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L’Àrea Social és la que experimenta un major augment pressupostari. Pàgina 3

SANTI ROMERO

L’equip de govern tanca el
mandat amb un pressupost
de 34 milions d’euros

Un Nadal lliscant sobre gel
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Nens i nenes patinant sobre gel a la pista coberta del centre. P. 32

Una de les ofertes més atractives per a aquestes festes de Nadal és la que fa Montcada Centre
Comerç (MCC) que ha instal·lat per primer cop a Montcada una pista per patinar sobre gel.
Unes dates que presenten un ampli ventall d’activitats organitzades per l’Ajuntament i les entitats.

>> Adjudicat el nou
projecte de soterrament
de la línia de França P.5

>> Tot a punt per a la
Cavalcada de Reis P. 32

El 4 de gener
s’inaugura
el nou estadi
de futbol

P. 40

SANTI ROMERO

>> L’estadi està gairebé a punt

>>  L’Ajuntament ordena
tancar el polèmic dipòsit
de ferralles de Can Sant
Joan  P. 9

>> Joan Josep Nuet,
nou senador d’Entesa a
Madrid   P. 10

>> Campanya de
l’Oficina d’Habitatge per
captar pisos de lloguer P.4

>> Campanya de
recollida de joguines  P. 21

pàgines centrals

repàs al 2006
12 mesos12 imatges

ARXIU

>> Més de 700 persones
a la festa per a la gent
gran P. 15

SÍLVIA ALQUÉZAR

El 4 de gener s’inaugura el nou
estadi de futbol de la Ferreria
amb un programa d’activitats
on el futbol local serà el prin-
cipal protagonista amb la dis-
puta de diversos partits. A les
16h començaran els enfronta-
ments entre els diferents equips
de l’Escola de Futbol de
Montcada. A les 17.30h serà
el torn dels veterans amb un
matx de luxe entre el FC Bar-
celona, dirigit per Josep Fuster,
i una selecció local. L’entrada
als partits serà gratuïta.

ARXIU
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L’Àrea Social és la que més puja,
amb un increment superior al 30%

pilar abián
montcada

PRESSUPOST DEL 2007

L’oposició vota en contra en considerar que el pressupost no dóna resposta a les necessitats de la ciutadania

Distribució per Àrees
Àrea Territorial 9.952.105 -39,3%
Obres i Serveis Urbans, parcs i jardins, manteniment
i neteja

Àrea Econòmica 5.038.221 -10%
Hisenda, Promoció Econòmica

Àrea Interna 6.769.694 �11,4%
Recursos Humans, Governació, OAC

Àrea Social 6.126.490  �31,6%
Cultura, Educació, Salut Pública, Esports,
Serveis Socials, Joventut, Participació Ciutadana

Àrea Presidència 2.149.137 �3,1%
Alcaldia, Comunicació, Relacions Institucionals,
Coordinació General

-Pla de barris
-Remodelació carrers
-Millores a escoles
-Informàtica i gestió cadastral
-Escales mecàniques

PRESSUPOST TOTAL 2007

34.246.405  
36.705.498  (2006)

27.961.372  (2005)

Organismes municipals
Montcada Òptima    331.800 
Montcada Societat Municipal      30.321 
Institut Municipal d’Esports  1.192.379 
Montcada Comunicació    285.720 

les inversions 6.000.000 

Al 2007 l’Ajuntament gestionarà
34.246.405 euros, d’acord amb el
projecte econòmic que ha
elaborat el govern municipal for-
mat pel PSC, CiU i ICV-EUiA i
que va ser aprovat en Ple el 19 de
desembre, amb els vots en con-
tra dels partits en l’oposició, PPC
i ERC. El pressupost és dos
milions i mig més baix que el del
2006, que ha estat força elevat en
part per la inversió de 6 milions
en les obres de la futura Bibliote-
ca, que ja està en fase d’acabament.
“En realitat el pressupost no bai-
xa, sinó que puja un 11,5% res-
pecte l’actual”, va puntualitzar
davant del plenari el president de
l’Àrea Econòmica, Joan Ma-
resma (CiU).

Peculiaritats. Una de les prin-
cipals característiques del pres-
supost és l’increment de les
partides vinculades a l’Àrea So-
cial. Creixen els pressupostos de
Salut Pública, en un 55%; Serveis
Socials, en un 60%; Integració So-
cial i Drets Civils, en un 52%, Jo-
ventut, en un 22% i Cultura, en
un 10%. També augmenta la
dotació de Serveis Municipals per
al manteniment dels espais
públics i de Medi Ambient per
fer front a una campanya sobre
residus urbans.
A l’apartat d’inversions, es desti-
naran 6 milions a reformes pre-
vistes a la Ribera en el marc de la
Llei de barris –prop de 2 milions
en total–, a la remodelació de car-
rers, a millores a les escoles i a la
modernització de l’administració
local, entre d’altres qüestions.
Maresma també va destacar que
l’actual exercici es tancarà en
positiu i que s’ha sanejat
l’endeutament a llarg termini.
No obstant això, va reconèixer
que els interessos dels crèdits
que s’estan pagant estan
subjectes al preu de mercat  i
que això ha obligat a augmentar
la partida de despeses financeres
en un 44%.

Debat. Les argumentacions de
Maresma no van satisfer l’opo-

sició. La portaveu del PPC, Eva
Garcia, va dir que la pressió fiscal
va en augment i que el govern
només es dedica als grans projectes
i no atén realment les necessitats
de la ciutadania. També la
portaveu d’ERC, Marta Aguilar,
va ser crítica amb el govern, a qui
va acusar d’hipotecar el futur de
la ciutat i de no tenir capacitat
d’estalvi.
Per la seva banda, el portaveu
d’ICV-EUiA, Ramón Sánchez,
tot i formar part del govern i
votar a favor del pressupost, va
lamentar l’absència de partides
destinades als plans de reforma
interior de les muntanyetes de
Can Sant Joan i de la Font Pu-
denta. El comentari va tenir
resposta per part de l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), qui va
convidar Sánchez a informar-lo
directament sobre les qüestions
que preocupen el seu grup.
Arrizabalaga va cloure el debat
pressupostari afirmant que els
comptes donen continuïtat als
projectes engegats durant l’actual
mandat.
El Ple va cloure amb la inter-
venció que tradicionalment fa al
Nadal el president de l’AV de
Vallençana-Reixac, Joan Carta-
nyà, qui va fer un alegat per la
pau i la fraternitat.

-Com defineix l’últim pres-
supost de l’actual mandat?
Com un pressupost prudent i no
electoralista, basat en criteris
d’eficència i eficàcia.
-Per a l’oposició, el govern gas-
ta més del que ingressa i els
seus projectes no responen a
les necessitats de la ciu-
tadania.
Que l’oposició digui que estem
hipotecant el futur de la ciutat sig-
nifica que estem fent moltes co-
ses. A més, si eliminem la parti-
da destinada a la Biblioteca, el
pressupost augmenta  respecte
el de l’any passat i bona part dels
diners es destinaran a millorar
els serveis a les persones i el
manteniment de la ciutat.
-Quines de les partides que
pugen destacaria?
En l’Area Social, per exemple, la
del servei d’atenció domicialiària
a persones grans amb depen-
dències, que s’ha duplicat amb
escreix amb l’objectiu de con-
tractar més personal. També
augmenta el pressupost de
Serveis Municipals en un 22%
per garantir un bon manteniment
dels espais públics.
-Quants diners es destinaran a
inversions?
Sis milions, dels quals dos se-
ran per projectes inclosos a la
Llei de barris de la Ribera.
-Creu que és forta la pressió fis-

PREMSA AJUNTAMENT

“NO ÉS UN PRESSUPOST ELECTORALISTA”

entrevista a Joan Maresma

>> Maresma (CiU)

“Els pressupostos donen con-
tinuïtat als projectes que hem
dut a terme en aquest man-
dat. L’oposició critica el nostre
model de ciutat, però el cert
és que no presenta cap alter-
nativa”. César Arrizabalaga, al-

calde pel PSC

“És un pressupost prudent i no
hipoteca el futur govern que es
formarà després de les elec-
cions del mes de maig”. Joan

Maresma, portaveu de CiU

“Són uns pressupostos posi-
tius, però trobem a faltar parti-
des per als PERI de la Font
Pudenta i Can Sant Joan”. Ra-

món Sánchez, portaveu d’ICV-

EUiA

“Cada dia es queixen més  veïns
dels problemes que hi ha als bar-
ris i el govern continua apostant
per obres faraòniques”. Eva Gar-

cia, portaveu del PPC

“Aquests pressupostos tenen
un problema estructural, hi ha
més despeses que ingressos
i això significa hipotecar el fu-
tur”. Marta Aguilar, portaveu

d’ERC

cal que suporten els ciutadans?
Les ordenances fiscals pugen
un 3,2% i retornem a la ciutat un
pressupost ordinari que aug-
menta en un 11,5%. Això significa
una repercussió de 1.125 euros
per ciutadà.
-I en comparació amb d’altres
municipis veïns, és una bona
xifra?
Doncs sí, i no ho diu el govern
local, ho diuen organismes ex-
terns com la Diputació, que ha
fet una comparativa entre els
municipis de l’Àrea Metropolita-
na que demostra que, quant a
fiscalitat i endeutament, estem
per sota de la mitjana. També hi
ha un altre estudi de la publicació
La Gaceta de los negocios,
segons el qual som un dels cent
ajuntaments d’Espanya amb
més estabilitat i capacitat pres-
supostària. PA

-Supressió barreres arquitectòniques
-Policia Local
-Estalvi energètic
-Pla de Collserola

�

�

opinions
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L’Oficina d’Habitatge busca pisos
buits per facilitar-ne el seu lloguer

L’Ajuntament ofereix als propietaris de pisos un ventall de serveis tècnics i administratius

silvia díaz
redacció

>> La campanya municipal pretèn captar propietaris que vulguin llogar

CAMPANYA MUNICIPAL Aprovació
definitiva de

les Ordenances
Fiscals

pilar abián
montcada

L’Oficina Local d’Habitatge va
posar en marxa el 19 de desembre
una campanya informativa amb
l’objectiu de trobar pisos en els
que actualment no hi visqui nin-
gú per tal d’incorporar-los a la
Borsa d’Habitatge i posar-los a
disposició dels montcadencs a un
preu assequible, que no podrà su-
perar els 600 euros mensuals.
L’Oficina ha editat 3.000 díptics
informatius que ha repartit per
tots els equipaments municipals
i altres espais de Montcada i tam-
bé fa difusió a través del mobili-
ari publicitari urbà.

Garantia. La regidora d’Ha-
bitatge, Fina Manzano (PSC) ha
explicat que fer servir l’Oficina
d’Habitatge per llogar un pis,
“ofereix la garantia de tenir
una administració darrera, com
és l’Ajuntament, i tot un seguit
de serveis tècnics i administra-
tius”. La funció d’aquest servei
municipal és posar en contacte
l’oferta i la demanda. L’Ofici-
na proporcionarà al propietari
interessat a cedir el seu pis, de
forma totalment gratuïta, pòlis-
ses multirisc i de caució, la trami-
tació del contracte i les pòlisses,
intermediació fins a la fi del con-
tracte i informació i tramitació
dels diferents ajuts que atorga
la Generalitat per a la rehabili-
tació del pis, en el cas que sigui
necessari.

Tràmits. Els propietaris inte-
ressats a cedir el seu habitatge a
l’Oficina d’Habitatge han de
trucar al telèfon 935 726 478, a
través del qual li donaran dia i
hora per parlar amb un tècnic
del servei, que li explicarà els
avantatges i les condicions de

formar part de la Borsa de Llo-
guer. El següent pas, si totes dues
parts arriben a un acord, és visi-
tar l’immoble i establir el preu
del lloguer. El propietari haurà
d’aportar una fotocòpia de la
documentació necessària per
poder incorporar el pis a la Bor-
sa –DNI, escriptura, cèdula
d’habitabilitat i de la revisió pe-
riòdica del gas–, dades que, se-
gons Manzano, “ens permetran
conèixer l’estat de l’habitatge
i pensar en una rehabilitació si
és necessària”.
El titular del pis també haurà
de lliurar un joc de claus per-
què els tècnics de l’Oficina
d’Habitatge puguin mostrar-lo
als possibles llogaters, que tin-
dran opció de llogar-lo en fun-
ció de l’antiguitat de la seva sol·-
licitud. Els tècnics també faran
un inventari de totes les perti-
nences del pis cedit per garan-
tir el retorn del contingut en
el moment en que acabi el
periode de lloguer.

entrevista. Fina Manzano, regidora d’Habitatge
“VOLEM QUE LA GENT DE MONTCADA, SOBRETOT ELS JOVES,

ACCEDEIXEN A UN HABITATGE A UN PREU ASSEQUIBLE”
PILAR ABIÁN

-Quin és l’objectiu de la
campanya?
Que els propietaris de pisos
que actualment estiguin buits
els cedeixin a la Borsa d’Ha-
bitatge, per tal d’oferir als mont-
cadencs, especialment als
joves, un habitatge de lloguer a
un preu assequible. Volem que
les persones que tenen un
habitatge i cert recel a llogar-lo,
confiïn en nosaltres.
-El preu del lloguer és més
baix que el del mercat lliure.
Quin avantatge obté el pro-
pietari?
-Per damunt de tot, que el
procés el gestiona l’Ajuntament

i això és símbol de seguretat. A
més, oferim serveis de suport
tècnic i administratiu de manera
gratuïta, no cobrem res per fer
els tràmits del contracte i pro-
porcionem pòlisses multirisc i de
caució gratuïtes. Hi ha gent que
si no hi intervingués el Consistori,
potser no cediria l’ús del seu ha-
bitatge.
-Tenen més demanda de pro-
pietaris o de llogaters?
-Hi ha de tot. Hem rebut moltes
trucades de persones que volen
llogar un pis, però també de
propietaris que no tenen clar si
ofertar el seu habitatge i ens fan
consultes sobre la millor mane-

>> Fina Manzano

SANTI ROMERO
En el Ple ordinari del mes de
desembre es va fer l’aprovació
definitiva de les ordenances fiscals
per al 2007, amb un augment del
3,2%, i sense que s’haguessin pre-
sentat al·legacions.  També es va
donar el vistiplau per a la cessió a
l’empresa Montcada Òptima de
la gestió del nou estadi de futbol
amb l’abstenció dels dos grups de
l’oposició, PPC i ERC.
El Ple va començar amb un
minut de silenci en record a les
víctimes per la violència de gènere
i va cloure amb una protesta si-
lenciosa a càrrec d’un grup de
veïns de Can Sant Joan que van
manifestar-se durant uns minuts
en contra de la possibilitat que la
cimentera Asland pugui cremar
residus, tal com ha denunciat
públicament l’entitat Vallès Net.
A pregunta de la portaveu
d’ERC sobre la possibilitat que
Asland utilitzi llots de depuradora
com a combustible, en comptes
de carbó o petroli, l’alcalde va
desmentir que hi hagi cap acord
de l’Ajuntament en aquest sentit
i va assegurar que, de moment,
l’únic que està fent la Generalitat
és una prova pilot a la cimentera
de Sant Feliu de Llobregat, no
pas a la de Montcada.

