tot, l�immoble disposava d�un petit hivernacle. Un
dels detinguts és veí de Montcada, FJLZ, de 33 anys, i amb
antecedents per fets similars. L�altre detingut és un ciutadà ma-
rroquí, YC, de 25 anys. LR

PILAR ABIÁN
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La formació anuncia que presentarà el candidat a les locals al novembre

>> CIU FA BALANÇ

pilar abián
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Maresma aposta per seguir
en el govern de la ciutat

>> Maresma durant la seva intervenció davant la militància

PILAR ABIÁN

notícies

La regidora del PPC, Eva Ga-
rcia, opta a ser reelegida dipu-
tada al Parlament de Catalunya.
Garcia serà la número 12 per
Barcelona de la llista que encap-
çalarà Josep Piqué per a les elec-
cions autonòmiques de l�1 de
novembre. Es tracta de l�única
persona del municipi que ha
ostentat fins ara el càrrec.

Trajectòria. Garcia és regi-
dora de l�Ajuntament des de
l�octubre del 2000, té 35 anys i
és llicenciada en Biologia. El fet
de poder tornar a ser reelegida
suposa una satisfacció per a la
candidata que assegura haver
viscut tres anys molt enriquidors.
A les anteriors eleccions, en que
el PP va aconseguir 15 diputats
al Parlament, la montcadenca va
ocupar el número 8 de la llista.
�Si sóc reelegida treballaré
temes de la comarca que han
quedat pendents, sobretot en
màteria sanitària i mediam-
biental�, ha dit Garcia.

>>AUTONÒMIQUES

laura grau
montcada�CiU aspira a liderar la mo-

dernització de la ciutat amb
projectes de futur ambicio-
sos, agoserats i innovadors�.
Aquest va ser un dels missatges
que el líder de CiU, Joan Mares-
ma, va transmetre als seus mi-
litants i simpatitzants en el decurs
de l�acte convocat el 25 de se-
tembre a la Casa de la Vila, l�úl-
tim que farà la formació abans
que acabi el mandat per passar
comptes de la gestió feta, do-
nant així compliment al com-
promís que va adoptar quan va
entrar al govern.

Repàs. Maresma va recordar
què deia el programa electoral
de CiU del 2003 per constatar
que la majoria de les actuacions
previstes s�han fet, sobretot les
que feien referència a la cons-
trucció de nous equipaments,
�gràcies �va dir� a una bona
gestió econòmica i a fòrmules
imaginatives, com la creació
de l�empresa municipal
Montcada Òptima, que ha

permès la construcció del
nou estadi de futbol�. El lí-
der de CiU, alhora president de
l�Àrea Econòmica de l�Ajunta-
ment, va avançar que el pres-
supost del 2006 pujarà a 42 mi-
lions d�euros i que els projectes
previstos per al mandat 2007-
2011 suposaran per a la ciutat una

inversió de més de 150 milions.
Maresma també va repassar els
deures pendents que la forma-
ció tornarà a incloure en el nou
programa per a les eleccions del
mes de maig: �Hem de millo-
rar els serveis públics i aten-
dre les preocupacions quoti-
dianes de la ciutadania que

Eva Garcia,
12 a les llistes
del PPC per
Barcelona

passen per més seguretat,
més habitatge protegit, més
neteja viària i més aparca-
ments, i afrontarem un tema
del qual ningú no en parla,
la immigració�.
Abans de les eleccions també hi
haurà algunes novetats que
Maresma va donar en primicia,
encara que sense aprofundir-ne,
per respecte als socis de govern,
com ara la pròxima presentació
del projecte de remodelació del
carrer Major o el pla de recupe-
ració del Turó de Montcada, ac-
tualment propietat de la cimen-
tera Asland.

Comicis. En clau electoral,
Maresma va afegir que CiU vol
continuar en el govern, tot i que
va reconèixer que personalment
arribar a l�Alcaldia no és la seva
aspiració: �El que vull és tre-
ballar per una ciutat millor,
socialment avançada, inno-
vadora i creativa�. L�edil va
assegurar que el seu partit pre-
pararà el seu programa electo-
ral parlant amb la gent i escoltant
les seves inquietuds �per fer
compatible la Montcada dels
grans equipaments amb les
necessitats de la ciutadania�,
va dir.
CiU va anunciar que les properes
setmanes farà campanya per les
autonòmiques i que el 27 de no-
vembre presentarà el seu can-
didat i començarà a preparar les
eleccions del mes de maig.
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El Servei de Medi Ambient organitza diverses activitats que tindran el riu Besòs com a protagonista

Montcada participa en la
Setmana de la Custòdia

la redacció
montcada

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

 >> La gran afluència d�ànecs al final de la desembocadora del Ripoll, sobretot a la tarda, permet gaudir d�imatges de postal

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

Acord per
regar amb

aigua de pou

L�Ajuntament i l�empresa Aigües
de Barcelona (Agbar) �respon-
sable del subministrament d�ai-
gua al municipi- van signar el 22
de setembre el conveni de col·la-
boració per aprofitar l�aigua
freàtica del Pou de Can Tuxans
(Pla d�en Coll)�propietat d�Ag-
bar� per a la neteja viària i el reg
de parcs i jardins. L�acord té una
vigència de cinc anys ifixa que el
compromís municipal és d�un
consum anual de 4.800 m3. El
document el van signar l�alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), i el di-
rector general de Catalunya i
Balears de la companyia, Leo-
nard Carcolé.

Estalvi.  El regidor de Rela-
cions amb Entitats de Serveis
Públics, Ramón Sánchez (ICV-
EUiA) ha explicat que l�ús de les
aigües freàtiques permet estal-
viar aigua potable i poder regar
en època de sequera. L�edil tam-
bé ha assegurat que fer servir ai-
gües del subsòl �no suposarà
cap risc de salubritat perquè
l�aigua serà tractada prèvia-
ment�. L�explotació del servei
anirà a càrrec d�Agbar.

El riu Besòs protagonitza els
actes que Montcada ha organizat
amb motiu de la Setmana de la
Custòdia del Territori, una
iniciativa promoguda per la
Xarxa de Custòdia del Territori
que pretén donar a conèixer a
la ciutadania el concepte de
gestió sostenible i intenta fo-
mentar la responsabilitat de
propietaris i usuaris en la conser-
vació i el bon ús de la terra i els
seus valors naturals, culturals i
paisatgístics.
Les activitats locals tindran lloc
el 7 d�octubre i les duran a terme
els tècnics del Servei de Medi
Ambient i responsables de la
Xarxa Besòs del Projecte Rius i
l�Equip Verd. La jornada co-
mençarà a la Casa de les Aigües
(9.30h), amb una inspecció del
riu, adreçada especialment a
totes aquelles persones que no
coneixen el Projecte Rius, una
iniciativa que ja ha aconseguit
implicar diferents col·lectius de
la població en el seguiment de
l�estat de salut del riu Besòs en
els diferents trams de la seva
conca.

FFFFFororororormació.mació.mació.mació.mació. La jornada
també s�aprofitarà per impartir
els continguts de les sortides
formatives que Medi Ambient
tenia previst fer el passat 16 de
setembre i que es van haver
d�anul·lar a causa del mal temps.
Un cop acabada la inspecció,
cap a les 12.30h, els participants
posaran les seves experiències en
comú a la Casa de les Aigües,
on també es farà la presentació
del llibre que ha editat el
Consorci del Besòs sobre l�ahir

i avui del riu i es presentaran les
properes activitats de la Xarxa
Besòs. També s�aprofitarà per
fer una visita guiada per les
instal·lacions.
 La Xarxa de Custòdia del Terri-
tori és una organització sense
ànim de lucre de caire tècnic i
divulgatiu que es va crear l�any
2003 amb l�objectiu de pro-
moure la custòdia del territori
des del punt de vista social, legal,
fiscal i econòmic i organitzar
activitats que contribueixin a di-
fondre aquest concepte. Actual-
ment, la Xarxa la integren 112
entitats i administracions de tot
Catalunya. La jornada és oberta
a totes les persones interessades.

Diferents ànecs
conviuen al Ripoll

Darrerament és habitual veure al

riu Ripoll concentracions d�ànecs

que suren a l�aigua aliens al

ritme frenètic de la ciutat. La

proliferació d�ànecs domèstics,

de color blanc, i la proximitat dels

humans ha fet que els ànecs

salvatges, sobretot l�espècie de

coll verds, s�hagin tornat més

confiats i es deixin veure als es-

pais més �civilitzats� del riu. Fins

i tot s�ha produït una hibridació de

les dues espècies d�aus que ha

donat lloc a ànecs amb tons

blancs, marrons i verds. LR

la redacció
montcada
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La dotació econòmica serà propera als 300.000 euros, 55.000 més que l�any passat

societat

La Generalitat augmenta els
ajuts per a programes socialsActivitats per promoure

la mobilitat sostenible

L�Ajuntament, a través de la
Regidoria de Medi Ambient i
amb el suport de la d�Educació,
ha organitzat diversos actes en
el marc de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura,
que s�ha celebrat a tota Europa
del 22 al 29 de setembre.  L�ob-
jectiu general del programa era
conscienciar la població de la
necessitat d�utilitzar els trans-
ports alternatius al vehicle privat
i fer un ús racional del cotxe.
El primer acte del programa va
ser un taller de reparació de bici-
cletes, a la plaça de l�Església,
una activitat oberta a tot tipus
de públic en què va col·laborar
gratuïtament l�empresa local
Action. El 26 de setembre al
matí es va fer Al carrer tots hi
pintem, al carrer Major �entre
Generalitat i Rocamora�, amb
participació d�alumnes de quart
de primària de la Salle i el Sagrat
Cor. Els nens van pintar murals
sobre el sentit de la jornada.

Guia. Coincidint amb la Set-
mana de la Mobilitat, l�Ajunta-
ment ha publicat la segona edi-

L�alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i la consellera de Benestar
i Família, Carme Figueras (PSC),
van signar el 21 de setembre el
conveni anual de cooperació en-
tre el Consistori i el Departament
de Benestar i Família de la Ge-
neralitat en matèria de serveis so-
cials. L�executiu català donarà
289.985 euros a l�administració
local distribuïts en diversos pro-
jectes de serveis a les persones.

Actuacions previstes. Es
tracta d�un acord marc en què
hi figuren subvencions a pro-
grames concrets que gestiona
majoritàriament el Departament
de Serveis Socials, tot i que tam-
bé s�inclouen actuacions emmar-
cades en el Pla Integral del barri
de la Ribera.
La dotació econòmica que
aquest any dóna la Generalitat
al municipi supera en gairebé
55.000 euros la de l�any passat,
que va ser de 235.000. El gruix
central de la subvenció l�aporta
l�Institut Català de Serveis
Socials (ICASS) i es destina a
l�atenció primària, amb un total

pilar abián
montcada

ció de la Guia de la Mobilitat
Sostenible i Segura, renovada i
actualitzada, que mostra les
opcions de transport públic al
cotxe que ofereix el municipi
(tren, metro i autobús), dóna
consells als ciutadans com la
importància de caminar o anar
en bicicleta o fer servir el trans-
port públic si es fan recorreguts
llargs o compartir el vehicle pri-
vat. La Guia es distribueix per
escoles i entitats.

de 225.497 euros. Part dels di-
ners són per sufragar els pro-
grames d�atenció domiciliària.
La resta van a altres projectes
com el programa �Després de
les 5� (15.600 euros) �subven-
cionat per la Direcció General
d�Atenció a la Infància i Ado-
lescència (DGAIA)-, adreçat a
l�atenció i al suport d�infants i

joves fora de l�horari escolar.
D�altra banda, la Direcció Ge-
neral d�Actuacions Comunitàries
i Cíviques (DGACC) destinarà
48.888 euros a activitats d�inte-
gració: 24.000 euros són per al
Pla de Desenvolupament Comu-
nitari de la Ribera i els altres 24.888
euros es destinaran a mediació
amb la població gitana.

>> MEDI AMBIENT

EQUIP VERD

 >> Escolars fent un mural al carrer

La montcadenca M. Rosa Bellmunt Villalonga va complir 100 anys
el passat 15 d�agost. El 13 de setembre va ser homenatjada en
un acte al qual van assistir la seva família i l�alcalde, César
Arrizabalaga �a la fotografia. Bellmunt va néixer a Castelló de la
Plana i va arribar a Montcada el 1909 amb els seus pares i germans.
La família es va fer cura de l�ermita Mare de Déu del Turó, ja desa-
pareguda, sent els últims ermitans que hi va haver al Turó. LR

Homenatge a una àvia centenària

PREMSA AJUNTAMENT
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Estrena a l�ensenyament escolar
Prop de 300 alumnes comencen el curs, amb la novetat que el CEIP Ciutat Meridiana entra al mapa escolar local

ELS ALUMNES DE P3

Elvira Cuyàs. Els conillets

FOTOS: NATÀLIA MUÑOZ

Elvira Cuyàs. Els gatets

Font Freda - Ossets blaus Font Freda - Ossets vermells

Sagrat Cor - Els sols Sagrat Cor - Les llunes

Turó Ciutat Meridiana - Les granotes
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ELS ALUMNES DE P3

Reixac - El sol Reixac - La lluna

Viver - Els elefants Viver - Les tortugues

La Salle Mitja Costa
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en 2 minuts...
uVisita de tres alcaldes d�El Salvador

uXXVI Marxa popular en bicicleta

PILAR ABIÁN

Els alcaldes de tres pobla-
cions d�El Salvador, René
Canjura, de Nejapa; Orlando
Mena, de Santa Ana, i José
Narciso Ramírez, de San
Francisco Menéndez, van visi-
tar l�Ajuntament el passat 25
de setembre on es van reunir amb l�alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i el president de Tazumal Catalunya-El Salvador, Rafael
Alemán. La delegació salvadorenca està fent una gira per Catalunya
amb l�objectiu d�obtenir recursos per tirar endavant projectes de
millora de les respectives poblacions. LR

L�Associació de Veïns de Montcada Nova s�afegeix als actes
commemoratius de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura amb l�organització el proper 1 d�octubre de la XXVIa
Marxa Popular en Bicicleta. Els participants sortiran a les 11 del
matí del Parc Salvador Allende i recorreran diferents carrers de
Montcada i Reixac. LR

uVisites guiades a la Casa de les Aigües
Amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya
�que se celebren entre el 29 de setembre i l�1 d�octubre�
l�Ajuntament ha organitzat un dia de
portes obertes a la Casa de les
Aigües (Parc de les Aigües) el 30 de
setembre. L�equipament és un dels
elements arquitectònics més
emblemàtics del municipi i està
considerat una joia del patrimoni
industrial català. També es faran dues
visites guiades, la primera a les 12 h
i la segona, a les 17 h, a càrrec del
Servei de Medi Ambient. LR

Fomentar la igualtat de sexes
sílvia alquézar
terra nostra

L�entitat, amb una quarantena de sòcies, s�ha constituït recentment

grup de dones de terra nostra

gent que es mou

més informació
grup de dones terra nostra

 Núria, 73. Tel. 935 640 862

de 15.30 a 20.30h

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> Algunes de les fundadores del Grup de Dones de Terra Nostra

Des del passat mes de juny
Montcada i Reixac compta amb
una nova entitat formada per
dones: el Grup de Dones de Ter-
ra Nostra que, seguint l�exemple
de l�entitat de Can Cuiàs, neix
amb l�objectiu de fomentar la
igualtat d�oportunitats entre sexes.
�Som un grup de veïnes del
barri acostumades a lluitar i
amb moltes ganes de treba-
llar per promoure els interes-
sos específics de les dones�,
ha dit Teresa Valls, una de les
fundadores del col·lectiu.

Activitats. El nou grup ja té
algunes propostes. Aquest mes
d�octubre començaran els tallers
de bijuteria, cuina i costura.
L�entitat també té previst orga-
nitzar xerrades i sortides, a més
de participar en diferents jorna-
des reivindicatives com el Dia
Internacional de la Dona o la
lluita contra la sida, entre d�altres.
�També ens agradaria mun-
tar un grup de teatre�, ha
avançat una altra de les promo-

tores del grup, Mercedes López,
qui s�ha mostrat molt contenta
perquè �hem reclutat dones
que no surten mai de casa
seva�.
El Grup de Dones de Terra
Nostra es troba cada dia de di-
lluns a divendres en horari de
tarda al centre cívic l�Alzina. En
poc més de dos mesos en fun-

cionament, l�agrupació ja comp-
ta amb més d�una quarantena de
sòcies. �No està malament,
però esperem ser moltes
més�, ha dit López.

PILAR ABIÁN
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El proper número, el 20 d�octubre

Editorial

Prou morts a les vies

Telèfons d�interès
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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
Hay dos paradas de bus en la N-150, próximas a la entrada al
Cementerio, en donde no hay marquesina. En verano los usuarios
se tuestan al sol y cuando llueve se ponen perdidos de agua. Esta
petición ya la he hecho al Ayuntamiento en varias ocasiones. Chari

Urdiales. Terra Nostra

Hi ha més parades dins el municipi en aquesta mateixa situació,
donat que en el moment d�instal·lar les marquesines es va prioritzar
les parades amb major nombre d�usuaris. Per aquest cas en concret,
hem sol·licitat a la Direcció general de transports la viabilitat de la
instal·lació, donat que es àmbit de competència de carreteres.
M. Carme Porro, regidora 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
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89

Pardo, c. Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila, pg. Jaume I, 30

Rivas Duran

3029 1
Duran Localitzacions

Pardo

2 3
Guix E. Relat

4 5
V. Nieto J. Relat Rivas Rivas
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 DL      DM      DC       DJ       DV       DS      DG

9
J. Vila Pardo

10 11
Guix E. Relat V. Nieto J. Relat
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J. Relat

El fet de ser un dels municipis d�Espanya que suporta més
infraestructures i línies ferroviàries també situa Montcada i Reixac
en el rànquing amb més nombre de morts per atropellament a les
vies. La víctima més recent és l�operari que el 16 de setembre va
perdre la vida mentre feia tasques de manteniment a l�estació de
Renfe de Terra Nostra. Les causes del succés encara no s�han fet
públiques, però tot fa indicar que hi va haver una errada de
coordinació entre els treballadors que netejaven les vies i els con-
troladors del trànsit de convois. En tractar-se d�un accident laboral
serà Inspecció de Treball qui haurà d�investigar com van passar els
fets i qui assumeix la responsabilitat del sinistre.
La mort d�aquest operari, un jove de 25 anys veí de Terrassa, ha
tornat a posar sobre la taula les antigues reivindicacions que histò-
ricament ha fet el municipi per intentar resoldre els punts més con-
flictius per a la seguretat de les persones de les vies que travessen la
ciutat. Alguns, com l�eliminació dels passos a nivell dels carrers
Bogatell i Pascual, estan pendents de projecte del pas de la Línia
d�Alta Velocitat, l�excusa que la companyia ferroviària ha fet servir
durant anys per frenar les propostes de fer passos soterrats. D�altres,
com ara el pas soterrat a l�estació de Terra Nostra, ja han estat
acceptats per Renfe que al juny del 2004, es va  comprometre a fer
el projecte en quatre mesos. Han passat dos anys i l�Ajuntament ni
l�ha vist, ni hi ha calendari ni pressupost per executar les obres.
L�estació té més d�un miler d�usuaris diaris que han de creuar les
vies i s�exposen al perill que això representa, en un espai on hi ha un
revolt molt pronunciat que impedeix la visibilitat. Davant d�aquesta
situació, no esperem que hi hagi una desgràcia per posar-hi remei.

Hecho lamentable
JMG
Terra Nostra
>>Lamentable incidente el ocu-
rrido el Ssbado 9 en las Fiestas
de Terra Nostra. El ball per la
gent gran se vió interrumpido
durante unos minutos. Los allí
asistentes dejamos la pista de
baile y nos desplazamos detrás
del escenario, a la calle Santes
Creus (cortada entre las calles
l�Alzina y Montserrat, con mo-
tivo de la fiesta) donde la grúa
municipal se estaba llevando el
coche del duo musical que esta-
ba actuando, por encontrarse
aparcado en un vado. En un
principio los presidentes de la
AV y de la Comisión de Fiestas
intentaron solucionar el tema
con el policía municipal y el res-
ponsable de la grúa, sin llegar a
conseguirlo. Ante la negativa de
desenganchar el coche, los bai-
larines fueron dejado la pista y
acudiendo al lugar de los hechos
para protestar por la interrup-
ción y la falta de tacto, (recuer-
do que la calle estaba cortada y,
por lo tanto, nadie debería cir-
cular por la misma).
Y ya se sabe que a veces, a una
voz no se le escucha y a muchas
voces no se le entiende, y cuan-
do alguien tiene la sensación de
que no se le entiende grita, y a
un grito le siguen otro y otro.
En fin, descontrol total y ¿por
qué? Porque alguien no actuó
con suficiente tacto y no supo
medir las consecuencias. Algu-
nas personas se envalentonan
ante las adversidades y otras se
envalentonan en multitud. Las
quejas aumentaron cuando los
allí presentes comprobaron que
dentro del coche grúa, en la par-
te delantera viajaban, además
del conductor dos mujeres, una
de ellas con un bebé en los bra-
zos, pero eso no era prioritario
para el policía.
Posteriormente apareció un co-
che de policía municipal con dos
agentes más cuando por la ma-
ñana solo estaba disponible un
policía para cerrar las calles con
motivo de la cursa popular y la
semana pasada se celebró la Festa
del Fanalet sin la presencia de
Protección Civil. Al final, tras

pagar la grúa, y entre las protes-
tas de los allí presentes, se pro-
cedió a desenganchar el coche,
se marcharon la grúa con todos
sus ocupantes y los policías. Los
bailarines volvieron a la pista.

Anem a la UAB!
Roser Solano
Can Cuiàs
>>La connectivitat amb trans-
port públic dels municipis de
Cerdanyola, Ripollet i Montcada
i Reixac ha estat sempre una
qüestió prioritaria per a tota la
ciutadania de la zona. Encara
una mica incrèdula pel titular,
llegeixo amb gran satisfacció
l�article de La Veu de la 2ª quin-
zena juliol/agost: una línia d�au-
tobús finançada per la Gene-
ralitat enllaçarà els tres municipis
amb la UAB. Com a ciutadana
de la comarca i mare d�un estu-
diant de l�Autònoma no puc es-
tar més contenta però, on és la
parada del meu barri?
Tota la il·lusió s�esvaeix amb un
cop d�ull al recorregut que tindrà
la nova línia: és perfecte que
aquesta finalitzi a la parada dels
FFCC de Bellaterra, tenint en
compte que el veïns d�aquesta
urbanització de luxe no tenien
connexió amb transport públic
amb la seva ciutat (Cerdanyola),
però, per què no han fet el ma-
teix amb Can Cuiàs? Les sem-
blances són paleses: aquí arriba
la L11 del Metro, estem relati-
vament aïllats de Montcada (ja
no tant gràcies al 155) i també
hem de desplaçar-nos fins a les
institucions públiques situades a
Cerdanyola (SS, Jutjats�) i
Ripollet (INEM).
Em sembla que no fan falta gai-
re explicacions per demostrar la
ineficàcia tant de les regidories
competents dels consistoris de
la  Mancomunitat com dels tèc-
nics de la Direcció General de
Ports i Transports de la Gene-
ralitat. Han deixat perdre la con-
nexió directe de la nova línia
d�autobús amb el Metro, amb
la conseqüent pèrdua d�usuaris
procedents de Barcelona i una
vegada més els �pobres� de Can
Cuiàs ens quedem sense un ser-
vei públic que només suposaria
un retard de com molt 5 minuts

En el número anterior de La Veu, a l�entrevista
de la contraportada vam dir erròniament  el
nom de la professora de matemàtiques de
l�IES Montserrat Miró. No és Antonia Fer-
nández, sinó Rodríguez.
A la pàgina 22 vam publicar que Joan
Capella i Carles Vilalta van morir l�any
2004, quan la data correcta és el 2005.

Fe d�errates

en la totalitat del trajecte. Malau-
radament he de tornar a dir el
tantes vegades sentit �Can Cuiàs
també existeix�, i queda palès
que no és un caprici.