Ple novembre. En la sessió
plenària celebrada el 30 novem-
bre tots els portaveus van  pre-
sentar conjuntament una moció
impulsada pel PPC, sol·licitant
que el Consistori enviés cada
mes de gener un informe indivi-
dualitzat a cada contribuent, de-
tallant els impostos que ha de
pagar en cada exercici i les pos-
sibles bonificacions que li perto-
quin. El president de l’Àrea Eco-
nòmica, Joan Maresma (CiU),
va avançar que la iniciativa po-
dria veure la llum cara a l’exer-
cici 2008.

ra de fer-ho i per conèixer les
garanties que els oferim. SD
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Foment encarrega un nou
projecte de soterrament

>> LÍNIA DE FRANÇA

silvia díaz

redacció

PILAR ABIÁN

>> Uns vianants esperen al pas a nivell davant d’un comboi

notícies

l’apunt
ICV IMPULSA UNA CAMPANYA A CATALUNYA

PER RECLAMAR MILLORES A RENFE

ICV ha impulsat una campanya
a nivell nacional per denunciar
el mal funcionament de les lí-
nies de Renfe, amb el lema A
peu ja hauríem arribat. Renfe,
solucions ara.
La formació ecosocialista pro-
posa que la Generalitat tuteli les
decisions que prengui la com-
panyia ferroviària mentre no es
faci efectiu el traspàs de la ges-
tió de les línies de rodalies i

L’empresa Idom s’encarregarà
de redactar el nou projecte
executiu i els estudis bàsic i d’al-
ternatives del soterrament total
de la línia de tren de França al
seu pas per Montcada. El Minis-
teri de Foment va adjudicar a
aquesta empresa els treballs el 5
de desembre, fet que ha com-
portat una enorme satisfacció a
l’Ajuntament i a la Plataforma
Tracte Just-Soterrament Total.
Idom és l’empresa que ha redac-
tat el projecte del pas del Tren
d’Alta Velocitat (TAV)  i va ela-
borar el pla que preveia un
soterrament parcial de la línia
de Puigcerdà. Precisament,
aquest motiu i la urgència del cas
ha estat el que ha provocat que
Foment hagi optat per una via
extraordinària, l’adjudicació direc-
ta, en comptes d’obrir un procés
de licitació que hagués ajornat el
procés.

Valoracions. L’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga

L’empresa triada és la mateixa que ha fet el projecte del TAV per via urgent

(PSC), ha destacat que “l’adjudi-
cació directa accelera enorme-
ment la consecució dels
nostres objectius”.
L’edil ha avançat que l’Ajun-
tament continua treballant en
l’elaboració d’un conveni amb
Foment que inclogui el projecte
de soterrament de la línia de
França i el de la construcció del
TAV. L’objectiu del Consistori
i la Plataforma és que no co-
mencin les obres d’Alta Velocitat
mentre no es presenti el projecte
de soterrament de la línia de
França.
Fins al 3 de gener, el Consistori
mantindrà obert el termini
d’exposició pública del projecte
de construcció del TAV, que
mostra els terrenys que quedaran
afectats, amb un 95% de titula-
ritat municipal.
D’altra banda, el fet que sigui
l’empresa Idom qui redacti els
nous projectes és una bona notícia
per a la Plataforma Soterrament
Total. El seu portaveu, Jaume
Relat, ha dit que “d’aquesta
manera s’estalvia temps en

regionals al govern català, tal
com estableix el nou Estatut de
Catalunya.
ICV també presenta una sèrie
de mesures per millorar el ser-
vei i una proposta d’inversions,
com el desdoblament de la lí-
nia de Puigcerdà entre Mont-
cada i Reixac i Vic i la construc-
ció d’intercanviadors entre les
xarxes de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat i Renfe al Vallès. SD

estudis previs, perquè l’em-
presa ja coneix el projecte i els
terrenys”. Segons Relat, l’adju-
dicació hauria d’haver-se produït
el 16 de novembre passat, però
amb l’encàrrec a Idom “recupe-
rem temps perquè el projecte
podria estar redactat abans dels
sis o vuit mesos previstos
inicialment”.
La Plataforma també ha rebut
com una bona notícia el recent
nomenament del fins ara coor-
dinador de l’empresa ferro-
viària Adif a Catalunya, Jordi
Prat, com a nou comissionat de
Renfe a Barcelona, qui s’encarre-
garà de fer el seguiment de les
obres del TAV.

Publicació. La Plataforma ha
tret al carrer el primer butlletí
informatiu sobre el treball que
el col·lectiu ha fet sobre el
soterrament total de la línia de
França i el calendari de reunions
i actuacions. La comissió de
seguiment del projecte –sorgida
de la Plataforma– es continua
reunint els dijous a l’Abi.
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L’AV Montcada Vella trenca
l’acord de fusió amb la del Centre

L’AV Montcada Centre ha reiterat la seva voluntat de treballar pel veïnat

lluís maldonado
pilar abián
montcada

L’AV Montcada Vella ha trencat
de forma unilateral l’acord de fusió
que havia subscrit amb l’AV
Montcada Centre el passat mes
de setembre. El president de
l’entitat veïnal, Gerardo Froilán,
ha justificat la decisió per les
desavinences que s’han creat
entorn al nom resultant de l’as-
sociació i per la manca de predis-
posició al treball conjunt.

Motius. En un escrit adreçat als
representants de l’AV Montcada
Centre, Gerardo Froilán argu-
menta que la negativa a acceptar
que l’entitat resultant es digués
AV Montcada Vella-Centre ha
estat el detonant del trencament.
El president critica els arguments
plantejats per l’entitat del centre, i
lamenta que els acords verbals
adquirits no es plasmessin en
paper. Froilán opina que “l’AV
Montcada Centre ha confós
l’acord de fusió amb el d’ab-
sorció”. Segons es desprén del
comunicat, l’AV Montcada
Vella dóna per trencada defini-
tivament  la fusió amb l’AV

en 2 minuts...

Intercanvi amb municipis turcs

Protesta dels videoclubs locals
Els videoclubs de Montcada i Reixac han emès un comunicat on
denuncien la greu crisi que pateixen com a conseqüencia de les
descàrregues il·legals a Internet i la venda ambulant de
continguts audiovisuals protegits. Davant d’aquesta situació,
el sector audiovisual nacional va acordar portar a terme una
manifestació a Madrid, que va tenir lloc el 14 de desembre. El
comunicat explica que la pirateria ja ha acabat amb les petites
botigues de música i a Montcada ja no és posible comprar
continguts musicals. “Si aquest problema persisteix i conti-
núa creixent, és possible que en un futur próxim llogar
pel·lícules o videojocs també sigui impossible a la nostra
ciutat”, afirmen els establiments locals. LR

�

�

�

Montcada Centre i lamenta no
haver aconseguit l’objectiu de
crear una associació més forta i
amb major representativitat.
Per la seva banda, el president
de l’AV Montcada Centre, Antoni
Trias, ha manifestat que quan es van
iniciar les converses per procedir a
la fusió d’ambdues entitats veï-
nals es va acordar que el nom uni-
tari seria AV Montcada Centre

i així es va presentar públicament
l’associació el 23 de setembre. “In-
corporar la paraula Vella a
l’entitat dos mesos després d’ha-
ver-se constituit implicava tor-
nar a refer els estatuts i totes les
passes burocràtiques que
exigeix la creació d’una as-
sociació”, ha dit Trias. Montcada
Centre ha manifestat la voluntat
de seguir treballant per al veïnat.

LLUÍS MALDONADO

L’AV Montcada Centre ha sol·licitat per escrit a l’Ajuntament que es
faci un pas elevat al carrer Mossén Jacint Castellví, a l’alçada del
Baixador de Santa Engràcia –imatge de la fotografia. La petició compta
amb el suport de 250 signatures i respon a una antiga reivindicació
veïnal. La demanda també coincideix amb la reclamació d’una família
amb una filla discapacitada que viu al carrer Ripoll, com a mesura de
seguretat per a les persones amb mobilitat reduïda. PA

Petició d’un pas elevat i una barana

Municipis de l’Àrea Metropolitana d’Istambul (Turquia)
han conegut el Pla Estratègic de Montcada i Reixac en el
marc d’unes jornades celebrades del 29 de novembre al 2
de desembre, a la ciutat turca de Pendik, amb la col·la-
boració de la Diputació de Barcelona. A la trobada van
participar representants dels ajuntaments de Castelldefels,
Mataró i Montcada i Reixac, que van posar en comú les
seves experiències pel que fa a la participació ciutadana i la
planificació estratègica. LR

Can Cuiàs prepara mobilitzacions
Posar més pancartes per tot el barri, presentar instàncies
de queixa a l’Ajuntament i preparar una manifestació per
després de les festes són els principals acords que va prendre
l’AV de Can Cuiàs a l’assemblea informativa que va fer el
12 de desembre al Centre Cívic. Les reivindicacions són més
assistència sanitària i més places a l’escola bressol i de primària.
Una altra demanda és el condicionament del centre comer-
cial, a més de la millora dels accessos i les voreres, més neteja,
policia de barri i projectes com l’adequació del Torrent del
Bosc Llarg. SD
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L’AV recull 2.000 firmes
perquè el solar de la

cervesseria sigui un parc

Les obres de la
C-17 continuen

als laterals

Després del Nadal, la Direcció
General de Carreteres té previst
treballar en els laterals de la C-
17 per adequar-los per tal que
pugui passar el trànsit de la ca-
rretera a partir de la pròxima
primavera, quan la Generalitat
de Catalunya preveu que co-
menci la segona fase de les
obres, més notòria que la pri-
mera, ja que entrarà en funcio-
nament la maquinària pesant. La
previsió inicial era que aquests
treballs s’iniciessin a principi
d’any.

Calendari d’actuació.

Quan comenci la segona fase,
els vehicles passaran pels laterals
de la C-17 i es treballarà sobre
el tronc central de la carretera,
mantenint la plaça Espanya per
fer els canvis de sentit.
A la tercera fase, que s’engegarà
a l’estiu del 2007, desapareixerà
la plaça Espanya i, per facilitar
els moviments, es construirà una
rotonda el·líptica alternativa. Les
obres de soterrament de la C-
17 les executa Corviam Corsán,
per encàrrec de l’empresa pú-
blica GISA.

silvia díaz
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>> La comissió de l’AV  que treballa en la campanya de defensa del solar

SÍLVIA ALQUÉZAR

L’AV de Montcada Centre
lliurarà el 29 de desembre a
l’Ajuntament les 2.000 sig-
natures recollides per dema-
nar que la cerveseria del carrer
Montiu esdevingui un parc
urbà. Així es va acordar a
l’assemblea de l’entitat, que va
tenir lloc el 20 de desembre a
l’ABI. En la reunió, l’AV es-
pera rebre en el termini d’un
mes alguna resposta a la carta
informativa amb les seves
peticions que va enviar al
conseller de Política Territo-
rial, Joaquim Nadal; el de
Medi Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar, al Síndic de

Greuges, Rafael Ribó; i a
l’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga.

Oposició al projecte. Els
veïns s’oposen a l’operació ur-
banística del Consistori
mitjançant la qual els terrenys
de la cerveseria han passat a ser
edificables i, a canvi, l’admi-
nistració local ha obtingut la
titularitat municipal de la
Casa Larratea i Can Casamada,
dos edificis emblemàtics de la
ciutat. L’associació també va
parlar de la possibilitat d’in-
tensificar les accions reivindi-
catives en el moment que co-
mencin les obres d’edificació
als terrenys de la cerveseria.

>> MONTCADA CENTRE
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>> MEDI AMBIENT l’apunt

La Generalitat, a través de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), ha signat un acord amb
l’Agrupació de Fabricants de
Ciments –que agrupa totes les
cimenteres de Catalunya– a tra-
vés del qual es desenvoluparan
programes perquè les fàbriques
del sector que ho desitgin subs-
titueixin de forma progressiva
la crema de combustibles fòs-
sils que actualment fan servir
per altres d’origen orgànic,
denominats biomasses.
Segons el govern autonòmic,
l’objectiu és aconseguir que les
empreses, entre les quals hi ha
la d’Asland, treballin amb
materials més sostenibles i
d’aquesta manera, contribuir a
la lluita contra el canvi climàtic.
El combustible alternatiu que
a l’àrea de Barcelona hi ha més
disponible són els llots de fang,
generats per les depuradores.
La directora general de Qua-
litat Ambiental de la Genera-
litat, Maria Comellas, ha ex-
plicat que “aquests residus
podran substituir fins a un
20% el combustible fòssil ac-

L’ACA defensa l’ús de llots de
depuradora a les cimenteres

L’Ajuntament i l’AV de Can Sant Joan s’oposen a que Asland ho faci

silvia díaz
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PREOCUPACIÓ VEÏNAL PER LA POL·LUCIÓ

En la darrera manifestació con-
vocada pels veïns de Can Sant
Joan per reclamar millores
ambientals al barri –el 13 de
desembre– l’AV va expressar la
seva preocupació pel resultat
d’un informe elaborat per la
Universitat de Barcelona, a
petició de l’Ajuntament, analitzant
unes mostres de pols que els
veïns van recollir al mes d’abril.
Segons el vicepresident del col-
lectiu, José Luis Conejero, “l’es-
tudi ha detectat l’existència de
dues substàncies molt perillo-
ses per a la salut relacionades

amb les cendres volants que
s’utilitzen en el procés de
producció del ciment”. L’AV ha
reclamat a l’Ajuntament que
confirmi aquest extrem i un control
més exhaustiu de la cimentera.
Des del Departament de Medi
Ambient del Consistori s’ha
transmés un missatge de tran-
quilitat al veïnat desmentint
l’existència de cendres volants.
El que concreta l’informe és que
en les mostres apareixen dos
minerals, l’hatrurita i la brown-
millerita, que són components
del ciment i de sòls calcaris. PA

tual” i ha assegurat que “fer
servir aquest material només
aporta avantatges mediam-
bientals perquè són residus
més sostenibles”. L’ús de llots
arriba precedit d’una prova
pilot que es va dur a terme al
2005 a Sant Feliu de Llobregat
i a Vallcarca, en les quals, se-
gons Comellas, “vam compro-
var que el combustible alter-
natiu redueix les emissions de
diòxid de carboni i manté els
mateixos nivells d’emissió de
partícules”.