Drac i diables
Can San Joan
>>Drac i diables vol informar
dels motius que van portar l�en-
titat a la decisió de no realitzar
el Correfoc de les festes de Sant
Joan 2006 i en canvi sortir al car-
rer el 23 de juny amb el lema
�Tot ho cremem, res no ens que-
dem�. La decisió, presa en as-
semblea de la Colla, es deu als
greuges patits per aquesta entitat
l�any passat per part del president
de l�AV de Can Sant Joan, no
essent la primera vegada que
posava problemes a l�entitat per
realitzar el Correfoc.
Drac i Diables Can Sant Joan ha
escampat les seves espurnes pel
barri durant els 19 anys que por-
ta funcionant i ha representat
amb molt orgull el barri i el mu-
nicipi allà on ha actuat. Per tant,
no podem consentir que ningú
possi en dubte la nostra honra-
desa. Possiblement no som els
millors i ens hem pogut equivo-
car alguna vegada, però el que
no hem fet ni farem és robar i
no complir amb els nostres con-
tractes, ni quedar-nos ni un
cèntim dels diners de l�entitat, ben
al contrari, a la majoria de la Co-
lla, hi ha hagut temporades que
pertànyer a l�associació li ha sortit
un �pelet� car, havent de posar
calerons de les pròpies butxaques
per poder tirar endavant aquest
projecte que, com el primer dia,
ens segueix il·lusionant.
Aquests fets, i no d�altres són els
que han portat l�entitat a no rea-
litzar el Correfoc de Sant Joan.
D�aquesta manera volem des-
mentir els diferents comentaris,
alguns d�ells lesius per a la repu-
tació d�aquesta entitat, que s�han
anat difonent pel barri. Així ma-
teix, volem demanar disculpes a
la gent que, any rere any, ens ha
recolzat i ha vingut als nostres
espectacles. Esperem haver acla-
rit els dubtes que existien i desit-
gem poder veure�ns l�any vinent
i celebrar plegats els 20 anys de
Drac i Diables Can San Joan.

J. Duran

16 17
J. Vila Pardo

18 19
Guix E. Relat V. Nieto V. Nieto
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:::::::::: És necessària per al rendiment
escolar?

:::::::::: Els centres tenen prou recursos
per assumir-la?

:::::::::: Com es compatibilitzen els horaris
de germans a primària i infantil?

Tots els centres de
primària de Montcada i
Reixac, tant públics com
concertats, tenen ara el
mateix horari lectiu a
educació primària

És positiva la sisena hora?
El fòrum. Ensenyament

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...
:  www.gencat.net/educacio. Web de la Conselleria d�Educació de la Generalitat de
Catalunya

:  www.noalasisena.tk. Web de col·lectius que estan en contra de la implantació de
la sisena hora

L�objectiu de la sisena hora,
segons la Generalitat, és dedicar-
la a reforçar habilitats bàsiques
per a l�educació de l�alumne, com
la lectura, la comunicació oral o la
sensibilitat artística

4

�Pot representar la millora de la qualitat de l�ensenyament�
La sisena hora equipara els centres públics amb
els concertats, que ja fa molts anys que fan sis hores
diàries d�activitat. Tot i no ser una hora de currí-
culum pròpiament, es dedicarà a treballar habilitats
bàsiques per a l�educació dels alumnes, com la lec-
tura, la comunicació oral, les estratègies matemàti-
ques i la sensibilitat artística a les quals, de vegades,
no se�ls dedica el temps que caldria. Cada centre
educatiu ha de marcar-se els continguts a tractar i

els objectius a assolir, garantint la coherència amb
els de les àrees del currículum. Si es fa així, pot
representar una millora en la qualitat de l�en-
senyament dels centres públics. Espero que aviat
s�implanti també per als alumnes de parvulari, per
evitar els problemes que provoca el fet que tinguin
un horari diferent dels de primària tot i que, per
als germans, s�ha resolt amb la contractació de
monitors.

Joan Lluís Forcada
Inspector d�Educació
de Montcada i Reixac

�Ens hem quedat sense mestres�
Des del sindicat USTEC-STEs ja ens vàrem manifes-
tar en contra de la sisena hora a primària. Pensem que
no era ni prioritària ni necessària i, a més, suposava
una gran despesa i podia portar moltes dificultats als
centres. Malauradament, això és el ha passat. La nova
organització, en molts llocs, no permet continuar amb
les mesures que es venien fent, però, sobretot, hi ha
manca de mestres. El Departament d�Educació no
va planificar de manera seriosa i això està creant un

començament de curs molt caòtic, en el qual una gran
quantitat d�escoles no aconsegueixen tenir els mestres
que necessiten, sobretot de mitja jornada i de baixa
per malaltia. Reconeixem i valorem l�esforç pressupos-
tari que ha fet el Departament d�Educació ampliant
substancialment el professorat de primària, però lamen-
tem que aquest professorat sigui insuficient i es dediqui
a augmentar l�horari de l�alumnat de primària enlloc
d�altres mesures que eren més urgents.

Rosa Cañadell
Professora
Portaveu d�USTEC-STEs

�Estem a l�expectativa del seu funcionament�
La sisena hora s�ha implantat aquest curs a totes les
escoles públiques de Catalunya de municipis de més
de 10.000 habitants. Es tracta, entre d�altres, d�unificar
horaris respecte a l�escola concertada i ajustar el temps
de descans al migdia, que en determinats casos sembla
excessiu. Es fa difícil valorar la mesura en aquest mo-
ment, que acaba de començar el curs. Caldrà esperar
que la nova organització escolar s�ajusti correctament.
Però el que sí es pot dir, d�entrada, és que la mesura es

va implantar amb una certa precipitació, el que va mo-
tivar una inquietud inicial entre el personal docent.
Igualment, caldrà valorar les dificultats que representa
actualment per a les famílies amb fills escolaritzats a
infantil i primària i les solucions preses per la Generalitat,
ja que hi ha germans en tots dos nivells i que no
comparteixen el mateix horari. Sí valorem
positivament en el Consell Escolar Municipal que s�hagi
aconseguit unificar els horaris entre totes les escoles
del municipi.

Ana Rivas
Regidora d�Educació

Pili Pérez
Mestresa de
casa

José María
Peña
Pintor

Joana
Baeta
Estudiant

g A mi em va molt bé aquesta
hora més perquè hem dona
més temps per arreclar la casa
i deixar el menjar preparat
ademès crec que beneficiarà
als nens a l�hora de tenir més
coneixements.

la veu dels veïns

Eva Jimenez

g Personalment no m�afecta
l�incorporació d�aquesta hora
però crec que de cara als
estudiants els anirà bé
estudirar una mica més
encara que no ho veig com a
solució del fracàs escolar.

g No m�agrada que hem  facin
estar  a l�escola una hora més
perquè no m�agrada estudiar i
aquesta hora hem treu temps
lliure per jugar amb els amics.

g Una hora escolar més hem
sembla bé de cara els nens i
també pels pares, encara que
potser al principi els infants
aniran més cansats.

Remedios
Cuenca
Mestresa

g Personalment penso que és
bo que els nens tinguin una
hora més de classe, és com
tornar al passat, ja que nosaltres
passàvem més hores a l�escola.

                     Administrativa

ENQUESTA CIUTADANA: MARIA CANGA, TANIA RECLUSA I NATÀLIA MUÑOZ
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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
Jornades del patrimoni. Dia de
portes obertes a la Casa de les Aigües.
Hora: De 12 fins les 19h.Visites guiades:
12h i  17h. Lloc: Parc de les Aigües (Av.
de la Ribera).
exposició. Fotos de vacances. Lloc: Can
Tauler (Balmes, 16).
Tovets en companyia. Els

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

Diumenge  1
sortida. Visita al Museu de Vallvidrera.
Sortida: 10h, a la font de Canaletes.
Organitza: Fundació Cultural.
trobada. Tercera Trobada Rociera.

Hora: 10h. Lloc: Parc de les Aigües.
Organitza:  Agrupació de Rocieros Andalu-
ces a Catalunya.
ciclisme. XXVI Marxa Popular en bici-
cleta. Hora sortida: 11h. Lloc: Parc Salva-
dor Allende. Organitza:  AV Montcada Nova.
cinema. Asterix i els víquings. Hora:
12h. Lloc: Auditori Municipal.
sortida. Comunicació lumínica entre
poblats íbers. Hora: 13h. Organitza: Museu
Les Maleses. Més Informació: 935 651 122.

Dilluns  2
exposició. Les mil cares de la violència

contra les dones en l�àmbit domèstic. Data:

HORARI
De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d�11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

Fins al 22 d�octubre. Lloc: Can Tauler.

Dijous  5
exposició. José Luís Aguiló, finalista
del Premi de Pintura Juan Ramón Ma-
soliver 2005. Hora: 19.30h Lloc: Auditori
Municipal.

Divendres  6
hora del conte. Sàpigues dir no, a
càrrec de Rosa Fité. Hora: 18h. Lloc: Biblio-
teca Montcada Centre (Moniu 12)
cinema.  Hora: 19h. Lloc: Can Tauler.
festa. Festa nova temporada Montcada
Ràdio. Hora: 22h. Lloc: Discoteca Cactus.
presentació. Del llibre Miniatures

Salvatges, d�Enric Piera. Hora: 21h. Lloc:
Café Colon. Organitza: Art�n Musik.

Dissabte  7
jornades medi ambient. Què

fem amb els residus? Hora: De 9 a 14.30h
Lloc: Auditori Municipal (pl. de l�Església, 12.
Organitza: Federació d�Associacions de
Veïns de Montcada i Reixac (FAVMIR).
visita. 110 anys del temple del Sant
Angel Custodi d�Hostafrancs. Hora:
10.30h. Lloc: Creu Coberta, cantonada
amb Moianès (Barcelona). Organitza:
Fundació Cultural Montcada.
teatre. Criatures, del Grup Tea 3-4-5.
Hora:18h. Lloc: Gran Casino Terra Nostra
Organitza: AV Terra Nostra.
setmana de la custòdia del

territori.  Activitats del Projecte Rius.
Hora: 9,30h. Lloc: Parc de les Aigües.
Organitza: Servei de Medi Ambient i Equip
Verd.
concert. Toti Soler presenta un avenç
del seu pròxim cedè La veritable història de

Willy Muñoz. Hora: 22h. Lloc: Auditori Muni-
cipal. Preu: 5,50 euros.

CINEMA

 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

EXPOSICIÓ
JOSÉ LUÍS AGUILÓ

EXPOSICIÓ

Del 17 d�octubre al

Del 5 d�octubre al 5 de novembre

SETMANA DE LA
CUSTÒDIA
DEL TERRITORI
Activitats sobre el
Projecte Rius

7 d�octubre

ASTÈRIX I
ELS VÍQUINGS
Preu: 3,10 euros

Diumenge  8
excursió.  Montcada camina amb...

Destí Can Pomada. Hora: 9h. Lloc: Mossèn.
Castellví.  Organitza: IME i el Cim.
jocs de rol. Torneig d�Anachronism.
Hora: 10h. Lloc: Can Tauler. Organitza: Klub
de Rol Kromm.

Dimecres 11
xerrada-col.loqui. Presentació del
memorial de greuges al rei Alfons XII l�any
1885. Hora: 20h. Lloc: Major, 47. Orga-
nitza: Fundació Cultural.

Divendres  13
competició. Torneig  de Play Station..
Hora: 19h. Lloc: Can Tauler (Balmes, 16).

Dissabte  14
cinema. La noche de los girasoles.

Hora: 19h i 22h. Lloc: Auditori Municipal.
Preu: 3,60 � .
visita. La Ciutadella a través dels seus
monuments. Hora: 11h. Lloc: Museu de
Zoologia. Organitza: Fundació Cultural.

Dimarts  17
exposició. ???.

Jueves 19
presentació. Contes Coordinats.

Hora: 20h. Lloc: Casa de la Vila ( Sala
institucional). Organitza: El Cercle Cultural.

Divendres  20
cuina. Taller de panellets. Hora: 18h. Lloc:
Centre Cívic l�Alzina. Organitza: AV Grup
de Dones de Terra Nostra i Xarxa de
Dinamització.
concert.  IV  Aniversari de Can Tauler.
Grups en directe de hip-hop i break dance i
graffiters. Hora: 19h. Lloc: Can Tauler.