El cas d’Asland. Abans de
començar a fer servir aquest
combustible alternatiu, totes
les cimenteres catalanes hauran
d’adaptar-se tecnològicament
per implementar-lo i segons la
representant de la Generalitat,
“actualment no hi ha cap que
presenti les condicions neces-
sàries”. En el cas d’Asland, Co-
mellas ha avançat que la Gene-
ralitat actualment està tramitant
l’aprovació del projecte de
reducció d’emissions presentat
per l’empresa, un pas previ a la
crema del nou combustible. So-
bre les manifestacions fetes per

l’entitat Vallès Net, que comparava
la cimentera amb una incine-
radora, Comellas ha manifestat
que “la combustió de fang
només aporta beneficis me-
diambientals i qui digui el
contrari està mal informat o té
mala fe”.

Rebuig. L’AV de Can Sant
Joan s’oposa a la possibilitat que
Asland utilitzi llots de depura-
dora com a combustible, en
substitució del carbó o el petroli.
Representants de l’entitat es

>> Veïns de Can Sant Joan en protesta silenciosa durant l’últim Ple

PILAR ABIÁN

reuniran el 27 de desembre amb
Comellas per tractar sobre
aquesta qüestió. Des de l’Ajun-
tament, i en el decurs d’una pro-
testa silenciosa que hi va haver
en l’últim Ple ordinari de l’any,
l’alcalde, César Arrizabalaga, va
assegurar que la cimentera no
cremarà residus. També el regi-

dor de Medi Ambient, Sergio
Hermoso (PSC), en referència
als llots de depuradora ha con-
firmat que “no existeix cap
acord ni podrà existir fins
que la cimentera no tingui
instal·lat el nou filtre mixte
de mànigues, com a premisa
bàsica indispensable”.

>> Vista de la fàbrica d’Asland

ARXIU
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L’Ajuntament ordena clausurar
el dipòsit de ferralla de l’estació

Es prohibirà circular
a més de 80 km/h

A partir del maig de l’any vin-
ent, la Generalitat prohibirà
circular a més de 80 quilò-
metres per hora a totes les au-
topistes, autovies i carreteres de
Barcelona i els seus voltants, ja
que això contribuirà a reduir
les emissions de gasos en un
30%. Aquesta serà una de les
mesures que entraran en vigor
per reduir la contaminació
atmosfèrica a 40 municipis de
l’àrea de Barcelona on al llarg
de l’any se superen els nivells
de partícules en suspensió que
marca la Unió Europea i entre
els quals hi ha Montcada.
La població ocupa el número
7 en el rànquing fet pel De-
partament de Medi Ambient –
d’acord amb les dades reco-
llides al llarg del 2005– segons
les quals va superar en 66 oca-
sions el límit diari de 50microg/
m3, quan la UE estableix que
aquesta circumstància només
es pot donar 35 cops l’any per
protegir la salut dels ciutadans.

Actuacions. Entre les 77
accions previstes pel govern
autonòmic –el primer que
aprovarà un Decret d’aquestes

pilar abián
redacció

PILAR ABIÁN

>> Vista aèria de Montcada

>> DECRET DE LA GENERALITAT >> CAN SANT JOAN

>> El dipòsit de feralla està situat als terrenys de Renfe

SEBASTIÀ HEREDIA

La mesura vol reduir la contanimació
característiques a tot Espanya–
destaquen mesures que obliga-
ran a algunes indústries a mo-
dificar les seves instal·lacions
per baixar les emissions d’òxids
de nitrogen i de partícules, i
d’altres destinades a millorar el
transport públic per
incentivar-ne el seu ús en detri-
ment del vehicle privat.
L’Ajuntament ha estat un dels
40 que ha col·laborat en l’ela-
boració d’aquest pla de xoc que
ha realitzat una comissió inter-
departamental de la qual for-
men part, a més de Medi Am-
bient, les conselleries de Polí-
tica Territorial, Salut, Innovac-
ió, Universitat i Empresa, In-
terior i Relacions Insti-
tucionals.

A través d’un Decret signat pel
president de l’Àrea Territo-
rial, Sergio Hermoso (PSC),
el Consistori ha ordenat la
cessió immediata de l’activitat
del dipòsit de ferralla situat al
carrer Bifurcació, al costat de
l’estació de Renfe de Can Sant
Joan. Hermoso ha explicat
que aquesta decisió s’ha pres
perquè “la instal·lació no
disposava de cap llicència
municipal ambiental i per les
molèsties que causa el di-
pòsit que els veïns de Can
Sant Joan han denunciat
reiteradament”. L’edil ha
manifestat que la mesura em-
presa pel Consistori és
cautelar, perquè és la
Generalitat qui té la darrera
paraula. El Decret es trametrà
ara al Departament de Medi
Ambient, per tal que decideixi
el tancament o no definitiu
del dipòsit de ferralla.

Protestes veïnals. El De-
cret determina que l’empresa
que gestiona el dipòsit de
ferralla, Transporte, Almace-

silvia díaz
redacció

naje y Materiales Siderúrgicos
disposa d’aproximadament un
mes per presentar un recurs
de reposició, que segons Her-
moso, “té poques possi-
bilitats d’èxit”.
En el cas que el propietari no
cessi l’activitat, el Consistori
procedirà a precintar el
dipòsit. Per la seva banda, el
vicepresident de l’AV Can
Sant Joan, José Luis Conejero,
ha valorat molt positivament
l’emissió del Decret i ha
assegurat que “el tancament
està directament relacionat

amb les protestes veïnals que
hem fet al barri”. De tota
manera, Conejero ha dit que
continuaran les actuacions per
continuar reivindicant mi-
llores ambientals al barri.
En aquest sentit, represen-
tants de l’entitat veïnal es
reuniran el 27 de desembre
amb la Directora General de
Qualitat Ambiental de la
Generalitat, Maria Comellas.
L’AV no ha desconvocat la
pròxima assemblea veïnal pre-
vista per al 10 de gener a la
Plaça del Bosc (19h).
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en 2 minuts...
�Revisió del cas Brito i Picatoste

Els representants legals del jove de Terra Nostra assassinat a
Collserola l’octubre del 2001 i els de la seva companya –que va
patir una agressió sexual– van sol·licitar el 19 de desembre al
Tribunal Suprem que la Generalitat fos condemnada com a
responsable civil subsidiària de la fugida dels presos Manuel Brito
i Francisco Javier Picatoste, que van causar la mort del noi i van
violar la noia. La fiscalia  també va sol·licitar que es mantingués
lacondemna de 138 anys per als dos presos. SD

UGT participarà
en projectes

d’inserció social

La secció d’UGT del Vallès
Occidental col·laborarà amb el
Consistori durant el 2007 en
diversos projectes relacionats
amb la integració i la cohesió
social, que tenen un valor de
33.500 euros. Les aportacions
es destinaran a finançar el Pro-
jecte Educatiu de Ciutat i el Pla
Educatiu de l’Entorn, el projecte
Construir l’Entorn adreçat a
població nouvinguda de la Ri-
bera per conèixer la nova realitat
social, cultural i econòmica, i un
taller d’atenció psicològica per a
dones que busquen feina, que
oferiran tant el Servei de Pro-
moció Econòmica com l’Oficina
d’Atenció a la Dona.

Immigració. El president de
l’Àrea Social, Carles Guijarro
(PSC), ha dit que “l’Ajun-
tament potencia els projectes
que col·laborin a integrar
socialment col·lectius com la
població immigrada o les do-
nes”. En tots aquests projectes,
el sindicat UGT col·laborarà
tècnicament amb el Consistori
per vetllar-ne pel bon funcio-
nament.

silvia díaz
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>> PRE-CAMPANYA MUNICIPALS 07

>> Díptic publicitari que s’ha embustiat

LLUÍS MALDONADO

El candidat de CiU obre
una línia telefònica directa
lluís maldonado

montcada

El candidat de Convergència i
Unió (CiU) a l’alcaldia ha po-
sat en marxa una línia directa
telefònica amb la ciutadania.
L’objectiu és canalitzar les  pro-
postes o queixes dels veïns so-
bre els seus respectius barris
per confeccionar el programa
de govern específic per a les
properes eleccions municipals.
Convergència va iniciar a mit-
jan desembre la campanya de
difusió de la iniciativa a través
d’una embustiada als diversos
barris. “Volem incentivar la

participació del veïnat i que
la gent se senti propera par-
lant amb el candidat”, ha ex-
pressat el president de Conver-
gència a Montcada, Joan Carles
Paredes.
En la publicitat enviada, Con-
vergència apel·la als votants
que van confiar en la coalició
a les darreres eleccions al Par-
lament, i a la població que vul-
gui respostes per part de l’ad-
ministració. El telèfon està ope-
ratiu de 9 a 21h.
Maresma es presentarà oficial-
ment com a candidat de CiU a
principis de febrer.

�Detingut per atracar gasolineres
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 13 de desembre un veí de
Sabadell, Manuel EG, de 33 anys, que havia atracat presumptament
18 gasolineres i farmàcies del Vallès Occidental, entre elles una
gasolinera de Montcada i Reixac. A cada atracament, el detingut
s’emportava entre 300 i 700 euros i feia servir una pistola de fogueig
per amenaçar les seves víctimes. Els robatoris van passar entre els
dies 6 i 20 de novembre i se li imputen 18 delictes de robatori. SD

Joan Josep Nuet és el nou
senador d’Entesa a Madrid
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El responsable d’Acció Política
d’EUiA, el montcadenc Joan
Josep Nuet, va ser nomenat el
21 de desembre senador de la
coalició d’esquerres, substi-
tuint Jaume Bosch (ICV) i
convertint-se en el primer re-
presentant d’EUiA a les Corts
Generals.
Nuet representarà Catalunya
al Senat i s’ha mostrat molt

il·lusionat davant del seu nou
repte polític, destacant que
“tinc ganes de començar a
conèixer la dinàmica parla-
mentària”. La principal fun-
ció del Senat, on estan repre-
sentades totes les cambres ter-
ritorials de l’Estat Espanyol, és
la d’aplicar mecanismes de
millora als projectes de llei que
aprova el Congrés dels Diputats
i, segons Nuet, “tinc una res-
ponsabilitat especial per ha-

ver de representar els interes-
sos del Parlament català”.
L’objectiu del montcadenc és
“desenvolupar una política
d’esquerra i progressista i
contribuir a la visió federa-
lista”. Nuet és senador del
grup parlamentari Entesa Ca-
talana de Progrés, format per
EUiA, ICV, PSC i ERC.

Trajectòria política. Des de
fa dos anys, Joan Josep Nuet

(Reus, 1964) combina la vida
política a Catalunya amb la de
Madrid, d’on és Coordinador
Executiu d’Organització d’Iz-
quierda Unida (IU). Abans de
marxar a Madrid, Nuet va ser
coordinador comarcal d’EUiA.
Llicenciat en Geografia i His-
tòria, el montcadenc va ser re-
gidor del Consistori local des
del 1991 i fins al 2003 en els di-
ferents governs encapçalats per
Josep M. Campos, on va exer-
cir de primer tinent d’alcalde,
portaveu del govern i va ser re-
gidor d’Urbanisme, Medi Am-
bient, Governació, Hisenda, Re-
cursos Humans, Informació i
Educació, entre d’altres respon-
sabilitats. >> Joan Josep Nuet

ARXIU/EUiA

El montcadenc passa a ser el primer membre d’EUiA a les Corts Generals
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Arrenca el 156 que
cobreix els nous

serveis al Pla d’en Coll

La línia recorre tot el polígon
industrial del Pla d’en Coll des
de la Carrerada i té el seu ori-
gen i final a la confluència de la
rambla dels Països Catalans i el
pont de l’autopista C-33, amb
un total de 13 parades. El bus
156 funciona els set dies a la
setmana amb freqüències de 25
minuts. El primer autobús surt
a les 5.30h els dies feiners i a les
8h els dies festius, fins a les
21.30h.

Accés a equipaments. El
recorregut de la línia inclou
connexions amb les línies de
bus 96 i 155 i “facilita l’accés a
diferents centres educatius,
lúdics, esportius i equipa-
ments com el nou CAP i la
nova comissaria del Pla d’en
Coll, a més d’arribar al teixit
industrial del Pla d’en Coll”,
com va subratllar l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga
(PSC), en l’acte de presentació

del nou itinerari, l’1 de desem-
bre passat.
El president de Transports Me-
tropolitans de Barcelona, Xavier
Casas, va destacar que “la nova
línia constata l’aposta que es
fa des de l’Àrea Metropoli-
tana per comunicar els espais
dels municipis amb transport
públic”. A l’acte també va assistir
la presidenta de l’Entitat Metro-
politana del Transport, Maite
Arqué.

lluís maldonado

montcada

>> TRANSPORTS

El bus connecta  amb el polígon, el CAP i els Mossos

>> El nou autobús va entrar en funcionament el 30 d’octubre i funciona els set dies de la setmana

>>La inauguració de la línia es va fer l’1 de desembre

FOTOS: LLUÍS MALDONADO

l’apunt
L’AUTOBÚS B-18 QUE CONNECTA AMB

SANTA COLOMA PASSA ARA CADA 35 MINUTS
La línia B-18, que enllaça Montcada
amb Santa Coloma de Gramenet, pas-
sa des del 19 de desembre cada 35
minuts de dilluns a divendres, en
comptes de cada hora  –com succeïa
fins ara– gràcies a la incorporació d’un
nou vehicle. L’autobús cobreix el trajecte
entre la plaça Lluís Companys i el barri
colomenc de Santa Rosa, a través de la
carretera de la Roca.
La presidenta de l’Àrea Interna, M.
Carmen Porro (PSC), ha avançat que
“quan acabin les obres que hi ha en

aquest itinerari, la freqüència de pas
serà de mitja hora”. La primera sortida
des de Montcada és a les 7.37h de dilluns
a divendres, mentre que la darrera es
produeix a les 21.02h. Els diumenges i
els festius, la línia no està operativa.
Aquesta ampliació forma part de l’acord
a què ha arribat l’Ajuntament amb l’Entitat
Metropolitana del Transport per millorar
el servei dels recorreguts de l’empresa
TUGSAL per Montcada (B-18 i N-3) i fer
possible  l’arribada de transport públic
fins al Bosc d’en Vilaró. SD
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laura grau
la ferreria

>> MEDI AMBIENT

Andròmines vol promoure
un mercat d’intercanvi

Andròmines, responsable de la
gestió de la Deixalleria, vol
impulsar un mercat d’in-
tercanvi d’objectes de segona
mà. El tret de sortida de la ini-
ciativa es va donar el 4 de de-
sembre en un acte que també
va servir per fer balanç de  les
fites que ha assolit l’entitat, en-
tre les quals destaca el certificat
EMAS per la seva bona gestió.