TOTI SOLER
EN CONCERT

Preu: 5,50 euros

7 d�octubre,  22h

1 d�octubre, 12h

LA NOCHE DE
LOS GIRASOLES
Preu: 3,60 euros

14 d�octubre, 19h i 22h
CINEMA

MÚSICA

JORNADES EUROPEES DEL
PATRIMONI A CATALUNYA
Portes obertes
a la Casa
de les Aigües
30 de setembre

Organitza:Servei de Medi Ambient i Equip Verd
Organitza:Servei de Medi Ambient
i Equip Verd
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La 5a Biennal de Fotografia
aspira a la consolidació

L�entitat confia superar la participació de la darrera edició en què van concòrrer 77 autors

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA

laura grau
mas rampinyo

 >> Una pràctica del taller d�il·luminació a l�estudi en què participen socis de l�Agrupació Fotogràfica

ARXIU

L�Agrupació Fotogràfica confia
superar la xifra de participants
que van concòrrer a la IV Bie-
nnal de Fotografia Medalla
Ciutat de Montcada i Reixac que
organitza conjuntament amb la
Regidoria de Cultura. A la
darrera edició van prendre part
77 autors d�arreu de l�estat
espanyol que van presentar 282
obres. A manca de dues setma-
nes perquè s�acabi el termini de
presentació de treballs �el 14
d�octubre�, la comissió organit-
zadora ja ha rebut més d�una cin-
quantena d�obres. Un dels res-
ponsables, Angel Henares, ha
indicat que el gruix de fotogra-
fies acostuma a arribar l�última
setmana del termini establert.
�En cada edició la partici-
pació ha crescut en quantitat
i en qualitat, així que espe-
rem que sigui l�edició de la
consolidació�, afegeix Hena-
res.

Guardons. El premi d�honor,
que serà per l�autor que classi-
fiqui més obres dins de les 20
finalistes, està dotat amb 600
euros. El jurat també atorgarà 6
primers premis de 150 euros
entre la resta i tres premis locals
de 90, 60 i 30 euros. Les obres
es poden lliurar al Centre Cívic
de Mas Rampinyo (Alt de Sant
Pere, 73) o a la Casa de la Vila.
Cada autor pot presentar un
màxim de 4 fotografies amb
total llibertat de tècniques i
procediments. A banda del cer-
tamen, l�AFMiR fa una impor-
tant tasca de difusió de la
fotografia com a responsable
dels tallers de la Regidoria de
Cultura i promotora d�exposi-
cions a equipaments municipals.

La Fundació i
Cultura preparen
un homenatge a
Xavier Fàbregas
laura grau
redacció

 >> Xavier Fàbregas

MANUEL GALLART

La Fundació Cultural Montcada
i la Regidoria de Cultura estan
preparant un programa d�actes
per difondre la figura del
montcadenc, Xavier Fàbregas,
escriptor i crític de teatre, histo-
riador i assagista. L�any passat
va fer vint anys de la seva mort
i 75 del seu naixement. La pre-
sidenta de la Fundació, Núria
Cervera, considera �de justícia�
retre un homenatge a Fàbregas
que per a molts montcadencs
encara és un gran desconegut,
�tot i la seva talla intel·lec-
tual i el reconeixement rebut
per institucions i represen-
tants del món de la cultura��
afegeix. Entre les activitats que
s�estan preparant hi ha la publi-
cació d�un opuscle sobre la vida
i la producció de l�autor, una
exposició, una conferència i la
representació d�una de les seves
obres teatrals �la comèdia El
ladrón� a càrrec del grup Teatrac,
de l�Abi.
L�homenatge a Fàbregas és la
principal novetat de la progra-
mació de la Fundació que repren
les visites guiades a llocs emble-
màtics de Barcelona i les xerra-
des-col·loqui, la primera de les
quals tindrà lloc l�11 d�octubre,
a les 20 h a la seu. Joan Bertran
parlarà sobre la presentació del
memorial de greuges al rei
Alfons XII l�any 1885.

Malí, un país per descobrir
laura grau
montcada

Malí està entre els països més
pobres del món, amb un 65%
del seu territori desèrtic o semi-
desèrtic. Les principals activitats
econòmiques són l�agricultura i
la pesca fluvial a les zones irriga-
des pel riu Níger. L�estiu passat
el fotògraf de l�AFMiR, Miguel
Parreño, va recòrrer el país i va
quedar impressionat per la cali-
desa humana dels seus habitants:
�Em va captivar la forma de
ser de la gent, la seva educa-
ció i amabilitat, a pesar de la
duresa de les seves condi-
cions de vida�. La mostra que
Parreño va inaugurar el passat 21
de setembre a l�Auditori és un

 >> Parreño, conversant amb un dels assistents durant l�acte inaugural

recorregut pels rostres i les
mirades que més van com-
moure l�artista: mares cuidant els
seus fills, els vells savis del poble

o pastors amb els seus ramats,
imatges en un sobri blanc i
negre. La mostra es pot visitar
fins al proper 1 d�octubre.

SÍLVIA ALQUÉZAR
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Busco feina. S�ofereix noia de 26 anys amb
experiència per fer de cangur a les tardes. Tel.
666 969 836. Marta.
Busco feina.  Senyora amb experiència s�ofe-
reix per treballar en tasques de la llar, atenció
a gent gran i infants. Tel. 645 396 938.
Venta. Aloe Vera. Líder mundial. Márqueting
directo por catàlogo. Tiempo libre y mucho
más. 935 644 634
Objecte perdut. Vaig trobar a mitjan setem-
bre, al carrer Clavell una medalla amb una
carcaterística molt especial. Tel. 935 750 705.
Vendo comedor. Completo con sofás
incluidos. Precio a convenir. Tel. 660 073 355.
Oferta de feina. Urgent. Per a fusteria darrere
col·legi La Salle. Amb coneixements de l�ofici.
Tel. 625 569 938.
Busco trabajo. Señora, se ofrece para trabajo
de ayudante de cocina, limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores, etc. Teléfono
651 306 739.
En venda. Una furgoneta Nissan Trade de
l�any 1995. 2.200 Diesel. Preu: 1.700 euros.
Tlf. 935 751 229.
Cotxe en venda. Citroën Saxo VTR 1.6 color
verd. 2.200 euros. Any 99. 650 45 9780
Es lloga. Plaça de pàrquing. Al costat de la
plaça de l�església. Tel. 625 569938.
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. 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 ha-
bitacions (1 doble). Comfortables. Al costat de
Rambla i FFCC.  Amb dret a cuina, rentadora,
etc. Telèfon 662 088 919.
Oferta laboral. Es necessita noia o noi
aprenent de perruqueria per als caps de
setmana. Tel. 935 753 656.

taulell d�anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

La nova comissió de festes
supera el repte amb nota

laura grau
can cuiàs

>> FESTA MAJOR DE CAN CUIÀS

 >> La cercavila inaugural va fer sortir al carrer la gent del barri

La situació de crisi que travessa
l�AV de Can Cuiàs, amb el
president dimitit i a l�espera de
la constitució d�una nova junta,
no ha afectat l�organització de
la Festa Major del barri que va
tenir lloc els dies 15, 16 i 17 de
setembre. Així ho creu Manuela
Valenzuela, presidenta de la
comissió de festes que es va crear
fa tres mesos per tirar endavant
la programació festiva, amb el
suport d�alguns membres de la
junta. Aquesta comissió està for-
mada per una quinzena de per-
sones, entre les quals hi ha gent
jove del barri �que ha aportat
noves idees i formes de fer�,
explica Valenzuela. El canvi en
l�organització s�ha notat en un
increment de la participació del
veïnat, segons la presidenta, que
s�ha mostrat molt satisfeta de la
resposta de la gent.

Novetats. Una de les novetats
de la festa, que va tenir molt
bona acollida, va ser l�organitza-
ció de gimcanes per a grans i
petits �a càrrec del Col·lectiu
Jove C4� en substitució dels
inflables, que només es van fer
diumenge al matí. L�altra nove-
tat, el bingo que es va fer des-
prés de la paella del dissabte al
migdia, també va ser ben rebu-
da. Valenzuela ha anunciat que la
comissió de festes continuarà tre-
ballant �per mantenir l�esperit de
la festa major que darrerament
no era tan participativa�.

FOTOS: SANTI ROMERO

>> Cicle de Poesia a la Frescaen 2 minuts...

u

Els Diables, a l�Hotel d�Entitatsu

Divinas actua a la Mostra de Riallesu

La pluja que va caure el passat 23 de setembre va obligar
l�Associació de Veïns de Montcada Vella a suspendre els actes

de la festa major que incloïen un espectacle infantil, una botifarrada
i un ball amb orquestra. Gerardo Froilán, abans president de l�AV
del barri �que ara s�ha fusionat amb la de Montcada Centre� ha

anunciat que la festa no es farà aquest any però que la intenció es
mantenir-la canviant la ubicació, ja que a Carretera Vella no hi ha

prou espai. LR

 >> El Festival de playbacks va atraure força públic

Montcada Vella suspén la festa

La colla de Dracs i Diables de Can Sant Joan utilitzarà com a
magatzem una de les sales de l�Hotel d�Entitats del barri que
els ha cedit provisio-
nalment l�Ajunta-
ment. L�associació,
amb una cinquantena
de membres, no
disposa d�un local
propi prou gran per
guardar tot el mate-
rial necessari per la
seva activitat. Actual-
ment utilitza dues sa-
les del local del Cen-
tre d�Espeleologia Alpí Vallesà (CEAV) com a lloc de reunió i
magatzem. El conveni signat entre Diables i Ajuntament el
passat 18 de setembre també inclou la col·laboració d�aquesta
entitat en festes i esdeveniments culturals de la ciutat. LG

Els poblats íbers es comuniquen
Els jaciments íbers Les Maleses, a Montcada i Reixac, Puig
Castellar, a Santa Coloma de Gramenet i, Ca n�Oliver, a
Cerdanyola participaran el proper 1 d�octubre en la segona
experiència de comunicació lumínica entre poblats mitjançant
l�ús de miralls. La primera, feta l�octubre passat, va servir per
confirmar que els tres assentaments establien contacte visual
des de temps molt antics. Les persones interessades a partici-
par-hi han de trucar al telèfon del Museu Municipal Les Maleses,
al 935 651 122 . LG

El grup montcadenc Divinas actua el proper 1 d�octubre al
Festival de Teatre Infantil i Juvenil de Cerdanyola, el FIT Festi-
val, conegut anteriorment com la Mostra de Rialles. El conjunt,
format per la montcadenca Irene Ruiz i les germanes Carla i
Marta Móra, representarà l�espectacle familiar Tapgea que com-
bina la música a capella amb el claqué. LR

Montcada, a la Xarxa de Culturau
L�Ajuntament s�ha adherit a la Xarxa de Cultura i Proximitat
de la Diputació de Barcelona, una iniciativa que posa a l�abast
dels municipis un total de cinc programes de suport econòmic
per a les polítiques locals de cultura i proximitat, així com una
sèrie de productes al servei dels tècnics municipals per facili-
tar-los la programació de les polítiques culturals de proximitat
i un Pla d�Ocupació per a Tècnics d�Acció Sòciocultural. LR

PILAR ABIÁN
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Un centenar d�artistes catalans
concorren al Premi Masoliver
El finalista de l�anterior edició inaugura a l�Auditori el 5 d�octubre

LAURA GRAU

La participació al Premi Nacio-
nal de Pintura Juan Ramón
Masoliver 2006 ha baixat res-
pecte l�anterior edició i ha passat
de 146 autors a 102, amb un fet
inusual i és que tots els autors �
amb excepció d�un valencià�
resideixen a Catalunya.
El jurat, format pels crítics Jo-
sep M.Cadena, Conxita Oliver,
Ramon Casalé i Josep Corre-
dor-Matheos, es va reunir el
passat 25 de setembre a la Casa
de la Vila per decidir el veredic-
te. Corredor Matheos va desta-
car el bon nivell de les obres que
van arribar a la selecció final, �on
hi ha propostes que a tot bon
jurat li agradaria premiar�. El
veredicte es farà públic el 9 de
novembre a l�Auditori, coinci-
dint amb la inauguració de la

 >> La regidora de Cultura, Amèlia Morral, amb els membres del jurat

Salat omple la Casa de la Vila
La sala principal de la Casa de
la Vila es va omplir a vessar du-
rant l�acte d�inauguració de l�ex-
posició de Jordi Salat, que va
tenir lloc el passat 19 de setem-
bre. Amics i familiars de Salat,
molt conegut  per ser president
de l�Associació Amics de Rei-
xac, van acudir a la cita. L�expo-
sició respon a la voluntat de la
Regidoria de Cultura de donar
a conèixer els autors locals que,
com va dir Salat, �no som
grans creadors, però hi tenim
molta afició�. LR

LAURA GRAU

 >> Amics i coneguts van donar suport a Salat en la seva primera exposició

laura grau
montcada

mostra de les obres seleccio-
nades, més d�una vintena.
Prèviament �del 5 d�octubre al
5 de novembre� es podrà veure
a l�Auditori la mostra del fina-
lista de la darrera edició del cer-

tamen, el barceloní José Luis
Aguiló (1956). L�artista, que
compta amb una sòlida trajec-
tòria, exposarà una tria de les
seves darreres obres, la majoria
de gran format.
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GUIA WEB

�El �Metàfores terapèutiques�
respon a una necessitat vital�

 >> Amenós en un moment de l�actuació al festival In victro de Vic

Després de 8 anys fent teatre de
carrer per públic infantil i fami-
liar amb el grup Pentina El Gat,
el montcadenc Jordi Amenós
canvia de registre i obre una no-
va etapa com a monologuista,
poeta i cantant amb el nou es-
pectacle Metàfores terapèutiques,
acompanyat pels músics Sam
Atencia, Marc Maestro i Xesc
Vila. L�obra es va estrenar al
Festival In victro dins del Mercat
de Música Viva de Vic que va
tenir lloc a mitjan de setembre.