Agraïment al suport. Un
dels fundadors d’Andrò-
mines, Sebastià Heredia, va
destacar el fet que és “la pri-
mera associació sense ànim
de lucre de tot l’estat que rep

Alquilo piso. 3 habitaciones sobre la calle
Mayor. Excelente. Tel. 676 424 471.
Busco feina.  Noia de 19 anys amb expe-
riència  s’ofereix per fer de cangur en horari de
matí. Tel 618 430 027. Tamara
Busco feina. Jove de 30 anys s’ofereix per
treballar a magatzem amb carnet de
carretilla. Tel. 658 058 575, 935 643 069.
Se alquila patio de 130m2 en Terra Nostra para
ramo de la construcción. Tel 649 33 90 73
Busco cangur. A partir del gener per cuidar
de dues nenes petites. Quatre hores diàries,
de 8 a 9 i de 12 a 15h. Tel. 935 753 457.
Chica de 30 años busca trabajo. Española
con nivel de inglés nativo para trabajos de
oficina. Tel. 610 498365
La cadena de tintoreries 5 ASEC. obrirà una
franquícia al complex de mas rampinyo i que
estaria bé que la pogués portar algú de
montcada. Tel. 637 37 07 83 .
Es ven robot multiusos marca kirby nova. Tel.
93 564 14 05/ 647 69 05  97.
Traspaso. Tienda de moda infantil y juvenil en
Rubí en pleno funcionamiento. Punto muy
comercial. Decoración nueva. Tel.  662 088
919.
Busco trabajo. De media jornada por la tarde
de dependienta. Tel. 654 149 849.
En venda. Mobles d’estil valencià dels anys
60 en molt bon estat i làmpades de llàgrimes.
Preu molt econòmic. 93 564 18 71 (Carme).

93 564 22 45 (Rosa)
En venda. Telèfon mòbil de tercera
generació. Noki 6680 nou per estrenar. A bon
preu. Tef 669 498 306.
Venta. Aloe Vera. Líder mundial. Márqueting
directo por catálogo. Tiempo libre y mucho
más. 93 564 66 34
En venta.  Lavavajillas. Seminuevo. Aniston.
240 euros. Tel. 93 575 08 49.
Vendo caravana. De 4 a 6 plazas en Cas-
telldefels. Tel. 607 264 903.
Alquilo. Dos habitaciones en Sabadell. Una
doble. Confortables. Lado Rambla y Ferro-
carrils de la Generalitat. Derecho a cocina y
lavadora.Tel. 662 088 919.
Oferta laboral. Per fusteria darrera de La
Salle. Aprenent de 16 a 17 anys. 625 569 938.
Oferta laboral. Se precisa peón para montaje de
andamios.  Con carnet de conducir. 655 58 70 72.
Oferta laboral. Se necesita tornero de control
numérico y aprendiz para una empresa de
Barberà del Vallès. Tel. 937 186 268.
Oferta laboral. Empresa de Montcada nece-
sita oficial de primera para montaje de alumi-
nio y vidrio. Tel. 935 752 574 / 609 303 819.
Bar en traspaso. Por enfermedad. En calle
Valencia, 5. De 95m2. Tel. 935 646 661.
Vendo piso. De particular a particular. 86 m2,
4 habitaciones, reformado en 2003, aire
acondicionado, calefacción, parquet, exterior.
Precio 273.500 euros. Teléfono 93 564 21 41.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

aquest reconeixement” i va
agrair la confiança i el suport
municipal perquè la instal·la-
ció sigui avui una referència a
tot Catalunya.
A l’acte va assistir l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), que va
elogiar la tasca que fa Andrò-

mines i el seu treball constant
amb persones en risc d’exclu-
sió social.
El segon mercat d’intercanvi
es farà després de les festes
nadalenques amb l’objectiu de
promoure formes alternatives
de consumir.

 >> L’entitat va aprofitar la trobada del 4 de desembre per fer balanç de la feina

Balanç positiu del Projecte Rius
La conca del Besòs presenta símptomes de recuperació
però encara hi ha trams greument afectats per la
intervenció humana com abocaments i infraestructures
que impedeixen el curs natural del riu. Aquesta és una de
les conclusions de les inspeccions que han fet a la conca
durant el 2006 més d’un centenar de grups i entitats que
col·laboren en el Projecte Rius al tram del Besòs, 13
dels quals són de Montcada. L’estudi es va fer públic el
12 de desembre a la Casa de les Aigües. L’entitat prepara
una exposició fotogràfica sobre l’evolució del Besòs.
Les persones que tinguin imatges les poden enviar a
a l’adreça electrònica grups@projecterius.org. LG

LAURA GRAU
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Els locals
musicals

s’agremien
L’MCC i el Pla d’en Coll
sortegen lots de regals

Montcada Centre Comerç
(MCC) farà el sorteig dels cinc
lots amb productes i serveis
que ofereix l’associació el 23
de desembre (18h) amb un acte
públic a la plaça de l’Església.
Una mà innocent traurà els cinc
números premiats d’una urna
–en la que hi haurà tots els vals
que l’MCC ha repartit durant
la campanya  de Nadal– i el pre-
sentador de l’acte, si la persona
premiada no està present, la
trucarà i haurà d’arribar-hi en
10 minuts. A més, durant tot el

Can Sant Joan
reparteix el premi
del ‘Rasca-rasca’

Un total de 40 locals musicals
de Cerdanyola, Ripollet i
Montcada i Reixac s’han agru-
pat en una nova associació que
dependrà orgànicament del
Gremi d’Hostaleria del Vallès
Occidental i el Barcelonès i de
Fecasarm, la patronal del sec-
tor. La nova associació neix de
la voluntat de cooperació en-
tre ambdues entitats per tal
que els associats es beneficïn
d’aquesta doble pertinença i
permetrà oferir als agremiats
cursos de formació per a con-
troladors d’accés a les sales, per
empresaris, serveis tècnics i
assessorament jurídic, entre
d’altres. LR

En el marc de la campanya or-
ganitzada per l’Associació de
comerciants del barri, Estre-
lla Amores ha estat agraciada
amb un ordinador que li va
lliurar el propietari d’Electro-
domèstics Ventura. LR

>> COMERÇ

dia 23, l’MCC organitza un
Caga tió a la plaça de l’Església,
en col·laboració amb l’Esplai
Sesa.

Premis al Pla d’en Coll.

D’altra banda, l’Associació de
Comerciants de Montcada
Nova-Pla d’en Coll sorteja el 29
de desembre (19h), a la Caixa
de Manlleu de la Rambla dels
Països Catalans, una cin-
quantena de lots. Cada botiga
premiarà els seus propis clients.
Tots dos sorteigs compten amb
la col·laboració de Montcada Ràdio

(104.6 fm).

Ambdues entitats fan actes els dies 23 i 29

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
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L’Ajuntament ret un homenatge especial a
les dues persones de més edat de Montcada

Prop de 700
persones omplen
el Miquel Poblet

sílvia alquézar
pla d’en coll

FESTA  DE LA GENT GRAN

 >> Vista parcial de la pista durant el berenar que va oferir l’Ajuntament als participants

FOTOS:SÍLVIA ALQUÉZAR

AJUNTAMENT I GENERALITAT GESTIONARAN
PLEGATS EL CASAL DE LA GENT GRAN

l’apunt

El Ple de novembre va acordar
establir els primers passos per
arribar a una gestió conjunta
entre el Consistori i la Gene-
ralitat en el Casal de la Gent Gran
de Montcada i Reixac, que ac-
tualment depèn exclusivament
del Departament d’Acció Social
i Ciutadania de l’executiu català.
El president de l’Àrea Social,
Carles Guijarro (PSC) va explicar
que la cogestió “està relacio-
nada amb la idea de proximitat
que vol establir la Generalitat
en matèria d’atenció a les
persones”.
El següent pas per obtenir la
gestió conjunta és crear una
comissió mixta i Guijarro va ma-
nifestar que, abans de comen-

çar a treballar plegats, “la Gene-
ralitat ha d’assignar la dotació
econòmica pertinent perquè
l’Ajuntament pugui assumir
noves responsabilitats”, va dir.
El Partit Popular de Catalunya
es va abstenir i la portaveu del
grup, Eva García, va manifestar
que “el que ens agradaria és
que les responsabilitats pas-
sessin a l’Ajuntament i que no
hi hagués una gestió con-
junta”.
La portaveu d’ERC, Marta Agui-
lar, va justificar l’abstenció del
seu grup al·legant que “ara és
el moment d’unificar criteris
entre tots els casals de Cata-
lunya i no de parlar de compe-
tències”. SD

Al voltant de 700 persones van
participar el 17 de desembre a la
diada de la Gent Gran que va
organitzar l’Ajuntament al
pavelló Miquel Poblet, amb la
col·laboració dels dos casals de
Gent Gran del municipi –el de
Montcada i Reixac i de la Mina–
i l’assemblea local de Creu Roja.
Amb el lema Per a la gent que ha fet
gran Montcada i Reixac, l’acte tenia
com a objectiu reconèixer la
trajectòria de la gent de
Montcada més gran de 65 anys
i, de manera molt especial, a les
dues persones amb major edat
que hi ha actualment al municipi,
que són Ramona Ribas Roca,
nascuda l’any 1909, i Manuel
Moreno Martínez, que va néixer
l’any 1911.
Les autoritats municipals, encap-
çalades per l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), van obse-
quiar-los amb una reproducció
de l’ermita de Reixac. Totes les
persones convidades van rebre
un lot amb productes nadalencs
de part del Consistori. La festa
va començar a les 16h i es va allar-
gar durant més de quatre hores,
amb un berenar, música i ball.

El repte. En el torn de parla-
ments, l’alcalde va manifestar que
una assignatura pendent del
govern municipal és “millorar la
qualitat de vida de la nostra
gent gran, en una època en la
que, per sort, cada vegada vivim
més anys”. L’edil va citar alguns
dels projectes futurs més

importants que donaran servei
a les persones grans de
Montcada, com el nou ambu-
latori, la residència i el centre de
dia que es construiran a La Rasa
i l’hospital Ernest Lluch.
Arrizabalaga es va referir també
als parcs de salut situats al costat
dels dos casals de Gent Gran que
l’Ajuntament ha instal·lat recent-
ment i de l’acord al que arriba-
ran en breu el Consistori i la Ge-
neralitat per gestionar con-
juntament el Casal del Parc Sal-
vador Allende.
L’alcalde també va anunciar que,
a partir d’aquest any, la diada de
la Gent Gran es farà pel Nadal i
no per la primavera, com s’ha
fet en les anteriors edicions. La
darrera va ser al maig del 2005,
coincidint amb la Festa Major.

 >> L’alcalde, acompanyat dels regidors Maresma i Guijarro, amb els homenatjats
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El jove Dani Rodrigo guanya un
prestigiós premi de programació

societat

Homenatge als
voluntaris de

Protecció Civil
L’Agrupació de Protecció Civil
de Montcada va rebre un home-
natge el 17 de desembre per la
seva tasca voluntària, en un acte
emmarcat en el Dia Internacio-
nal del Voluntariat que va tenir
lloc al Centre Cultural de la Lla-
gosta, organitzat per Coordina-
dora de Protecció Civil del
Vallès. Tots els voluntaris de
Protecció Civil de Montcada,
amb el coordinador José Jiménez
al capdavant, van rebre un diplo-
ma en agraïment al seu esforç i
dedicació a aquest servei. A l’acte
hi van assistir la presidenta de
l’Àrea Interna de l’Ajuntament,
M. Carmen Porro (PSC) i el cap
de la Policia Local, Antonio
Franco. D’altra banda, l’Agru-
pació local de Protecció Civil de
Montcada ha estrenat el nou web
protecciocivil.montcada.cat.

El jove de Montcada Daniel
Rodrigo, de 21 anys, i dos com-
panys seus de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC),
Ricardo Martín i Marçal Garo-
lera, han guanyat el premi euro-
peu de programació Infor-
màtica que atorga l’Associaton
for Computing Machinery, for-
mada per reconegudes em-
preses del sector com IBM, Sun
Microsystem o Ricoh. La final
va tenir lloc al novembre a Lis-
boa i és el passaport per a la fi-
nal mundial, que tindrà lloc al
març del 2007 a Tòquio.
El montcadenc, guanyador de
dues olimpíades de Matemà-
tiques a Espanya en la seva ado-
lescència, estudia actualment
dues carreres alhora, Matemàti-
ques i Telecomunicacions a la
UPC.