-Com sorgeix �Metàfores�?
Neix d�una necessitat personal i
artística d�investigar altres
territoris creatius. Fa tres anys
vaig començar a escriure algunes
reflexions sobre la vida, l�amor
en parella, la mort, els dubtes
que t�apareixen en el camí,...i

 Griselda Astudillo és una de les
protagonistes del musical �Grease�

laura grau
redacció

La carrera de l�actriu montca-
denca Griselda Astudillo en el
món del musical continua impa-
rable. Després de participar a
Oliver Twist, Siete novias, para siete
hermanos, Cantando bajo la lluvia i
Gàngsters, la jove de 27 anys va
ser escollida entre més d�un miler
de candidats per interpretar el
paper de Frenchy al muntatge
que presenta el teatre Victòria de
Barcelona basat en la pel·lícula
musical Grease (1978), que va
arrasar les taquilles a final dels
setanta. Per interpretar el paper
de la jove perruquera amiga de
Sandy, Astudillo ha hagut de
sotmetre�s a alguns canvis d�as-

VICENTE HOLGADO

>> ENTREVISTA A JORDI AMENÓS

laura grau
redacció

PREMSA GREASE

La montcadenca, de 27 anys, interpreta el paper de Frenchy

pecte físic, com tenyir-se el ca-
bell de color taronja, però so-
bretot dedicar moltes hores als
assajos ja que la jove canta en
directe i balla en un musical que
dura prop de tres hores i en el
qual participen una quarantena de
persones. Tot i que l�espectacle
s�estrena oficialment el 3 d�octu-
bre, des de mitjan setembre ja
s�han fet exhibicions prèvies amb
bona resposta del públic

Repte interpretatiu. Se-
gons Astudillo el principal repte
dels actors és �satisfer les ex-
pectatives del públic que té
com a referents molt marcats
els personatges de la pel·lí-
cula�. De fet, el muntatge és

una recreació totalment fidel a
l�obra original de Broadway,
respectant la  posada en escena,
l�argument i les cançons. El di-
rector és Ricard Reguant, amb
coreografia de Coco Comín i
direcció musical de Manu Guix.
L�actriu montcadenca també ha
destacat la dificultat de repro-
duir a l�escenari els diferents
espais en que transcorre el film.
�Era un repte important que
s�ha assolit anb força imagi-
nació�, explica. Astudillo està
molt satisfeta amb la reacció del
públic durant les dues setmanes
d�exhibició. Els promotors de
Grease tenen la intenció de por-
tar-lo a Madrid i, fins i tot, als
Estats Units.

aviat em vaig adonar que tot
aquest material demanava ser
traslladat a l�escenari. Fa sis
mesos m�hi vaig ficar de ple
amb l�ajut de Sam Atencia, que
ha composat la música de
l�espectacle, i aquest és el resultat.
-Ha estat terapèutic fer
aquest treball?
Ha estat totalment terapèutic. La
filosofia de l�espectacle neix a
partir de la lectura de dos psico-
terapeutes als quals admiro
molt, com David Gordon i Mil-
ton Ericsson, que mitjançant l�ús
de contes i la tècnica de la hip-
nosi eren capaços de provocar
canvis conductuals en els seus
pacients. Són veritables mags de
la teràpia als quals faig un petit
homenatge. Aquesta nova via
creativa em permet anar cap a
territoris més poètics de la vida
i de la psicologia humana.
-Això vol dir que abandones

el teatre de carrer?
No, en absolut. El teatre de
carrer és una escola fantàstica
d�aprenentatge que em continua
donant moltes satisfaccions, però
tenia moltes ganes de fer alguna
cosa diferents adreçada al públic
adult que em permetés evolu-
cionar com artista.
-Aquesta és la primera vega-
da que cantes en un espec-
tacle. Com ha anat l�expe-
riència?
És un altre repte que afronto
amb moltes ganes, encara que
el meu objectiu no és ser un
virtuós del cant sinó emocionar
i fer pensar el públic a través de
tot el conjunt: la música, la veu i
les paraules.
-La posada en escena és molt
austera.
Sí, vull crear una atmosfera ínti-
ma i sòbria on res pugui dis-
traure l�atenció de l�espectador.

 >> Griselda, amb els cabells taronges, en el paper de Frenchy a Grease
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GUIA WEB

L�escola, una eina integradora
el retro-visor

La immigració dels anys seixanta a Montcada i Reixac inaugura la diversitat cultural a les escoles

laura grau
antoni trias

ARXIU MATLLO AGUILAR

 >>  Alumnes d�una classe de l�escola nacional als seixanta, amb la professora Montserrat

Els nens són els
millors artífexs de la

nova societat
multicultural

Hidalgo, Font, Roda, Moll, Vi-
llalba, Alsina, Trias, Peñalver,
Caravaca, García, Bono, Cañe-
te... són alguns dels cognoms dels
nens que apareixen a la fotogra-
fia, que data dels anys seixanta i
que va ser presa a  l�escola públi-
ca que existia al segle passat al
lloc on actualment es troba la co-
missaria de la Policia Nacional.
Podem comprovar la presència
a la llista de cognoms d�origen
castellà, fet que va començar a
ser normal a les escoles de Cata-
lunya a partir dels anys seixanta
amb l�arribada massiva de gent
procedent de les diferents
províncies de l�Estat Espanyol.
Les persones que integraven
aquesta onada migratòria volien
millorar la seva qualitat de vida
i aprofitar les opotunitats que
oferia la societat catalana, en ple
desenvolupament industrial i
econòmic.

Escola integradora.  Els
fills dels nouvinguts s�esco-
laritzen als centres educatius i, tot
i que oficialment no s�hi ense-
nyava el català, molts l�aprenen
amb els seus companys de classe
i en la seva vida quotidiana. Es

crea així la primera generació de
catalano-parlants amb orígens
diferents que amplien i diversifi-
quen el nostre llegat cultural.

Des de fa uns anys cap aquí les
escoles de Catalunya i també les
de Montcada i Reixac viuen un
procés similar. Ara els cognoms
que comencen a ser normals
tenen procedències diferents �
el Magreb, Índia, Paquistà,...�
però el fenomen és el mateix.
Són fills d�una generació que es
veu obligada a abandonar la

seva terra per poder guanyar-
se la vida, experiència que sem-
pre és traumàtica. Els proble-
mes de convivència i integració
hi van ser llavors i continuen
existint ara però amb el pas del
temps s�acaben superant. Els
nens són els millors artífexs
d�aquesta nova societat multi-
cultural cap a la qual caminem.

�Miniatures
salvatges� al
Cafè Colon

L�Associació Art�n Musik reprén
la temporada amb la presenta-
ció del poemari Miniatures
salvatges, d�Enric Piera, el proper
6 d�octubre al Cafè Colon a les
21 h. Les peces que componen
el poemari estan a mig camí
entre l�haiku i l�aforisme. La
introducció de l�autor i la seva
obra la farà el també poeta
Jordi Condal. Piera, conegut
amb el nom artístic de Pierangelet,
que ja va actuar a Montcada en
el festival Perform�n�art que va
organitzar l�entitat. Després hi
haurà un sopar amb l�autor. LR

El Cercle
presenta �Contes

Coordinats�
El Cercle Cultural porta a la Ca-
sa de la Vila el proper 19 d�oc-
tubre (20h) la presentació del
llibre Contes coordinats, en què
participen diferents escriptors
catalans, com Ignasi Riera, M.
Mercè Roca, Màrius Serra i Mar-
ta Pesarrodona. El llibre l�han
impulsat  voluntaris de Cerda-
nyola de la Fundació Esclerosi
Múltiple amb l�objectiu de
recaptar fons per als afectats. LR
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FUTBOL SALA. GRUP CINQUÈ DE PRIMERA A

L�STE Group Montcada es deixa al
Miquel Poblet el que guanya a domicili

El balanç en les dues primeres jornades de lliga ha estat d�una victòria àmplia a Saragossa i un empat a casa
rafa jiménez
redacció

 >>  El capità David Mora controla una pilota davant un jugador de l�Andorra en el matx amistós disputat a casa

SANTI ROMERO

 >> Montcada Cultura celebra el triomf amb les autoritats municipals

>> FUTBOL SALA. Segona fase de la Copa MoviStar de les Cultures

Montcada Cultura torna a la final
sílvia alquézar
redacció

L�equip Montcada Cultura ha
tornat a obtenir per segona ve-
gada consecutiva el passi per a
la final de la Copa MoviStar de
les Cultures, que tindrà lloc a
Madrid el pròxim mes de no-
vembre. El conjunt local es va
proclamar campió de la ronda
de classificació que es va dispu-
tar al pavelló Miquel Poblet el
16 i el 17 de setembre. L�equip
que dirigeix Javi Vázquez va
superar el San Julián City (Es-
panya) per 3-2, el Chimpun
(Espanya) per 4-1, el Chiliscotes
(Xile) per 6-0 i l�Ibis (Brasil) per
4-1. �Si podem anar a Madrid
el mateix equip tenim op-

cions de ser campions�, ha dit
el tècnic. Per la seva banda, el
conjunt Asalam del Marroc,
l�altre participant montcadenc al

torneig, va quedar eliminat al
primer partit de la segona fase
en perdre contra l�Alianza Co-
razón de Perú per 7-2.

�TENIM UN BLOC SÒLID I EXPERIMENTAT�
el president

El president de l�STE Group

Montcada, Eusebio Carrero, ha
lloat el primer equip, que ha de-
finit com �un bloc compacte
que combina experiència i jo-
ventut�. El màxim responsable
del club confia plenament en el

treball de la plantilla i del tècnic
Carlos Leandro �que conside-

ra també un psicòleg� per re-
cuperar la categoria de Divisió
de Plata. �És un any de transi-

SANTI ROMERO

Quatre punts en les dues pri-
meres jornades. Aquest és el
balanç de l�STE  Group Mont-
cada en el debut a la Primera
Nacional A. Els homes de Car-
los Leandro van començar la
competició a Saragossa amb un
espectacular 1-6 a casa de La
Salle Montemolín. El resultat,
davant un equip jove, es va que-
dar curt per les nombroses
ocasions dels de Montcada.
Emilio, autor de dos gols, va
estar molt a prop d�aconseguir-
ne cinc ja que va fallar dos do-
bles penals i una falta sense bar-
rera. Jhony, David Mora i Rafa
Bufill, també en dues ocasions,
van completar el marcador.