-Content pel premi?
Molt! Sabia que teníem pos-
sibilitats de guanyar-lo, perquè
havíem treballat molt, però de
tota manera, guanyar ha estat
una bona notícia, perquè vam

superar als 65 equips que es van
presentar.
-Què significa obtenir aquest
guardó?
És una bona dada a afegir al
currículum. Durant el concurs,
representants de les millors em-
preses informàtiques estan ob-
servant i prenent nota. Un dels
guanyadors de l’any passat tre-
balla actualment a Google.
-Com vau arribar a la final?
Superant proves universitàries.
Dues tardes a la setmana, a la
UPC, fèiem entrenaments per
augmentar les nostres habilitats,
tant de programació com de
compenetració entre els mem-
bres dels equips.
-I en què consistia exacta-
ment la prova final?
Havíem de resoldre, en cinc
hores, programes informàtics
sobre situacions quotidianes. En
concret, l’organització ens pro-
posava nou problemes. Nosal-
tres en vam solucionar set.
-La coordinació és fonamen-
tal per guanyar el premi.
Cert. Els tres membres de
l’equip havíem de treballar de
forma paral·lela, mentre un

escrivia el programa en paper,
un altre buscava l’error i l’altre
pensava en com resoldre la se-
güent incògnita.
-Com es veu a la final?
Ho veig difícil perquè competi-
rem amb els millors del món i
els russos i els xinesos són uns
autèntics cracks.
-La Informàtica ja ho és tot
en la nostra societat?
Home, ens és molt útil. La
Informàtica ens permet comu-

nicar-nos d’una manera molt
més àgil i ens resol molts pro-
blemes. De tota manera, s’ha de
saber administrar bé per no arri-
bar a la impersonalitat.
Com s’ho fa per estudiar dues
carreres alhora i tenir temps
per a concursos?
Hi ha un pla d’estudis establert
amb el qual en sis anys un es pot
treure les dues carreres a la ve-
gada. Estudio molt però també
tinc temps per fer bàsquet.

silvia díaz

montcada

>> Dani Rodrigo estudia a la Universitat Politècnica de Catalunya

>> Porro, amb José Jiménez

SILVIA DÍAZ

El montcadenc participarà a la final mundial del certamen que es farà a Tòquio al mes de març

PROTECCIÓ CIVIL
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Un montcadenc investiga
la clau del genoma humà

Cinc anys després de la pu-
blicació de la seqüència inicial del
genoma humà, un estudi rea-
litzat per un consorci d’inves-
tigadors britànics, canadencs,
espanyols, nordamericans i ja-
ponesos ha demostrat que més
del 10% del genoma és diferent
entre les persones, fet que pot
suposar tenir la clau de la dife-
rència en la predisposició a ma-
lalties o la resposta als tracta-
ments mèdics.
Entre els investigadors que par-
ticipen en el projecte hi ha el
montcadenc Lluís Armengol
Dulcet, adscrit al Programa de
gens i malaltia del Centre de
Regulació Genòmica. La recerca
ha estat finançada per la Fun-
dació Genoma España, en el
marc d’un consorci en què tam-
bé participen els laboratoris
Esteve i Ferrer i la Generalitat.

Nous horitzons. Fins ara es
creia que cada persona diferia
d’una altra en un milió dels més
de 3.000 milions de nucleòtids
que componen el genomà hu-
mà. El treball realitzat per l’es-

pilar abián
redacció

mentat consorci en mostres d’in-
dividus de poblacions europees,
africanes i asiàtiques, suposa
l’estudi de variabilitat a gran es-
cala més exhaustiu realitzat fins a
l’actualitat després de la definició
de la seqüència de referència del
genoma humà i demostra que no
existeix una seqüència única del
mateix, sinó un conjunt de se-
qüència distintes.
Els resultats d’aquesta investi-
gació descobreixen una nova
dimensió de la complexitat del
genoma humà, inesperada i inex-
plorada fins ara i obren les por-
tes a nombrosos estudis per de-
finir les causes de moltes malalties

humanes, desenvolupar tracta-
ments farmacològics més efica-
ços i proporcionar mètodes de
prevenció de defectes en el nai-
xement, que es concretaran en un
canvi radical en les metodologies
que s’empren en l’actualitat per
al diagnòstic prenatal.
“La recerca l’hem feta amb
mostres de persones sanes,
ara estem estudiant les de pa-
cients amb patologies com-
plexes tipus malalties men-
tals, com l’esquizofrènia o la
bipolaritat, així com càncers,
i esperem tenir resultats en un
o dos anys d’investigació”, ha
explicat Armengol.

>> Armengol –a la dreta–, amb Mònica Gratacòs i  Juan Ramón González

>> TREBALL DE RECERCA

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
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Els IES ofertaran
tallers laboralsOberta la inscripció a una

vintena de cursos i tallers

>> JOVENTUT

>> Els tallers de relaxació i de ioga del riure tenen una bona acceptació

silvia díaz

redacció

Dues alumnes
de l’IES la Ribera,

a Glasgow

L’Espai Jove Can Tauler man-
tindrà obertes fins al 12 de gener
les inscripcions per als cursos i
tallers del primer trimestre del
2007, organitzats per la Regi-
doria d’Infància i Joventut. El
preu dels cursos oscil·la entre els
20 i els 30 euros, en funció de
l’activitat i de si l’interessat és
membre o no del Club Jove.

Primer trimestre. L’oferta
és variada i inclou expressió
artística, tècniques de relaxació,
sortides, exposicions i activitats
puntuals. A nivell musical, Can
Tauler ofereix percussió i guita-
rra elèctrica. Els tallers del pri-
mer trimestre seran llenguatge de
signes, àrab, shiatsu i imatge per-
sonal i els divendres a la tarda
hi haurà l’activitat Ensenya i
Aprèn, un espai d’intercanvi d’ha-
bilitats, com l’estampació de sa-
marretes, creació d’espelmes, tir
amb arc, malabars, rastes, biju-
teria creativa o cuina vegetaria-
na.
Can Tauler també ofereix un
curs d’iniciació als primers auxilis
i monogràfics, sobre dinàmica

del riure i esgrima teatral. Al llarg
de gener, febrer i març també
tindran lloc sortides d’esquí,
s’habilitaran les aules d’estudi i
hi haurà cinema i torneigs de
jocs de Play Station.

Assessories. Durant el pri-
mer trimestre de l’any conti-
nuen en marxa l’Assessoria de
l’Associacionisme i l’Assessoria
de l’Estudiant, que funcionen els

dimarts i els dijous, de 17 a 20h.
També continuarà el servei A
prop + A prop, en el que un tècnic
visita els quatre instituts de
secundària de Montcada un cop
per setmana, a l’hora de l’es-
barjo.
Els interessats a participar als
cursos i les activitats s’han
d’adreçar a Can Tauler, al carrer
Balmes 16 o trucar al telèfon 935
641 741.

Les alumnes de l’IES La Ribe-
ra, Laura Márquez i Cristina Ca-
zorla, són dues dels 8 estudiants
catalans que han estat selec-
cionats per l’Institut de Ciències
de l’Educació de l’UAB per par-
ticipar en una estada al Campus
de la Universitat de Strathclyde,
de Glasgow (Escòcia). Les jo-
ves van participar el curs passat
en el programa Ítaca, una esta-
da al campus de l’UAB en què
van prendre 288 alumnes de 36
instituts de Catalunya. El criteri
de selecció eren les habilitats
mostrades durant els tallers: la
capacitat de treball en grup i el
domini de l’anglès, entre d’altres.

>> Laura Márquez i Cristina Cazorla

LAURA GRAU

ARXIU/LLUÍS MALDONADO Els tres instituts públics de Mont-
cada impartiran tallers de pre-
paració laboral per a alumnes
que tenen necessitats educatives
específiques, a causa de la ina-
daptació a l’entorn escolar. Per
desenvolupar les classes, l’Ajun-
tament i el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat han signat
un conveni per tal de fer acti-
vitats complementàries als cen-
tres de secundària del municipi.
En virtut d’aquest acord, els ins-
tituts La Ferreria, La Ribera i
Montserrat Miró oferiran tallers
de formació per millorar els
processos de transició de l’es-
cola al treball i l’èxit escolar i
també prevenir l’absentisme.

Motivació. Els cursos prete-
nen motivar els estudiants per-
què no abandonin la formació
quan compleixen l’edat legal-
ment establerta per als ense-
nyaments obligatoris i que ob-
tinguin capacitació escolar i pro-
fessional. Aquesta acció forma
part del projecte transversal
Trànsit, en el que participen les
regidories de Serveis Socials,
Joventut, Educació, Integració
Social i Drets Civils i el Servei
de Promoció Econòmica.

silvia díaz

redacció
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>> DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA

LAURA GRAU

Més de 50 entitats col·laboren en el
tapís sol·lidari en record a les víctimes
laura grau
montcada

>> Més d’un centenar de persones es va congregar a la plaça de l’Esgésia per assistir en la confecció del tapís

silvia díaz
redacció

Representants d’una cinquantena
d’entitats van assistir el passat 1
de desembre a la creació d’un
tapís en record a les víctimes de
la Sida a Montcada. Va ser l’acte
central del programa que l’Ajun-
tament ha organitzat enguany
per conscienciar la població
sobre els riscos i els sistemes
de prevenció del virus. El lema
de la campanya ha estat La
Sida no discrimina amb l’objectiu
d’acostar el missatge de pre-
venció als col·lectius de perso-
nes nouvingudes que puguin
tenir algun recel o tabú cultural
quan es parla d’una malaltia que
es pot contagiar per via sexual.

‘Atura-la, tu pots’. A més
del tapís també es va fer la lec-
tura del manifest conjunt
d’entitats, empreses i organit-
zacions que en aquesta edició
s’ha titulat Atura la sida. Tu pots!,
amb una clara referència a la
responsabilitat dels governs
per aturar l’epidèmia. La regi-
dora de Salut Pública i Consum,
Eva Gonzalo (PSC), va indicar

que la sida “continua sent un
greu problema social i que no
es pot abaixar la guàrdia”.
Segons les dades més recents de
què disposa el Departament,

facilitades pel Centre d’Estudis
Epidemiològics de Catalunya
sobre la Sida, des de l’any 1981
fins al 2005 s’han produït 59 de-
funcions al municipi i s’han

detectat 88 casos de contagi. El
Gran Casino de Terra Nostra
es va afegir als actes comme-
moratius amb un ball de country
el mateix dia 1.

societat

Accions per
promoure la

igualtat de gènere

L’Ajuntament ha signat convenis
de col·laboració amb dues or-
ganitzacions que promouen la
igualtat de gènere, per tal de dur
a terme a Montcada accions per
assolir la igualtat d’oportunitats.
D’una banda, el Consistori ha
fet una aportació de 7.220 euros
a la Federació de Dones per la
Igualtat per fer sessions forma-
tives i d’assessorament per acon-
seguir tenir a Montcada una
xarxa veïnal solidària contra la
violència de gènere i també per
continuar realitzant el programa
radiofònic Veus de Dona, que
s’emet a Montcada Ràdio (104.6
fm) els dijous de 19.30 a 20h.

Subvenció. L’Ajuntament des-
tinarà també 3.714 euros a l’entitat
Espais per a la Igualtat per posar
en marxa tallers de diverses
matèries. Totes aquestes actua-
cions les coordina l’Oficina de la
Dona de Montcada amb l’objec-
tiu de reforçar les accions entorn
de la prevenció i tractament de la
violència de gènere i motivar les
dones perquè participin acti-
vament en la vida social i política
del municipi.
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Can Tauler recull joguines perquè
cap nen no es quedi sense regal

societat

L’Espai Jove Can Tauler orga-
nitza aquest Nadal, per prime-
ra vegada, una recollida de jo-
guines per als nens més desafa-
vorits el dia 22 de desembre, a
partir de les 17h. La diada estarà
amenitzada amb música en for-
ma de Jam sessions i es demana a
la ciutadania que vulgui col·la-
borar que les joguines siguin
noves. Can Tauler romandrà
obert els dies 27, 28 i 29 de de-
sembre de, 17 a 22h, per aquelles
persones que vulguin fer apor-
tacions a la campanya i no pu-
guin assistir a la jornada del dia
22.
Els regals que es recollin, jun-
tament amb els diners que l’Es-
cola de Dansa Eva Nieto
recaptarà el mateix dia al festi-
val solidari organitzat a l’Ateneu
de Cerdanyola (en dos passis, a
les 18 i a les 20.30h), s’adreçaran
al Centre Bon dia de Càritas, que
serà la institució responsable de
la distribució dels obsequis amb
la col·laboració de la Regidoria
de Serveis Socials de l’Ajun-

tament.  Les entrades pel festival
es poden adquirir de forma anti-
cipada a l’Escola de Dansa Eva
Nieto o bé a les taquilles de l’Ate-
neu de Cerdanyola, el dia 22.

Altres actes festius. La
Regidoria d’Infancia i Joventut
ha organitzat diversos Tallers
infantils per aquests dies festius
a l’Espai Jove Can Tauler. L’ho-
rari serà de 10 a 13 h i de 16 a
20 h. A partir de les 10h, l’asso-
ciació Krom realitzarà una jor-

nada de rol dedicada als joves,
que inclourà jocs com Màgic,
Bloodbowl o Munchkin.
La Regidoria també ha preparat
per al 29 de desembre una jorna-
da de cultura urbana, amb l’ac-
tuació de Dj’s, exhibicions de gra-
ffitis i diversos tallers, al Parc de la
Ribera a partir de les 11 i fins a les
20h.
Finalment Joventut organitza una
discoteca mòbil la nit de Cap
d’Any, a partir de la 1h, al gimnàs
municipal. L’entrada serà gratuïta.

natàlia muñoz

redacció

>> Una de les últimes campanyes de joguines organitzades per la parròquia

>> NADAL SOLIDARI

L’Escola de dansa Eva Nieto organitza un festival solidari a l’Ateneu de Cerdanyola

ARXIU/JOSEP PUCHE
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Primers estudis sobre
el protocol de menors

L’Ajuntament de Montcada
és un dels organismes que for-
men part de la Taula Territo-
rial de la Infància del Vallès
Occidental, que es va consti-
tuir l’1 de desembre i l’integren
tots els consistoris vallesans, el
Consell Comarcal, la Direcció
General d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència, a més de repre-
sentants de la xarxes educatives
i sanitàries, especialistes en
atenció a la infància, Mossos
d’Esquadra i Policia Local. A
l’acte de presentació hi van
assistir la cap tècnica del depar-
tament de Serveis Socials de
Montcada, Anna Oliver, i
l’educador social, Albert
Arévalo. La representant per-
manent de Montcada a la Taula
serà la regidora de Serveis So-
cials, Ana Rivas (PSC).