L�empat. Molt distinta va ser
la història una setmana després.
En la primera aparició davant
l�afició, el mateix dia que es va
fer la presentació de tots els
equips del planter del club, l�STE
Group no va poder passar de
l�empat davant l�Hospitalet
Bellsport, un dels equips més
forts del grup. Las absències de
Jhony, Marc Sala i Cristian, així
com els problemas físics de

Rafa Bufill, van ser massa
obstacles per als de Carlos
Leandro. L�Hospitalet, amb un
joc tancat i una gran fortalesa
defensiva, va saber com impe-
dir el atacs dels locals, que sem-
pre van anar a remolc en el
marcador. Aguilera, amb una
mica d�ajuda de Javi, i Rubén
van avançar en dues ocasiones
als d�Hospitalet. Xavi Oliveras
es va convertir en el sorprenent
heroi en seu l�autor dels dos gols
montcadencs. La mala notícia
va ser la lesió al genoll esquerre
de Rafa Bufill. Afortunadament,
una primera exploració va des-
cartar cap problema important.
Al final del partit, Xavi Oliveras,
que ha regressat aquest any a
Montcada, no estava del tot
content: �La veritat és que no
estic massa acostumat a mar-
car, pero hagués preferit no
fer cap gol i que l�equip ha-
gués guanyat�. Per la seva ban-
da, Carlos Leandro demanava
�paciència� després de l�empat
a casa: �Sempre sóc optimis-
ta, fins i tot quan hi ha pro-
blemes. Malgrat les absèn-
cies, l�equip ha tingut tancat
un rival que té nivell de Divi-
sió de Plata�.

ció�, ha dit Carrero, qui reconeix

que no renuncia al somni de
l�ascens a Divisió d�Honor. A
nivell personal, el president

creu que enguany podrà gaudir
més de la part esportiva, sense
haver de preocupar-se tant per

les despeses econòmiques.
Carrero també ha fet una crida
a l�afició perquè continuï donant

suport al club malgrat jugar a
Primera Nacional A. LM
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El Valentine perd amb l�Igualada
el primer matx de la competició

>> BÀSQUET. Lliga EBA

El Valentine masculí va debutar
a la Lliga EBA el 24 de setembre
amb una derrota al pavelló
Miquel Poblet contra l�Igualada,
que va superar el conjunt local
per un clar 76-87. Els homes de
César Saura van jugar per sota
de les possibilitats i van anar a
remolc durant tot el partit,
després d�un mal inici amb un
parcial de 6-22 en el primer
quart. El Montcada, poc encer-
tat de cara a cistella, va trigar sis
minuts a fer el primer bàsquet.
Des de la línia de 6�25 metres,

 >>  La plantilla del Valentine masculí de la nova temporada

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

 >> El Valentine femení jugarà enguany a Segona Catalana

sílvia alquézar
pla d�en coll

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

El Montcada venç a
casa i l�Elvira perd fora

>> HANDBOL. Lliga Catalana

La Salle debutarà a
la pista del Terrassa

núria sánchez
plà d�en coll

 >>  El primer equip de La Salle Montcada jugarà a la Lliga Catalana

FOTOS: SANTI ROMERO

L�equip dirigit per Jaume Puig
afronta la nova temporada amb
l�objectiu de mantenir la cate-
goria de Lliga Catalana, creada
enguany per la Federació. No
obstant això, el conjunt local no
descarta classificar-se per la se-
güent fase. �Hem patit dues
baixes importants i hem de
veure com ens afectaran.
Però ens agradaria aconseguir
l�èxit de la temporada pas-
sada i classificar-nos per la
fase d�ascens�, ha dit el tècnic.
El primer partit de lliga es dispu-
tarà el proper 1 d�octubre a la
pista del Terrassa, mentre que el
primer matx davant dels seus afi-
cionats serà el 8 d�octubre con-
tra el Sant Fost al pavelló Miquel
Poblet.

El femení. L�aposta per a
aquesta nova temporada ha
estat la unificació dels dos sè-
niors femenins després del fra-

 >> La Salle femení ha fusionat aquesta temporada els dos sèniors

càs de la temporada passada. El
planter uneix experiència i jo-
ventut. La gran novetat d�en-
guany es troba a la banqueta,
amb la incorporació del tècnic
Juan Manuel Fernàndez, qui es-
pera que la barreja d�experiència
i joventut de la plantilla doni
bons resultats. Per a la veterana
jugadora del primer equip, Azu-
cena Hernàndez, la plantilla ha
començat la nova temporada
�amb molta motivació, ganes
de treballar i a l�espera de
millorar resultats�. La pre-
temporada no ha començat bé
per a l�equip, que ha perdut els
dos partits amistosos que ha
jugat. L�entrenador atribueix les
derrotes a la falta de rodatge de
matxs. L�equip ha estat enqua-
drat al grup B de la Lliga Cata-
lana amb el Tarragona CH, el
CH Ascó, l�Handbol Cardedeu
i el Sant Esteve de Sesrovires.
L�equip començarà  la lliga el
proper 8 d�octubre davant el
Sant Esteve de Sesrovires al

el Valentine només va fer un tri-
ple  de 12 intents al primer perío-
de, quan una de les principals
virtuts d�aquest conjunt és
l�efectivitat en el llançament ex-
terior. Malgrat el desencís dels
primers dos quarts i anar al
descans amb un 29-41, el Mont-
cada va estar a punt de neutra-
litzar la diferència en diverses
ocasions al segon temps. Quan
més a prop va estar d�aquest
objectiu va ser a manca de 7
minuts per al final �a dos punts
per sota� però un triple de
l�Igualada en la jugada següent i
una nova errada ofensiva del

Montcada amb el posterior
bàsquet del rival van deixar el
marcador novament a set punts
de diferència per a l�Igualada.
Segons l�entrenador, César Sau-
ra, la plantilla no va tenir pa-
ciència per superar l�inici dolent.
�Estic decebut pel nivell de
la primera part�, ha indicat el
tècnic, qui reconeix que comen-
çar així la lliga no és positiu.
Respecte a l�arbitratge, Saura el
considera correcte: �El matx el
vam perdre nosaltres�. El Va-
lentine jugarà contra l�UGT Ara-
gó l�1 d�octubre i serà transmès
per Montcada Ràdio (18.30h).

sílvia alquézar
redacció

El Valentine femení va iniciar la
lliga de Segona Catalana el 23
de setembre amb un treballat
triomf contra el Mollet per 66-
56 al gimnàs municipal. L�equip
que dirigeix Beni López va
remuntar un marcador advers
al primer temps de 12 temps
per imposar-se de forma clara
en el primer matx de la com-
petició. El Montcada va sortir a
la pista bastant indecís, fallant
llançament a priori fàcils. A la
represa, la història va canviar i
els aficionats van poder veure
la veritable imatge de l�equip
local, que s�ha marcat com a
objectiu el retorn a Primera Ca-
talana. El matx es va sentenciar
entre el tercer i l�últim quart,

amb un parcial de 30 a 3 en 11
minuts. Segons el tècnic, el con-
junt local va jugar millor al segon
període perquè va fer una de-
fensa més agressiva, les jugado-
res van sortir més concentrades
i el joc va ser més ràpid. �El
tema psicològic ha estat
clau�, ha indicat López.

Elvira Cuyàs. L�altre equip
femení del Grup Quart de Se-
gona Catalana va perdre a la pista
del Sant Cugat per 43-30. El
conjunt de Mas Rampinyo, que
debuta a la categoria, va jugar
amb baixes importants que van
impedir fer rotacions a la ban-
queta. �Es va notar molt que
no podíem fer pràcticament
canvis�, ha dit el tècnic, Josep
Maria Roig.
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada comença amb
dos triomfs i cap gol en contra
sílvia alquézar
redacció

 >> Josué, fent un cop de cap, i Xavi Alonso, darrera, en un matx amistòs

El CD Montcada ha començat
la lliga de Preferent de forma
impecable. L�equip de Toni Car-
rillo ha guanyat els dos primers
partits de manera clara i, a més,
no ha encaixat cap gol. En la
primera jornada, disputada el 17
de setembre, els montcadencs es
van imposar a l�Escala, un rival
que aspira a l�ascens, per 2-0
amb gols de Sergio �de penal�
i Mejía. A l�últim matx, jugat el
dia 24, el conjunt local va vèncer
al camp del Martinenc, novell a
la categoria, per un contundent
0-3, amb un  hat-trick del capità
Sergio. El Montcada lidera la
classificació del Grup Primer
amb 6 punts, empatat amb el
Vic, el San Cristóbal de Terrassa
i el Parets.

Balanç. El tècnic s�ha mostrat
content pel bon inici de cam-
pionat, tot i que ha remarcat que
no vol entrar en un clima d�eu-
fòria �perquè això acaba de
començar�, ha dit Toni Carri-
llo, qui veu la plantilla molt con-
centrada i madura. Dues de les
virtuts del conjunt local són la
seguretat defensiva �amb cap
gol encaixat en les dues primeres
jornades� i l�experiència dels
jugadors �que saben en tot
moment què han de fer�, ha

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Santa Maria arrenca
amb dues victòries

La UE Santa Maria ha debutat
a Segona Catalana amb dues
victòries en les dues primeres
jornades de lliga. Els homes de
Miguel Argüelles es van imposar
al camp del Sant Celoni per 1-2
el 17 de setembre, mentre que
el diumenge següent van supe-  >>  La UE Santa Maria ha començat la lliga amb dues victòries en dos partits

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Catalana

El Sant Joan només treu
un punt en dos partits

 >> Les autoritats i els directius del Sant Joan amb el propietari d�I. Mengual

SANTI ROMERO

BENJAMÍ RECACHA

indicat l�entrenador, el qual ha
reconegut que no l�ha sorprès el
joc de l�equip en els dos primers
partits de lliga perquè en la
pretemporada ja va oferir una
bona imatge.
El CD Montcada rebrà el prò-
xim 1 d�octubre la visita del Vic,

colíder amb l�equip local que
també aspira a una de les dues
places d�ascens. Els dos homes
que no van jugar a la darrera jor-
nada per molèsties físiques van
ser Mario i Israel. Belda tampoc
va ser convocat per motius per-
sonals.

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan no ha començat la
lliga amb bon peu, ja que només
ha sumat un punt en els dos
primers partits, disputats al
camp municipal de la Font Fre-
da. El Sant Joan va debutar al
campionat el 16 de setembre
amb una derrota contra el San-
ta Eulàlia per 1-2, amb gol de
Javi Sinobas de penal. El dia 24,
els homes de Víctor Ortega van
empatar a dos contra el Sant
Feliu de Codines. El rival es va
avançar en el marcador després
de dues errades de marcatge
dels montcadencs, que van re-
duir distàncies al minut 70 grà-
cies a un gol de penal transfor-

mat per Jiménez. En aquesta ju-
gada l�àrbitre també va expul-
sar el porter del Sant Feliu, una
inferioritat numèrica que va
aprofitar el Sant Joan per bus-
car la igualtat en el resultat. El
segon gol local es va produir en
el minut 80 a través de Pablo.
El tècnic reconeix que �el ba-
lanç fins ara no és gaire posi-
tiu però confio que millora-
rem partit a partit�, ha dit
Ortega.
D�altra banda, la directiva del
Sant Joan va oficialitzar el 22 de
setembre l�acord d�esponsorit-
zació amb l�empresa local In-
mobiliarias Mengual en un acte
a l�Ajuntament amb les autoritats
municipals.

rar el Montornès per 2-1 en el
primer matx del conjunt local
davant dels seus aficionats.
L�equip de Terra Nostra, que
juga a la Ferreria, s�ha col·locat
tercer del Grup Novè de Sego-
na amb 6 punts empatat amb el
Sentmenat i el Cardedeu. LR

SANTI ROMERO
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mésen 2 minuts
CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana masculí

Un sènior fet amb jugadors del planter
El sènior B del CB Montcada ha iniciat la lliga de Segona Catalana
amb bon peu, ja que ha sumat dos triomfs en les dues primeres
jornades: el 17 de setembre contra el Vic per 58-70 i el dia 24
davant del Santpedor per 75-72. El conjunt local aspira a recupe-
rar la categoria superior, perduda la temporada passada. Per això,
el club ha confiat en nou jugadors del planter i en la direcció d�Ismael
Sistrach, que ja va fer-se càrrec del bloc a final de la temporada
passada i va estar a punt d�evitar el descens directe. SA

STE GROUP B. FUTBOL
SALA> Territorial

A per l�ascens
L�STE Group Montcada B
jugarà l�1 d�octubre el primer
partit de lliga a Territorial Cata-
lana contra el Sant Joan de
Vilassar al pavelló Miquel Poblet.
L�objectiu de l�equip, dirigit per
Sergio Berrio, és tornar a Pri-
mera B. El club ha renovat la
meitat de la plantilla amb la
incorporació de jugadors amb
experiència. SA

LA SALLE B. HANDBOL>
2a Catalana

Mantenir la categoria
La Salle B masculí jugarà el pri-
mer partit de lliga el 15 d�octu-
bre a la pista del Vilamajor.
L�equip de Pere Arbona lluitarà
per mantenir-se a Segona Cata-
lana, una categoria que va perdre
la temporada passada però que
enguany pot continuar gràcies a
la reestructuració de la Federació
amb la creació de la Lliga Cata-
lana.  LR