Objectius. La Taula vol crear
un protocol d’actuació a la
comarca per tal d’implicar els
agents del territori que interac-
tuen amb menors per garantir
la seva protecció. El protocol
pretén assegurar una coordi-
nació eficaç entre les diferents

Nous cursos a
l’Escola d’adults

>> PREVENCIÓ DE MALTRACTAMENTS

silvia díaz

redacció

institucions implicades en la
detecció, avaluació i tractament
de l’infant davant d’una certesa
o sospita de maltractament o
desatenció.
Una altra de les finalitats és afa-
vorir que les actuacions siguin
estrictament les necessàries per
tal d’evitar la repetició de dili-
gències que puguin afectar la
situació emocional del nen o la
nena. Abans de confeccionar el
protocol, una empresa especia-
litzada farà un estudi sobre
l’atenció als infants en aquesta
matèria i les primeres entrevis-
tes les realitzarà a Montcada.

>> Rivas, regidora de Serveis Socials

PILAR ABIÁN

L’Escola d’Adults, ubicada al
Casal Ramon Balsalobre de
Can Sant Joan, obre el termini
de matriculació del segon tri-
mestre als cursos d’iniciació al
català; llengua oral per estran-
gers –s’obrirà un grup d’aco-
llida al matí de castellà per a
estrangers; graduat en Edu-
cació Secundària (ESO), i clas-
ses de preparació per a la prova
d’accés als Cicles Formatius de
Grau Mitjà.
Els interessats poden fer les ins-
cripcions del 8 al 23 de gener,
en horari de matí i tarda al
carrer Reixagó, 5, o bé trucant
al telèfon del centre, al 935 643
001. LR

Premi de l’ONCE
a Montcada

Veïns de Mas Rampinyo i la
Ribera van resultar afortunats
en el sorteig de l’ONCE del
10 de desembre amb el núme-
ro 84.362. El jove venedor
José Manuel Gala, veí de Mas
Rampinyo va ser l’encarregat
de repartir la sort. El premi
per cada butlleta ha estat de
25.000 euros. LR
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Montcada recapta
més de 2.000 euros
per a la Marató de TV3

societat

Montcada ha participat amb
diverses accions a la campanya
informativa i de recaptació de
fons de la Marató de TV3,
que aquest any es dedicava al
dolor crònic. El Casal de la
Gent Gran de Montcada i
Reixac va recollir al voltant de
200 euros amb una xocolatada
solidària que va fer el 12 de
desembre, a més d’una xerrada
sobre el dolor crònic a càrrec
del doctor Óscar Manzano.

Música i tallers. El 16 de
desembre va tenir lloc a la
Unió un concert de gospel a
càrrec dels Cors de Gràcia i
La Mirona de Girona, amb la
participació de gairebé 200 per-
sones, i el 17 de desembre es va
celebrar el festival de tots els
grups culturals de l’entitat, amb
el grup d’a capel·la Inèdit com
a convidat. Amb els dos actes,
la Unió va recollir 1.879 euros.
Per la seva banda, l’Associació
de Fibromiàlgia i Síndrome de

silvia díaz

redacció

Fatiga Crònica de Montcada,
AFIMIR, va participar el 16 de
desembre en una trobada
d’entitats al Port Olímpic de
Barcelona.. I el diaa 20 a al tar-
da, l’AMPA de la Salle va fer
una cadena humana al voltant
del centre. Una de les aporta-
cions més destacdes va ser la de
l’empresa Enginyeria Miquel
Payola queva donar 500 euros. >> Concert de gospel a La Unió amb els Cors de Gràcia i La Mirona de Girona, al que van assistir prop de 200 persones

SANTI ROMERO

La Unió, el Casal de Gent Gran de Montcada,

La Salle i Afimir es mouen contra el dolor

>> Acte al Casal de Gent Gran >> Xocolatada solidària organitzada per La Unió per recaptar fons

 SANTI ROMEROLAURA GRAU

>> Cadena humana solidària a La Salle

AMPA LA SALLE
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gener febrer

maig juny

setembre octubre
+ titulars + titulars

+ titulars + titulars

+ titulars
+ titulars

Diada en record a la II República Preparatius per soterrar la C-17

Futur projecte de la C-17 i la N-150 Arrenca la Festa Major 2006

*El Ministeri accepta
soterrar la línia de
França

*L’EMMA farà una
planta de triatge al
solar de la incineradora

*Serveis Socials ofereix
un servei de préstec
de material tècnic

*Les inversions munici-
pals superen els 15
milions d’euros

*Enderroc de la plaça
Nicaragua

*53 nous pisos de
protecció a Mas Duran

*Canvis del govern
municipal. Dimissió
dels regidors d’Urba-
nisme i Educació

*Traves del Ministeri a
desviar la línia de
França

*Montcada tindrà un
hospital comarcal

*33 habitatges més
de lloguer per a
joves a Mas Duran

*12.000 signatures en
suport al soterrament
de la línia de França

*Valentine ven el
solar actual i es
traslladarà l’any 2008

*Dimiteixen els
regidors del PSC
Francisco Hierro i
Enriqueta Delgado

*Bronze per a
Vanessa León al
mundial de Taekwondo

*Nou autobús 648
que connecta
Montcada amb
la UAB

*Neix el Projecte
Educatiu i de Ciutat

*Lupe Lorenzana i
Jesús Muñoz, nous
regidors del PSC

*L’Ajuntament
clausura el bar de
l’Aparthotel de Mas
Rampinyo per ordre
judicial

El Montserrat Miró es farà  nou Romo i López  deixen el govern

2a quinzena
desembre 2006

Romo i López  deixen el govern

Arrenca la Festa Major 2006
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març abril

juliol agost

novembre
* Homenatge a l’es-
criptor i crític teatral
Xavier Fàbregas

*Pista de patinatge
sobre gel, proposta de
Nadal de l’MCC

* Montcada oferirà una
borsa d’habitatge de
lloguers assequibles

desembre
+ titulars+ titulars

+ titulars+ titulars

+ titulars+ titulars

12 mesos12 imatges

Els Mossos ja han arribat Estrena del Centre Cívic la Ribera

L’Escola d’Adults obre portes

La Casa de les Aigües, una realitat

*Dos nous regidors,
Fina Manzano i Ramon
Ribas, al govern

*La UE, campiona de
la Divisió d’Honor
d’escacs

*La Plataforma Tracte
Just pel soterrament
de la línia de França
segueix les seves
accions

*Carnaval 2006

*Retirada de les
plaques franquistes
dels edificis

*Commoció pels
presumptes
maltractaments a la
nena Alba, de Can
Sant Joan

*Conveni municipal
per preservar dues
cases modernistes

*El 75% dels votants
montcadencs diu sí a
l’Estatut

*Neix l’Oficina
d’Habitatge, dintre
de Montcada Òptima

*Mas Rampinyo
tindrà una residència i
un centre de dia per
a la gent gran

*Millora del portal
d’accés al parc de
Can Cuiàs

*Àguilas i Montcada
estreten els llaços
d’agermanament

*Montcada recorda
la II República amb
una plaça que
portarà el seu nom

*Obert el termini per
optar a un dels 35
pisos de protecció a la
Font Pudenta

*Guanya el PSC en
unes eleccions auto-
nòmiques marcades
per l’abstenció

2a quinzena
desembre  2006

Tracte just, soterrament totalTracte just, soterrament total

Valentine, d’obres a Can Milans
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L’Ajuntament ha encarregat a
l’empresa Estudis la diagnosi i
l’elaboració del Pla Director de
Cooperació, una iniciativa que
té un pressupost total d’11.800
euros, dels quals la Diputació
de Barcelona n’aporta 10.000.
El regidor de Cooperació,
Carles Guijarro (PSC) ha
explicat que la voluntat és
“tenir una radiografia deta-
llada de totes les actuacions
solidàries que es fan a Mont-
cada, per poder establir una
millor coordinació i eficàcia
dels recursos”.

Nous projectes. El Consis-
tori ha renovat l’acord que va
signar l’any 2002 amb el Fons
Català de Cooperació, que
preveu cada any l’aportaració  al
Fons de 36.000 euros per iniciar,
donar suport o desenvolupar
iniciatives solidàries que gestiona
l’organisme.
Entre els projectes en què col·la-
borarà en l’aportació del 2006
l’Ajuntament destaquen l’espai
de lleure i educació per a perso-
nes amb discapacitat psíquica al

El Pla Director de Cooperació
dóna les primeres passes

El Marroc, Nicaragua i El Salvador continuaran centrant les ajudes municipals

Marroc, formació, capacitació
i democratització de la dona del
Marroc a la Vall d’Oued Laou,
construcció d’un museu a la
regió salvadorenca de Morazán,
defensa dels drets humans dels

silvia díaz

montcada

infants desapareguts al conflicte
armat a El Salvador, promo-
ció pública dels processos im-
pulsats al nord de Nicaragua i
una campanya d’alfabetització
en aquest mateix país.

>> Dones aprenent com fer formatges a la Vall d’Oued Laou, al Marroc

TAAROF BI SALAM
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Saber educar en la diferència
silvia díaz

montcada

El grup el formen pares amb fills amb necessitats educatives especials

Comissió de Necessitats Educatives Especials

gent que es mou

més informació
Comissió de NEE

Regidoria d’Educació

Avinguda de la Unitat, 6

935 726 474

carolinaiba27@hotmail.com

PILAR ABIÁN

 >> La primera reunió de pares i mares va tenir lloc el 4 de desembre

La comissió de necessitats edu-
catives especials la formen un
grup de famílies amb infants
que presenten alguna dificultat
cognitiva o carència que els fa
necessari un suport en l’edu-
cació. La idea de crear aquest
grup va néixer en el Consell es-
colar de l’escola Reixac i la
constitució oficial va tenir lloc a
mitjan d’octubre, amb el suport
del Consell Escolar Municipal.
La comissió pretén facilitar el
contacte entre les famílies amb
fills amb necessitats educatives
especials per treballar en la re-
cerca de recursos que puguin fer
que aquests nens i nenes rebin
una educació adequada als cen-
tres de Montcada.

Calendari. La primera reu-
nió de pares d’aquesta comis-
sió va tenir lloc el 4 de desem-
bre, a la qual hi va assistir una
vintena de persones. Una de les
portaveus de la comissió, Ca-
rolina Ibáñez, ha explicat que en
aquesta primera presa de con-

tacte “vam detectar que les
famílies troben que no ha
suficient informació sobre
els recursos de què disposa
Montcada per atendre els
infants”. Alguns d’aquests
serveis són el Centre de Desen-
volupament Infantil i Atenció
Precoç (DAPSI) o bé els Cen-
tres de Salut Mental d’Adults,
Infantils i Juvenils (CSMIJ).
La pròxima reunió entre pares i
mares tindrà lloc el 15 de gener
(15.15h) a l’edifici de l’Ajunta-

ment, amb la participació de
professors i especialistes en edu-
cació. La convocatòria servirà,
entre d’altres, per aprovar el
calendari de trobades per a l’any
2007 i organitzar xerrades amb
professionals del món de l’educa-
ció.

societat
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Divendres 22D
festa. Cap nen sense joguina. Recollida

de joguines acompanyada de música i

tallers. Hora: A partir de les 17h. Lloc: Espai

Jove Can Tauler (Balmes, 16).

taller. Cuina de Nadal. Hora:18h. Lloc:

Centre Cívic l’Alzina. Org: AV Terra Nostra i

Xarxa de Dinamització.

exposició. Dels treballs dels alumnes

de l’Escola d’Art l’Estudi, que es podrà

visitar fins al 14 de gener. Hora: 20.30h.

Lloc: Gran Casino de Terra Nostra Org:

AV Terra Nostra i Escola d’Art l’Estudi.

inauguració. Inici de la Ludoteca de

Nadal, que també estarà oberta del 27 a 29

de desembre i del 2 al 5 de gener. Horari:

de 9 a 13h. Org: Espai Jove Can Tauler.

exposició. La II República a Montcada

i Reixac, fins al 31 de desembre. Lloc: Centre

Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo.

Dissabte 23D
caga tió. Hora: A partir de les 10h.

Lloc: Plaça de l’Església. Organitza:

Montcada Centre Comerç i Esplai SESA.

Hora: De 1h. a 19h. Lloc: Centre Cívic

Can Cuiàs. Org: Comissió de festes de

l’AV.

visita pare nöel.  Amb xocolatada

i passejada. Hora: 10h. Lloc:  Pge Hug

de Montcada, 28. Org: AV Font Pudenta-

Muntanyeta / Hora:19.30h. Lloc: Centre

Cívic l’Alzina. Org: AV Terra Nostra.

teatre infantil. Pastorets, a càrrec

del grup Titelles. Hora:17.30h. Lloc: Gran

Casino. Org: Els Titelles.

Dilluns  25D
festa de nadal. Pallassos, concur-

sos, premis i visita del Pare Nöel.  Hora:

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

16h. Lloc: Gran Casino de Terra Nostra.

Organitza: Associació d’Equatorians

Residents a Montcada i Reixac (ASERM).

concert de jazz.  Actuació del grup

Lunar Project. Hora: 22h. Lloc: Abi (Colón,

5) Preu: 10 euros socis i 14 la resta.

Dimarts 26D
teatre infantil. Els Pastorets, a

càrrec del grup de Pastorets de La Unió.  Hora:

18h. Lloc: Sala d’actes de La Unió.

Dimecres 27D
cinema. Jordi el curiós.  Hora: 16h. Lloc:

Auditori. Preu: 3 euros / El príncep dels

lladres. Hora: 18h. Lloc: Auditori. Preu: 3

euros.

Dijous 28D
cinema. Col·legues al bosc.  Hora: 16h.

Lloc: Auditori. Preu: 3 euros / Jordi el curiós.

Hora: 18h. Lloc: Auditori. Preu: 3 euros.

presentació. Calendari i Guia Agen-

da Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

Divendres 29D
jocs de rol.  Hora: A partir de les 10h.

Lloc: Espai Jove Can Tauler. Organitza:

Krom.

jornada cultura urbana. Dj’s,

skatepark, shows, exhibició de grafittis i tallers

de monopatí i patinatge en línia.

Hora: De les 11 i fins a les 20h. Lloc:  Parc

de la Ribera. Organitza: Regidoria d’Infància

i Joventut.

cinema. Col·legues al bosc.  Hora: 16h.

Lloc: Auditori. Preu: 3 euros / El príncep dels

lladres.  Hora: 18h. Lloc: Auditori. Preu: 3

euros.

festa. Ball de Cap d’Any.  Hora: 23h.

Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. Org: Cafeteria

del Centre Cívic. Preu: 2 euros.

CINEMA

 més informació: www.montcada.cat

Horaris: de dilluns a divendres, e 9 a 15h i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

COL·LEGUES AL BOSC
28 i 29 de desembre
a les 16h

Preu: 3 euros

JORDI EL CURIÓS
27 de desembre 16h
28 de desembre 18h

Preu: 3 euros

CINEMA

EL MÓN MÀGIC
DE LES TITELLES

5 de gener, 17h

Organitza: Regidoria de Cultura Organitza: Regidoria de Cultura

Xè MERCAT D’ART
 Fins al 5 de gener

CAVALCALDA DE SES
MAJESTATS D’ORIENT
pels principals carrers
de Montcada i Reixac

Sortida de Terra Nostra

CINEMA

El PRÍNCEP DELS LLADRES
27 i 29 de desembre a les 18h

Preu: 3 euros

Exposició de la Cia.
Pengim Penjam
Fins al 5 de gener

Diumenge 31D
festa cap d’any. Hora: d’1 a 6 de la

matinada. Lloc: Gimnàs municipal (activitat

gratuïta).

Dimarts  2G
carter reial.  Lloc: Gimnàs municipal.

Hora: de 17 a 21h.

exposició. La II República a Montcada

i Reixac, fins al 13 de gener. Lloc: Centre

Cívic l’Alzina.

Dijous  4G
inauguració. Camp de futbol de la

Ferreria. Hora: 11:30h.

tallers de Reis i patge reial.

Amb jocs i música per a la mainada. Lloc:

Sala d’actes de La Unió.  Hora: 17h.

Divendres   5G
cavalcada. Ses majestats iniciaran el

seu recorregut a Terra Nostra. Hora:17h. El

seguici reial passarà pel c/ Major a les 19.30h

i finalitzarà el seu recorregut al c/ Ferrer i

Guàrdia de Mas Rampinyo.

Diumenge  7G
concert solidari. Concert d’Any

Nou, a càrrec de la Banda Municipal de Bar-

celona. La recaptació es destinarà a Càritas

Montcada.Lloc: Església de Santa Engràcia.

Hora: 18h. Entrades:  9 euros anticipades a

l’Auditori  i 12 euros a taquilla una hora abans. 6

euros per als jubilats.

teatre infantil. Els Pastorets, a

càrrec del grup d’Els Pastorets de La Unió.

Lloc: Sala d’actes de La Unió.

Dijous18G
exposició. Escultures de Manel Lahoz.

Lloc: Auditori. Hora: 19.30h.

A l’Auditori Municipal
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El proper número, el 19 de gener

Editorial

Nou any, nous reptes
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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
Quan s’obrirà l’escola bressol de Terra Nostra? Les famílies que

viuen al barri tindran més punts per proximitat? M. Lluïsa Vidal

La previsió és que les obres de l’escola estiguin enllestides al mes de
març. Si es compleixen els terminis, l’objectiu del govern munici-
pal és obrir el centre la propera primavera perquè pugui donar
servei fins a l’inici del nou curs. Seguint la norma establerta a la
resta d’escoles bressol que són de titularitat municipal o bé compten
amb subvenció de l’Ajuntament, l’àrea d’influència és única, és a
dir, no hi ha punts per proximitat. A partir del febrer s’obriran
llistes perquè les famílies interessades puguin preinscriure els seus
fills. S’ofertaran una quarantena de places de 0 a 3 anys. Ana Rivas,

regidora d’Educació pel 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
Mossos d’Esquadra        088-112
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                  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
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Quizás desencanto
Concha González

Can Sant Joan

>>He leído La Veu correspon-
diente a la segunda quincena de
noviembre, en la cual los diferen-
tes partidos políticos hacen ba-
lance de la participación en los
comicios del 1 de noviembre.
Como es habitual, la justificación
que dan ante la abstención, una
de las más altas de la historia,
viene dada de acuerdo con sus
propios intereses.
Bajo mi humilde punto de vista
como votante de a pie, el adjeti-
vo “desencanto” sería el más
apropiado para definir el moti-
vo de la abstención, a pesar de
los motivos que los partidos dan
como el pasotismo, la fatiga elec-
toral o el divorcio entre partidos
y votantes, entre otros. Un por-
tavoz se lamenta de no haber lu-
chado contra las deslocaliza-
ciones. Pienso que debe de refe-
rirse al cierre de empresas, huída
de capitales, etc. Me sorprende
cómo se estrujan la materia gris
para disfrazar hechos tan impor-
tantes como es la pérdida de la
industria en Catalunya y en Es-
paña.
Señores políticos, hay una juven-
tud que aguarda, que mayorita-
riamente está desencantada, mal
pagada, exprimida e hipotecada,
eso sí, navegan por internet, tie-
nen Mp-3, su pubertad ha pasa-
do de los 15 a los 30 años, por
aquello de si eres joven menor
de... a la que se añaden las per-
sonas como yo, que ya sufrí una
deslocalización, según la descrip-
ción actual, que utilizando el léxi-
co de entonces deberé decir cie-
rre de la empresa, en el año 1994,
con 500 personas despedidas.
Por cierto, he decidido tener
siempre un diccionario a mi al-
cance por aquello de las defini-
ciones.

Pregària de l’arbre
Núria Vinyals

Montcada

>>Al carrer l’Alzina de Terra
Nostra hi ha un monòlit amb la
inscripció següent: “Pregrària de

Aclariment
La panera de Nadal de l’Associació de
Comerciants de Can Cuiàs està valorada
en 300 euros i no en 60 com va sortir publicat
a la darrera edició de La Veu.

l’arbre. Sóc la fusta del bressol,
del llit, de la taula, de les portes
i finestres de la casa. L’ombra
benefactora, el niu dels ocells
que netegen els camps d’insectes.
La formosor del paisatge, l’encís
de l’horta, el senyal de la mun-
tanya i el llindar del camí. Es-
tima’m... respecta’m... no em
causis cap mal!”.
Salvem els arbres de la cerve-
seria!

Un club per un punt
Fidel Casajuana

Mas Rampinyo

>>S’ ha perdut l’oportunitat de
conservar un espai molt peculiar
com era l’antic Club d’Aisma-
libar. Considero que no s’ ha fet
prou per salvar-lo. És evident
que un municipi com el nostre
necessita un hotel per atendre les
visites per raons laborals, espor-
tives, etc. És clar que volem anar
al cinema a prop de casa. Segur
que el centre comercial tindrà un
ampli ventall d’ ofertes.
La necessitat dels equipaments
abans esmentats no la poso en
dubte, sí en canvi, el lloc triat per
construir-los. No es pot vestir
un projecte nou enderrocant
una realitat que tant sols calia
adequar i reformar. No obli-
dem que aquest espai és de pro-
pietat pública.
Hi ha la sensació que no s’ha fet
prou per conservar-lo, un cop
més es perd un patrimoni i part
de la història social i esportiva
del municipi. Hom es pregunta
com es va permetre arribar a la
situació de deixadesa i degra-
dació que va arribar a tenir el
Club. És cert que la caixa del go-
vern municipal no dóna per
tant, però no es podia buscar
una solució menys radical? No
hi havia al municipi més terreny
per fer aquest nou centre lúdic i
de serveis anomenat El Punt?
Realment ha estat nul·la l’opo-
sició (segur que hi ha excep-
cions) per part de partits en el
govern, en l’oposició, de col-
·lectius i associacions de veïns,
sense a oblidar el paper passiu
jugat pels veïns.
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Ara ja és tard, però encara estem
a temps per demanar una refle-
xió a les autoritats del que es-
tan fent. Nosaltres els veïns tam-
bé haurem de reflexionar per-
què permetem que ens ho facin.
La modernitat i els canvis per
millorar el municipi no haurien
de comportar la pèrdua de
més patrimoni. És cert que és
difícil portar-lo a la pràctica, se-
gur que caldrà quelcom més
que voluntat. Encara queda
molt per conservar i per restau-
rar a tot el municipi. Si us plau,
no fem tard!

Más seguridad
Laura Sánchez

Montcada

>>Hace cuestión de unos días,
fui víctima de un robo en el mer-
cado que se hace los miércoles
en Montcada. Me quitaron el
monedero y por suerte, y gra-
cias a varias personas que esta-
ban presentes, volví a recupe-
rarlo.
Llamaron a la Policía Municipal,
pero cuando ellos llegaron ya
fue tarde, el presunto ladrón  se
había escapado. Como todo el
mundo sabe, son varias veces
que se repite este hecho pero,
sin embargo, seguimos igual sin
poner remedio al problema.
Quizás antes nos podían decir
que no había bastante personal
en el cuerpo de la policía, para
que en los días de mercando hi-
cieran acto de presencia pero,
como todo el mundo sabe, des-
de el día 1 de noviembre tam-
bién contamos con los Mossos
de Esquadra.
Si mal no recuerdo, en uno de
los anteriores números de La

Veu, leí un artículo del jefe de
los Mossos, en el cual nos co-
municaba que uno de sus pro-
pósitos era proteger al ciudada-
no de Montcada. Pues bien, yo
me planteo ¿dónde está esa
protección o es que quizás va-
mos a volver  a tener que hacer-
nos la pregunta de siempre?:
¿sólo los controles son impor-
tantes? ¿sólo las multas?. Ahora
Sres ya son dos cuerpos de po-
licía con los que podemos con-
tar en Montcada, creo que nos
merecemos esa “protección”.
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L’aprovació dels pressupostos del 2007 marca el final de l’exercici
polític i també de l’actual mandat. Per al govern, el projecte
econòmic no és electoralista ni hipotecarà el futur de l’equip que
guanyi els propers comicis municipals del mes de maig. Per a
l’oposició, les arques estan condicionades per projectes, com ara la
Biblioteca, que s’han dut a terme en els darrers quatre anys. Aquesta
és, de fet, la picabaralla política que es viu cada any en el debat del
Ple de pressupostos i que només, a mig o a llarg termini, es decantarà
cap a un o l’altre cantó.
A banda dels afers econòmics, el 2006 ha estat un any d’importants
mobilitzacions ciutadanes a Montcada i Reixac. La més destacada,
sens dubte, l’ha protagonitzada la Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total, creada al mes de febrer amb l’objectiu de fer que el
Ministeri de Foment accedís a soterrar la línia de França al seu pas
pel nucli urbà, desestimant el projecte de fer sortir les vies a la
superfície a l’alçada de la Casa de la Vila. Justament en aquest nú-
mero La Veu publica que el govern central ha adjudicat la redacció
d’un nou projecte que faci justícia històrica amb Montcada i elimini
una de les barreres que durant més de cent anys ha dividit la ciutat.
Altres reivindicacions veïnals les protagonitzen actualment els veïns
de Can Sant Joan i Can Cuiàs, que reclamen millores als seus barris.
Són qüestions que els polítics hauran d’analitzar davant les pròximes
eleccions.
Els comicis marcaran un 2007 en què també seran notícia, entre
d’altres, les obres de soterrament de la C-17, del TAV, la posada en
marxa de la Biblioteca, del nou CAP i de l’estadi de futbol. La Veu,
amb la seva vocació de servei públic, en donarà complida
informació. Bon Nadal i feliç 2007!
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

El civisme, la gran eina
de convivència

Ramón Sánchez
Portaveu d’ICV- EUiA

Eva Garcia
Portaveu del PPC

Mal reparto de
los presupuestos

Esta semana el gobierno municipal ha
aprobado (con el voto en contra del PPC)
unos presupuestos para el año 2007 que
consideramos francamente preocupantes.
Lamentamos que, siendo las perspectivas
para la economía global de incerteza y de
debilidad, no se apueste realmente por una
moderación. Y lo que es peor: mientras
la suma de los impuestos directos, indi-
rectos y tasas que el Ayuntamiento recau-
da de los montcadenses se incrementa
considerablemente y además aumentan
por encima del IPC, el presupuesto glo-
bal desciende un 7%.
El gobierno sigue apostando por obras
faraónicas que suponen hipotecas de fu-
turo y que no forman parte de las necesi-
dades de nuestra ciudad que sigue tenien-
do carencias y falta de servicios. Estas últi-

Gràcies per ajudar-nos a
fer una ciutat de primera

Què passa a Montcada?

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

En compliment de l’acord del Consell d’Administració de Montcada Comunicació
en data del 21 de novembre de 2006, La Veu cedeix aquest espai als grups
municipals perquè tractin qüestions d’àmbit local.

Civisme, cohesió,
identitat i sostenibilitat

Opinions dels grups
polítics amb representació

al Ple de l’Ajuntament

Amb l’aprovació del pressupost de
l’Ajuntament de Montcada per l’any 2007,
es tanca un cicle de quatre anys de mandat
municipal. Han estat quatre anys en
què la prioritat han estat les grans
inversions en infraestructures que la
ciutat necessitava, equipaments cívics,
culturals i esportius per situar la ciutat
en el lloc on li correspon.
Ara cal que el govern municipal pensi i
treballi per les persones. Per les coses
petites, per les coses quotidianes, per les
coses de cada dia.
Pel forat a la vorera que sovint ens difi-
culta el caminar, per la dificultat de trobar
aparcament per deixar el cotxe, per les
caques dels gossos que trepitgem, per tenir
els carrers nets, sense papers… cal accen-

Arribats gairebé al final del present man-
dat –manquen poc més de cinc mesos
per a les eleccions municipals–, només cal
mirar enrere per veure amb claredat l’ex-
traordinària evolució de la nostra ciutat.
Al mateix temps, n’hi ha prou amb llegir
els textos d’aquesta mateixa pàgina per
comprovar clarament qui s’ha arremangat
les mànigues i qui continua mirant cap a
un altre costat.
Del que no hi ha cap dubte és que des
del PSC hem treballat de valent intentant
donar resposta a les necessitats de la ciuta-
dania i esforçant-nos per assolir una ciutat
millor, més còmoda i, sobretot, digna.
No hi ha dubte que ens han quedat pro-
postes per resoldre, com la millora de
l’aparcament. Ho sabem i intentarem
donar-ne solució en els propers mesos i,

si comptem amb el suficient suport de
l’electorat, també ens els propers anys.
Des de La Veu, ens demanen que escri-
guem sobre un tema d’àmbit local. Tots
els temes pels que treballem ho són i no
llistarem els prop de 200 projectes que
hem endegat en aquest mandat.
Sí que volem aprofitar aquestes línies no
només per desitjar unes molt bones festes
de Nadal i una immillorable entrada
d’any, sinó també per donar les gràcies a
tota la ciutadania, en general, per ajudar-
nos a fer de la nostra, una ciutat de pri-
mera. I, en particular, als qui amb la seva
tenacitat i les seves reivindicacions ens
empenyen dia rere dia a no abaixar el
ritme. Entre aquests, volem destacar la
plataforma ciutadana “Tracte just, soter-
rament total” i tots els col·lectius veïnals.