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> TIR AMB ARC. Campionats de Catalunya i d�Espanya de 3D

Can Piqué suma 12 medalles

 >> Els medallistes de Can Piqué al Campionat de Catalunya

sílvia alquézar
redacció

El Club de Tir amb Arc Can
Piqué ha fet un excel·lent paper
als Campionats de Catalunya i
d�Espanya en la modalitat de
recorregut de bosc amb dianes
en tres dimensions, disputats a
mitjan setembre a Mataró i
Purullena (Granada) respectiva-
ment. En el torneig català, l�en-
titat local va aconseguir un total
de 8 medalles �4 d�or, 1 de pla-
ta i 3 de bronze� mentre que a
la competició estatal en va ob-
tenir 4 metalls, destacant el guar-
dó d�or de Francisco José Ver-
dejo, que es va proclamar cam-
pió en la categoria d�arc clàssic.
Per equips, Can Piqué va que-
dar en segona posició al Cam-
pionat català. A l�estatal, la se-
lecció catalana �amb dos com-
ponents montcadencs: Isidoro

CAN PIQUÉ

les classificacions
FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 1 i 2
Montemolín-STE 1-6
STE-Hospitalet 2-2
Equip Pj. Pt.
1 La Muela 2 6
2 Andorra 2 6
3 Alto Aragón 2 6
4 STE Group 2 4

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornada 1
Valentine-Igualada76-87
Equip Pj. Pt.
1 Andorra 1 2
2 Navàs 1 2
3 Igualada 1 2
12 Valentine 1 1

2a Catalana. Grup 1
Jornades 1 i 2
Vic B-Montcada B 58-70
Mont. B-Santpedor75-72
Equip Pj. Pt.
1 Corazonistas2 4
2 St. Fruitós B 2 4
3 Llinars A 2 4
4 Montcada B 2 4

2a Catalana. Grup 4
Jornada 1
St. Cugat-Elvira43-30
Valentine-Mollet 66-56
Equip Pj. Pt.
1 CB Seca 1 2
2 Igualada 1 2

3 ATHC 1 2
6 Valentine 1 2
13 Elvira A 1 1

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 1 i 2
Montcada-Escala 2-0
Martinenc-Montcada0-3
Equip Pj. Pt.
1 Montcada 2 6
2 Vic 2 6
3 S. Cristóbal 2 6
4 Parets 2 6

2a Regional. Grup 9
Jornades 1 i 2
St. Joan-Sta. Eulàlia1-2
St. Celoni-Sta. Maria1-2
St. Joan-St. Feliu 2-2
Maria-Montornès 2-1
Equip Pj. Pt.
1 Sentmenat 2 6
2 Cardedeu 2 6
3 Santa Maria 2 6
13 Sant Joan 2 1

ATLETISME

Cursa Mercè
(Barcelona. 10km)
247 E. Rdez 39�26� �
280 A. Fraile 40�00� �
457 E. Teruel 42�10� �
576 J. Muñoz 43�23� �
577 X. Maldon. 43�23� �
902 E. Maya 45�58� �
904 J. Flores 45�58� �
2461 A. Rdez. 54�45� �

El Cim compleix el
repte de pujar 20 pics

>> CICLISME

El CC Montcada
aconsegueix

bons resultats

Les instal·lacions del club de
tir amb arc de Mataró van acollir

el 24 de setembre la quarta i
última jornada de la segona
edició de la Copa Pirineus,

promoguda pel club de tir Can
Piqué de Montcada. Els arquers
locals han guanyat 3 medalles

d�or, 7 de plata i 4 de bronze. El
president montcadenc, Toni
Roca, s�ha mostrat satisfet

perquè �la competició ha
quallat a França amb la petició
de participar més clubs l�any
pròxim�. D�altra banda, també
han sol·licitat poder prendre
part a la Copa Pirineus altres

clubs catalans. Roca ha lloat
l�organització i la competició,

perquè permet competir amb
arquers del sud de França. SA

copa pirineus
LA SEGONA EDICIÓ
ES TANCA AMB ÈXIT

Grajera i Enric Saldaña� no va
poder revalidar el títol de les tres
últimes temporades. En aquesta
ocasió, Catalunya va acabar en
tercer lloc, darrera de Galícia i

Andalusia. �Estem satisfets
dels resultats perquè som un
dels millors clubs catalans i
l�estat�, ha dit Josep Sánchez,
vicepresident de Can Piqué.

 >> El soci Jon Labrador va pujar el Puigllançada, al Berguedà

>> MUNTANYISME. Vintè aniversari

sílvia alquézar
redacció

El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, va complir
el 24 de setembre el repte de
pujar 20 muntanyes amb motiu
de la celebració de seu vintè ani-
versari. La iniciativa consistia a
arribar a les 12h al pic escollit i
fer-se una foto. A Montcada hi
havia una persona encarregada
de rebre les trucades dels dife-
rents socis participants per con-

firmar que havien fet el cim. Els
membres del centre excursionis-
ta van escollir algunes de les
muntanyes més emblemàtiques
de Catalunya. El Cim té previst
fer una exposició amb les imat-
ges captades a dalt de cada pic.
D�altra banda, l�entitat va parti-
cipar els dies 16 i 17 de setem-
bre a la travessa Matagalls-
Montserrat, de 83 quilòmetres.
Dels 10 socis que van iniciar la
prova, en van arribar al final 7.

EL CIM

El CC Montcada �patrocinat
per Saunier Duval i Construc-
ciones Alcaraz� ha obtingut
bons resultats a les últimes cur-
ses en què ha participat. Per
equips, va quedar primer a
l�Escalada del Castell de Blanes,
segon a Tamarita (Osca) i el
Trofeu Pallaresos de Tarragona
i va acabar en tercer lloc al Gran
Premi d�Olot. En individual,
Aleix Fàbregas va ser el primer
sot-23 i sot-21 a Blanes, Pep
Murlà va ser tercer a Tarragona,
Cristian Ruiz va guanyar en sot-
21 a Sant Joan Despí, Ibon Zu-
gasti va acabar el segon a la Volta
al Montsià i primer al Trofeu
Pallaresos, mentre que Marc
Vilanova va ser el millor sot-21
al Trofeu Baix Penedès. SA
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>> JOCS ESCOLARS

La Lliga Escolar aposta per
la continuïtat de les activitats

L�activitat esportiva extra-
escolar als centres de
Montcada és a punt de co-
mençar. La Lliga Escolar
�organitzada per l�Institut
Municipal d�Esports i
Lleure (IME), el Consell
de l�Esport Escolar de
Montcada (CDEM) i les
AMPA dels centres� ha
apostat enguany per la
continuïtat de les activitats
donada la bona accep-
tació de la temporada an-
terior. El president del
CDEM, Agustín Fuertes,
ha explicat que �els en-
trenaments comença-
ran a partir del 2 d�octu-
bre i es preveu que la
primera jornada sigui el
dia 21�.

Places cobertes. El
multiesport �adreçat a
nens de 6 i 7 anys� i la
psicomotricitat �per a
nens en educació infantil�
han tornat enguany a tenir

núria sánchez
redacció

SILVIA DÍAZ

L�Escola de Futbol de
Montcada presentarà tots
els equips de l�entitat el
pròxim 12 d�octubre al
camp de Can Sant Joan a
les 10.30h. Aquesta tem-
porada el club compta
amb 18 equips: 15 són de
futbol 11 i 7 �incloent-hi
el sènior femení� i 3 de
de futbol sala. Entre tots
els conjunts, l�entitat té més
de 250 jugadors.
Quatre equips de l� EF

Montcada comencen el 30
de setembre les seves res-
pectives competicions. Es
tracta del Benjamí A,
l�Aleví A, l�Infantil A i el
Juvenil A,  que militen a
Primera Divisió.
Per la seva banda, els tres
equips de futbol sala en-
cara no han tancat les plan-
tilles. Segons ha informat
el coordinador d�aquesta
secció, José Luis Carrasco,
�encara estem a la espe-
ra de més nens per re-
forçar els equips�.

una excel·lent acollida. De
fet,  els organitzadors han
avançat que, un any més,
s�hi han inscrit tots els col-
legis de Montcada. Però,
d�altra banda, encara hi ha
centres que estan pendents
de confirmar la seva parti-

cipació a la resta de mo-
dalitats. L�IES Montserrat
Miró, a Montcada Nova,
tornarà a fer equip de
korfbal, un esport que co-
mença a arrelar al munici-
pi gràcies a la iniciativa del
centre de secundària.

>> MONTCADA AQUA

 Èxit d�inscripcions
als cursos de natació

El complex Montcada
Aqua ha fet un balanç
molt positiu del nombre
d�inscrits als cursos de na-
tació per a la temporada
2006-2007, encara que la
xifra definitiva no es farà
pública fins a mitjan octu-
bre. La major part dels cur-
sos compten amb un nom-

bre elevat d�inscrits. En el
moment de tancar aquesta
edició només hi havia pla-
ces disponibles  als cursos
per a adults. La previsió és
que les classes comencin la
primera setmana d�octu-
bre. Pel que fa a la resta
d�activitats aquàtiques, no
hi ha cap canvi. NS

>> FUTBOL. EF Montcada

El club presentarà
els equips el dia 12

>>El Juvenil A es va enfrontar el 23 de setembre al Sabadell

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

>> IME

>> ATLETISME

La JAM ja disposa
de la nova seu

El president de la Joventut
Atlètica de Montcada
(JAM), Juan Abián, va
rebre de  mans de l�alcalde,
Cèsar Arrizabalaga (PSC),
les claus del nou equipa-
ment construït a la zona
d�atletisme del Pla d�en
Coll, que s�ha convertit en
la seu de l�entitat. L�acte es
va fer a l�Ajuntament el 22
de setembre amb la pre-
sència del regidor d�Es-
ports, Juan Parra (PSC),  i
el vicepresident del club,
Antonio Ortega.

>>El nou equipament de la JAM al Pla d�en Coll

L�IME oferta un taller
anual de country

L�Institut Municipal d�Es-
ports i Lleure (IME) ha
inclòs aquesta temporada
una novetat en l�oferta de
propostes anuals. Degut a
la demanda de partici-
pants, l�IME organitza un
curs de country d�octubre
a juny, una iniciativa que
fins ara només es realitzava
dins el programa d�activi-
tats d�estiu. Les classes es
faran dimarts i dijous de
20 a 21h al Gimnàs Muni-

cipal, ubicat a la Zona
Esportiva Centre.

Balls de saló. Una tem-
porada més els dilluns i
dimarts de 22.15 a 23.45h
el Gimnàs serà l�escenari
dels cursos de balls de saló
per a adults.Les persones
interessades a inscriure�s en
les dues propostes es po-
den adreçar a les oficines
de l�IME (C/ Tarragona,
32). NS

l�apunt
El CDEM busca àrbitres
per dirigir els partits de
la Lliga Escolar. Els

interessats poden entre-
gar el seu currículum a
les oficines de l�IME

(Tarragona, 32).

núria sánchez
redacció

�El nou local ens per-
met fer un salt qualita-
tiu important perquè
disposem d�una oficina
i un magatzem al ma-
teix lloc on entrenem�,
ha dit el president, qui
també ha destacat que
l�entitat aprofitarà el nou
equipament per pro-
moure l�atletisme a la ciu-
tat, un esport minoritari.
La instal·lació ha costat
prop de 60.000 euros i
l�ha construïda l�empresa
José García Excavaciones,
la mateixa que va fer les
pistes de petanca.

núria sánchez
redacció

>> BÀSQUET. CB Montcada

L�entitat mostrarà
els conjunts el dia 8
núria sánchez
redacció

El CB Montcada pre-
sentarà tots els seus equips
davant l�afició el proper
diumenge 8 d�octubre a les
16.30h al pavelló munici-
pal Miquel Poblet. L�acte es
farà abans de l�enfronta-
ment entre el Valentine
masculí de Lliga EBA i el
Cosehisa Monzón d�Osca,
corresponent a la tercera
jornada la competició.

Competicions. Els
quatre equips del club que

participen en el Campio-
nat de Catalunya ja han
començat les seves res-
pectives lligues. El Júnior
A és quart després de  gua-
nyar per 65-73 a la pista
del SESE. A l�última jor-
nada el Júnior B es va im-
posar al Grup Barna per 88-
92 i s�ha col·locat al vuitè
lloc. Pel que fa al cadet A,
va vèncer en el tercer partit
de lliga a la pista del Maristes
per 83-93 i ja va quart. Fi-
nalment, el Cadet B és
penúltim en perdre a
Mataró per 61-60.

SANTI ROMERO

>> El CB Montcada ha iniciat les lligues am b moltes il.lusions

PILAR ABIÁN

SILVIA DÍAZ
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STE GROUP MONTCADA. FUTBOL SALA> Presentació dels equips

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

El planter lluitarà per
mantenir les categories

L�entitat compta enguany amb set equips i un centenar de jugadors

L�STE Group Montcada
va presentar tots els
equips davant la seva afició
al pavelló Miquel Poblet el
passat 23 de setembre,
abans del partit entre el
conjunt de Primera A i
l�Hospitalet. Aquesta tem-
porada el planter del club

PRE-BENJAMÍ >

Formació i aprenentatge. Per a l�entrenador, John Serrano, el més important
és que els més petits es diverteixin i aprenguin.

BENJAMÍ B >

Molt treball i diversió. El més important, segons l�entrenador Javier Arenas,
és �aconseguir un bon bloc i quedar entre els quatre primers classificats�.

INFANTIL >

Fer grup. L�entrenador, Carlos Rodriíuez, ha afirmat que el seu màxim legat és
transmetre  els valors de companyonia i respecte pel contrari i aprendre dia a dia.

JUVENIL > Nacional

Classificar-se el millor possible. Aquest juvenil de primer any vol que-
dar a la zona mitjana de la classificació. El tècnic és Francisco Burgueño.

CADET > Preferent Catalana

Demostració de qualitats. L�objectiu principal d�aquest equip es demos-
trar la seva vàlua i quedar el millor possible. L�entrenador és Rafael Hernández.

.

ALEVÍ > Primera Divisió

Fugir de complicacions. L�entrenador de l�aleví, Francisco Salázar, ha
explicat que l�objectiu és mantenir la categoria.

BENJAMÍ A >

Fomentar l�esportivitat. Segons l�entrenador, José Cervero, l�objectiu d�aquest
any és �aprendre a jugar en equip i respectar el contrari�.

compta amb un centenar
de jugadors, repartits en-
tre set equips.  �L�objec-
tiu principal és mantenir
les categories de tots
els conjunts i fer que els
nens aprenguin i es
diverteixin�, ha indicat el
coordinador dels equips
inferiors, Ramon Farré,
que arriba aquest any a

                              FOTOS: SANTI ROMERO

núria sánchez
redacció

l�entitat montcadenca amb
l�encàrrec de mantenir la
mateixa estructura de la
temporada anterior. L�ac-
te de presentació va
aplegar força públic i va
comptar amb la presència
de l�alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga, i el
regidor d�Esports, Juan
Parra, tots dos del PSC.
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CH SALLE MONTCADA. HANDBOL > Presentació dels equips

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

INFANTIL MASCULÍ A >

Revulsiu a la banqueta. El nou entrenador, Josep Quirós ha declarat;
�L�equip espera afiançar-se i continuar aprenent després d�un any
d�experimentació�.

INFANTIL FEMENÍ > Consell Escolar Vallès Oriental

La confirmació de la temporada. Les més petites del club esperen
obtenir resultats favorables i continuar aprenent, segons l�entrenador, Joan Martínez.

INFANTIL MASCULÍ B >

Any de canvis i novetats. L�equip està format per nens provinents del
Sagrat Cor i La Salle. �Han d�aprendre disciplina�, ha dit el tècnic, Marc Navarro.

JUVENIL > Lliga Catalana

Temporada de transició. Per a molts d�aquests jugadors serà l�últim any
de juvenils i han d�obtenir l�experiència necessària per fer el salt a sèniors.

actualitat
La Salle centra els esforços

en el futur de l�entitat

Els socis, pares i seguidors
del Club Handbol La Salle
Montcada van celebrar el
24 de Setembre l�inici de
temporda amb la presen-
tació de tots els equips de
l�entitat, que enguany té 4
conjunts al planter i 3 sè-

                              FOTOS: SANTI ROMERO

núria sánchez
pla d�en coll

El club té més jugadores i ha unificat els dos juvenils masculins

niors. Pel que fa a les prin-
cipals novetats, cal desta-
car l�augment d�efectius a
l�infantil femení, que
compta amb tres noves
jugadores de camp i una
portera que prové del
Barça. D�altra banda, els
dos conjunts juvenils de la
campanya anterior s�han

unificat en un de sol que
jugarà a la Lliga Catalana.
Durant l�acte, al qual van
assistir les autoritats, el pre-
sident de La Salle, Josep
Maresma, va va lloar el
planter. �El capital del
nostre club és el plan-
ter. Esperem que s�as-
soleixin els objectius�.

L�ESCOLA >

El futur. L�escola Sagrat Cor inicia els nens que després passen a formar part del
planter de La Salle Montcada. A la foto, el conjunt aleví.

les classificacions
BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya. Prèvia.
Grup 4. Jornades 2 i 3
CB Montcada A-Andorra 76-94
SESE- Montcada A       65-73
Equip Partits Pt.
1 MGR SESE 3 6
2 CN Sabadell 3 4
3 River Andorra 2 4
4 CB Montcada A 3 4

Junior. Campionat Catalunya
Grup B.  Grup 2. Jornades 1 i 2
Grup Barna-CB Mont B   88-92
Descansa: CB Montcada B
Equip Partits  Pt.
1 Juventut B  2  4
2 Santa Coloma B    2        4
3 Tarragona B  2  4
8 CB Montcada B  1  2

Cadet. Campionat Catalunya
Preferent. Fase Previa.
Grup 2. Jornades 2 i 3
CB i UM-CB Mont A      71 -46
Ademar A- Montcada A  83-93
Equip Partits Pt.
1 CB i UM A 3 6
2 CB Valls 3 6
3 Granollers A 3 5
4 CB Montcada A 3 5

Cadet. Campionat Catalunya
Grup B. Grup 2 Jornades 1 i 2
CB Mont B-Juventut 45-110

Matarò-CB Montcada B 61 -60

Equip Partits Pt.
1 Juv. Badalona 2 4
2 E. Pia Sabadell   2          4
3 Unió Girona 2 4
13 CB Montcada      2         2

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Camp.Terriorial Grup
B .Grup 3. Jorn. 1
St. Antoni-Elvira Cuyas    34-41
Equip Partits  Pt.
1 Sant Just B 1 2
2 Basquet la Salut   1        2
3 Teia Tèxtil           1          2
4 Elvira Cuyàs 1 2

Junior. Camp. Territorial Grup
B.  Grup 3. Jornades 1 i 2
Canet- Elvira Cuyas       53-
47
Elvira Cuyas-Cabrera     88- 59
Equip Partits Pt.
1 Canet 2 4
2 Cabrera 2 3
3 Elvira Cuyas 2 3
4. Parets A 2 3

Pj. partits jugats
Pt. punts
a. ajornat



Armonia en moviment. Lent, armònic i suau. Tot el
contrari del ritme frenètic actual de vida. Així descriul�Olga el tai-txi,
un art marcial xinesa que ha derivat en un sistema de salut i teràpia
que busca l�equilibri del cos i la ment, i que s�estén cada dia més en el
món occidental. Una pràctica que ella, encisada per la cultura oriental,
va descobrir fa 11 anys com alternativa natural per combatre una
bonquitis asmàtica que tenia de naixement barrejada amb ansietat.
L�activitat li va permetre trobar-se milor, fins al punt de renunciar a
la feina de tota la vida com a administrativa en una empresa per
dedicar-se al que ha estat la seva passió. Des de fa tres anys imparteix
classes al carrer Clavell. �El tai-txi t�ensenya que has de fluir amb la
vida, i no lluitar en contra�, aquest és, segons ella, el secret de
l�equilibri. La respiració, la posició postural, la relaxació són les millores
que aporta aquesta pràctica oriental. �No accepto que l�estrés sigui
una forma de vida�, assegura mentre insisteix que la manca d�estabilitat
en la societat d�avui en dia, com l�ansietat i les depressions, són perquè
tenim dissociada la ment i el cos, i busquem desesperadament sentir-nos
bé. Ara l�Olga es divideix entre dues passions, el tai-txi i la Lucía, la seva
filla d�un any.

�El tai-txi converteix l�acer
del cos en cotó fluix�

El tai-txi exigeix

paciència. Quan

et concentres

aprens a relaxar-te

en moviment

És molt més que

un exercici, és

buscar l�armonia,

baixar el centre de

gravetat i trobar  la

sensació d�equilibri

.

LLUÍS MALDONADO

< Amb quin concepte resu-
meix la pràctica del tai-txi?
Equilibri.
< I quines són les claus per
descobrir l�equilibri?
Paciència, treball, coordinació i
concentració. Arribes a la rela-
xació en moviment quan aprens
a concentrar-te. La respiració és
fonamental, perquè si la sabem
controlar ens aporta tranquil-
·litat.
< Quan temps es necessita
per sentir-se millor?
Al principi s�ha de
tenir paciència. Des-
prés de la constància
es comença el pe-
ríode de concen-
tració, i de millorar
la respiració. És una
qüestió de pocs
mesos. Molta gent
es pensa que el tai-
txi relaxa per si sol.
<  Com podem
aplicar la tècnica a
la vida quotidia-
na?
Aquesta societat vol
les coses massa
ràpids, i per això hi
ha problemes d�an-
sietat, de nervis i
depressions. La vo-
ràgine no ens deixa
pensar en el què realment vo-
lem. El tai-txi és l�antítesi de la
insatisfacció de la vida moder-
na de presses i angoixes. Tot és
lent suau i armònic.
< Vivim atrapats en un món

de voràgine, a tota velocitat.
El tai-taxi converteix l�acer del
cos en cotó fluix. Aparentment,
per fora és suau, però dins hi ha
una força interna, estem plens
d�energia. La gent vivim al re-
vés, som sensibles per dintre i
estem envoltats per una capa
d�acer que ens fa estar rígids.
< Les tècniques orientals de
tradició mil·lenària estan ara
de moda.
La cultura occidental s�ha des-
preocupat de buscar l�equilibri

entre el cos i la
ment. Nosaltres ho
busquem ara per-
què tenim alguna
insatisfacció, tenim
dissociada la ment
i el cos, i necessitem
sentir-nos i trobar
solucions que fun-
cionen.
< Cada cop hi ha
més gent que bus-
ca la solució.
L�aventatge del tai-
txi és que hi ha
molts estudis mè-
dics que l�avalen. El
recomanen metges,
traumatòlegs i tera-
peutes. I no només
pel tema psicològic,
sinó per estar més

forts físicament, per enfortir les
articulacions com una teràpia de
rehabilitació.
< En quina etapa de la vida
va conèixer aquesta pràctica?
Fa 11 anys buscava una tècnica

que m�ajudés a paliar els efectes
de la bronquitis asmàtica que ar-
rossegava de tota la vida.
M�agradaven les arts marcials i
m�atreia la cultura xinesa. Vaig
descobrir en el tai-txi una acti-
vitat armònica que també m�aju-
dava a superar l�ansietat. Des-
prés de dos anys practicant vaig
deixar de patir l�asma i con-
trolava la respiració.
< Fins que va convertir el
tai-chi en una forma de vida.
Vaig començar provant un dia,
després dos, i al final cada dia.
Me�m vaig enamorar. Aleshores
treballava com a administrativa
des de feina 11 anys, i no m�om-
plia prou. Vaig deixar-ho i li vaig
dir al meu cap que el cos el te-
nia a la feina, però no l�ànima.
Vaig arriscar molt, però ara tinc
la recompensa. Me n�adono que
tot m�ha passat en etapes d�11
anys.
< Ara què és el que més
repeteix als seus alumnes?
La paraula relaxació. Que quan
vinguin aparquin els problemes
i es dediquin una  hora a ells
mateixos.
<I alguna filosofia?
Que la felicitat no és un destí, és
un camí que has de fer, intentant
que cada dia sigui especial,
aquesta és la filosofia oriental.
No són les coses les que et fan
sentir malament, sinó la manera
com te les prens.
<La maternitat li ha fet can-
viar la manera de pensar?
Jo vaig estar fent tai-chi amb la

meva filla a dins fins als 8 mesos.
Ara, amb 1 any, me la porto als
entrenaments perquè visqui

professora de tai-txi

Olga BeatoOlga Beato

l�ambient. Els nens tenen una
percepció de l�energia superior
a la dels adults.