Avui, els municipis catalans hem d’anar
afrontant noves problemàtiques,
d’acord amb els canvis socials que es
produeixen a la nostra societat. Hem
d’ésser capaços de donar resposta a
situacions tan diverses com el creixent
envelliment de la població, el paper dels
serveis socials, l’educació, les polítiques
de seguretat, la gestió de l’espai públic
i l’habitatge, entre d’altres. També ens
és imprescindible prioritzar la
sostenibilitat, frenar l’especulació ur-
banística i planificar pensant en la
realitat immediata però també en la
futura.
Un programa de govern no pot estar
només supeditat a les inversions de
ciment, repartides com sigui per
acontentar una mica a tothom. L’acció

tuar l’esforç municipal en aquestes
necessitats que els ciutadans ens recla-
men amb més insistència.
Cal potenciar el civisme com la gran
eina de convivència de la nostra
ciutat. I, per això, cal implementar
mesures perquè els incívics, que són
pocs, però fan molt soroll, no puguin
trencar l’esforç que fem la majoria
per tenir una ciutat com cal.
I per a tot això ens hi haurem de po-
sar amb fermesa l’any vinent. Fins
aleshores un desitjo de tot cor que
passeu un bon Nadal i tingueu un feliç
2007.

mas semanas, barrios como Can Cuiàs y
Can Sant Joan reclaman dignificar sus
zonas: piden más seguridad, más limpie-
za, mejores infraestructuras, mejores ser-
vicios… en definitiva, reclaman aquello
que les pertenece y más teniendo en cuen-
ta que pagan impuestos de barrio de 1ª
categoría y disponen de servicios de ter-
cera. Desde el PPC apostamos por dar
respuesta a estos problemas reales antes
de invertir enormes cantidades de dine-
ro en infraestructuras que las generacio-
nes venideras habrán de pagar y mante-
ner. En la medida en que el PPC tenga
capacidad de decisión en el próximo go-
bierno local, invertiremos en lo que real-
mente es necesario y no estiraremos más
el brazo que la manga… Felices fiestas a
todos los ciudadanos y Feliz Navidad!

de govern ha d’estar basada en el bé
comú, i hem d’educar en aquest sentit.
Cal que valors com la llibertat, la
convivència, l’interès per allò públic i
laresponsabilitat individual
s’adquireixin ja des de ben petits i es
desenvolupin al llarg de tota la vida.
La cohesió ha de ser un eix vertebrador
del nostre municipi.
Tot plegat reclama  l’existència d’un
model de convivència nou, basat en els
principis del republicanisme: el civisme,
la cohesió, la identitat i la sostenibilitat
com a valors fonamentals de la nostra
societat. Aquesta és el marc general que
proposa Esquerra Republicana.

Pancartes, cartells, talls de carreteres... Està
clar que hi ha un descontent general del
poble de Montcada i Reixac. L’Ajun-
tament està fent moltes coses, però pot-
ser no amb l’ordre de prioritats que neces-
sita la ciutadania. Als veïns els preocupen
la  contaminació, el problema d’aparca-
ment, manteniment d’asfaltat i voreres,
parcs públics on es puguin relacionar i
conviure la gent gran amb els joves i els
més petits i jugar amb seguretat, posar en
marxa els Plans de Reforma Interior
“PERIS” de la Muntanyeta de Can Sant
Joan i de la Font Pudenta, el trànsit rodat
per dintre del nucli urbà i la col·locació
de pantalles acústiques a las autopistes i
carreteres que ens travessen, entre d’altres.
Tot això comporta un deteriorament que

ens pot convertir en el suburbi de la gran
ciutat. Ens fa falta un projecte de futur,
que dignifiqui Montcada i faci que torni
a ser un poble sostenible amb identitat
pròpia. Aquest és el nostre desig pel nou
any.
Bones Festes i bon any nou!
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EXPOSICIÓ DE TITELLES  I CINEMA INFANTIL A L’AUDITORI

propostes

Montcada ofereix un ampli ventall
de propostes per celebrar les festes

ACTIVITATS NADALENQUES

Fins als 7 de gener l’Ajuntament i les entitats  han programat actes diversos adreçats especialment als més petits

laura grau
montcada

ARXIU/M.GALLART

 >> Una de les carrosses que van desfilar durant la Cavalcalda dels Reis d’Orient de l’any passat

Montcada i Reixac ja està im-
mersa des de fa dies en els
preparatius del Nadal però els
plats forts arribaran a partir de
la setmana vinent amb la visita
del Pare Noël i els patges reials
a diferents punts de Montcada,
les festes de Cap d’Any i l’acte
més màgic, la Cavalcalda dels
Reis d’Orient, el 5 de gener.
El 23 de desembre Santa Claus
desfilarà per la Font Pudenta-
Muntanyeta convidat per l’AV
(d’11 a 13h). A les 19.30h es
traslladarà al Centre Cívic
L’Alzina a petició de l’AV de
Terra Nostra. Per als qui prefe-
reixin la tradició del Caga tió, el
mateix 23 podran acudir a la
plaça de l’església i fer cagar la
gran soca d’olivera que instal·-
larà l’associació Montcada Cen-
tre Comerç (MCC) per a tots
els infants de Montcada, amb la
col·laboració de l’Esplai Sesa. Al
Centre Cívic de Can Cuiàs la
Comissió de festes de l’AV
també ha preparat un tió per als
nens del barri a les 11h.

Teatre i jazz. L’Abi i La Unió
fan dues propostes per anar al
teatre durant les festes. El 22 de
desembre l’Abi se’n va al Teatre
Nacional de Catalunya per veure
l’obra En pólvora, d’Àngel Gui-
merà. La Unió proposa l’espec-
tacle Gorda que acull el Teatre
Villarroel el 25 al vespre. No pot
faltar un clàssic del Nadal, la
representació d’Els Pastorets que
enguany podrem veure per par-
tida doble: el 23 de desembre
al Gran Casino de Terra Nostra
(17.30h), a càrrec del Grup
Titelles, i el 26 de desembre a la
sala d’actes de La Unió, a càrrec

Titelles de guant, de fil, de tija,
d’ombres xineses o vietna-
mites són algunes de les que
es poden contemplar a l’expo-
sició que acull aquests dies
l’Auditori amb el títol El món
màgic de les titelles. La mos-
tra l’ha feta la companyia de
titelles Pengim-Penjam amb
material propi i també cedit per
altres grups com Teatre de
Sac, Trac Trac i diferents artis-
tes independents. Segons el
director de Pengim-Penjam,
Josep M. Serrat, “l’exposició
permet endinsar-se en el ric
món de les titelles i pot
agradar tant grans com
petits”.  D’altra banda, l’Audi-
tori ha programat sessions de

cinema infantil els dies 27, 28 i
29 de desembre amb horari de
tarda –una primera sessió a les
16h i una segona a les 18h. Es

del Grup de Pastorets de l’entitat
(18h). L’obra es tornarà a repre-
sentar el 7 de gener. El dia de
Nadal, a les 22h, l’Abi ha
programat una vetllada de jazz
amb el grup Lunar Project.
L’Auditori aposta pel cinema
infantil els dies 27, 28 i 29, i una
exposició de titelles que es podrà
visitar fins al 5 de gener (veure
requadre).

Festes de Cap d’Any.  Per
acomiadar el 2006, la Regidoria
d’Infància i Joventut organitza
una revetlla al gimnàs municipal,
ja que la pista coberta està ocu-
pada per la pista de gel. La festa
començarà a la 1h i s’allargarà
fins a les 6h. Hi haurà discoteca
mòbil i l’entrada és gratuïta.
També organitzen revetlles de
Cap d’Any l’Abi i La Unió a les
seves respectives seus. L’Abi
porta música en directe i la Unió
discoteca mòbil.
Els primers dies de gener diver-
sos patges reials visitaran Mont-
cada per recollir les cartes dels
nens. El 2 estarà al gimnàs mu-
nicipal (de 17 a 21h) i el 4, al
Centre Cívic de Can Cuiàs (17h)
i a la sala d’actes de La Unió
(19h) amb xocolatada per als qui
fan cua. Finalment els Reis
d’Orient desfilaran per Montca-
da el 5 de gener. Sortiran de Te-
rra Nostra i recorreran els prin-
cipals carrers de la Ribera, Can
Sant Joan, el centre i Mas Ram-
pinyo, per acabar al carrer Ferrer
i Guàrdia. A Can Cuiàs els Reis
sortiran del Centre Cívic (18h)
per recòrrer el barri. La progra-
mació nadalenca clourà el 7 de
gener amb un Concert d’Any
Nou a l’església de Santa Engrà-
cia, amb la Banda Ciutat de Bar-
celona (18h).

projectaran els films en català
Jordi el curiós, El príncep dels
lladres i Col·legues en el
bosc. LG

SANTI ROMERO

 >> La mostra es pot visitar durant aquestes festes nadalenques
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el nadalen 2 minuts

FIRA DE SANTA LLÚCIA> Les primeres compres

Regals i ornaments. Una quinzena d’entitats va participar en la  Fira de Santa
Llúcia que es va dur a terme al carrer Major el 15 de desembre.  LR

FUNDACIÓ CULTURAL> Pessebre i xerrada sobre el Caga tió

AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES> L’art dels diorames

Montcada té per primera vegada una pista de gel
Aquestes festes no caldrà desplaçar-se fora de Montcada per patinar sobre gel. L’MCC ha convertit la pista
coberta municipal en un espai de lleure que atraurà centenars de montcadencs. Als matins l’aprofiten de forma
gratuïta els alumnes de les escoles de primària. A la tarda vespre l’ambient s’adequa al públic juvenil. LR

FOTOS: SANTI ROMERO

La il·luminació anima els carrers i comerços
El passat 4 de desembre es va fer l’encesa oficial de llums de Nadal que fins al 8 de
gener ambientarà les principals vies comercials de Montcada.  LR

Les dates nadalenques sempre són una bona ocasió
per retrobar-se amb els amics, passejar pels carrers
il·luminats  i aprofitar per fer poble, vivint les tradicions,
que han trascendit el seu sentit religiós i s’han convertit
en un ritus social en què tots, creients i no creients,
participem. És una època en què les entitats i
associacions s’aboquen en l’organització d’activitats
perquè tothom trobi al seu poble la possibilitat de ce-
lebrar com cal les festes. És el cas de l’associació de
comerciants de Montcada Centre Comerç que enguany
ha fet un esforç important per posar a l’abast de la
gent, sobretot dels nens i joves, una oferta d’oci
novedosa com és una pista de gel.
L’Ajuntament també contribueix a crear aquest caliu
nadalenc que arrenca amb l’encesa de les llums que
guarneixen els principals carrers de Montcada i clou
amb la Cavalcada dels Reis d’Orient pels carrers de
Montcada el 5 de gener i el Concert d’Any Nou el 7.
Els protagonistes de les festes són sens dubte els nens
per als qui aquests dies són plens de màgia, des de
confeccionar el pessebre, alimentar el tió perquè cagui
regals, cantar nadales pels carrers i esperar que arribi el
matí de Reis. Montcada viu intensament aquest període
i aquest és un recull de fotografies que ho demostra
amb escreix. LR

Una època per fer poble

PISTA DE GEL> Patinatge a la pista coberta municipal

Naixements i escenes nadalenques
L’Església de Santa Engràcia acull fins al 6 de gener vuit diorames de gran qualitat
elaborats per membres de l’Agrupació de Pessebristes de Montcada.  LR

ENCESA DE LLUMS> Inici oficial

Col·loqui sobre les tradicions. La Fundació Cultural va inaugurar el
pessebre el 20 de desembre, amb una conferència  i la presentació de Quaderns.  LR
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ABI> Música i vermut

Aperitiu del soci a l’ABI
L’Abi va donar la benvinguda al Nadal amb el seu tradi-
cional aperitiu per als socis, el passat 17 de desembre,
animat amb la música de la formació Els amants de Lulú,
amb contrabaix, violí i acordió. LG

CORALS> Concert de NadalGIRAVOLT> Cantada de nadales

125è ANIVERSARI DEL SAGRAT COR> Inauguració oficial

El Sagrat Cor obre els actes del 125è aniversari amb un concert
El col·legi Sagrat Cor de Jesús celebra aquest curs escolar el 125è aniversari de la seva fundació a Montcada i
Reixac. Per inaugurar els actes commemoratius el centre va organitzar dos concerts de Nadal a l’Església
de Santa Engràcia els dies 19 i 20 de desembre amb la col·laboració de la coral infantil de l’Escolania de
Montcada. El programa d’actes es desenvoluparà durant tot el curs. LR

Concert de Nadal per iniciar les festes
La Coral Mare de Déu del Turó va fer un concert a l’Església el 16 de desembre amb
la col·laboració del cor infantil de l’Escolania i altres corals del Vallès i Barcelona. LR

Cantaires disfressats de Pare Noël
La coral infantil, juvenil i d’adults de l’Associació Giravolt va fer un concert de
nadales el 17 de desembre a l’Auditori.  LG

CASALS i CENTRES CÍVICS > Nadales, pessebre i tallers

Els casals i centres cívics, en plena activitat
El 14 de desembre el Casal de la Mina va inaugurar el pessebre amb una cantada de
nadales. El Grup de Dones de Can Cuiàs ho va fer el 13 al Centre Cívic, i el 17 va
venir el Pare Noël. El Centre Cívic L’Alzina va fer diversos tallers nadalencs. LG
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FOTOS: SILVIA DÍAZ laura grau
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El calendari municipal
recorda Joan Capella

>> MERCAT D’ART

Vint-i-dos artistes de Montcada
posen a la venda obres d’art

silvia diaz

montcada

El proper 28 de desembre es
presenta a la Casa de la Vila (19h)
el calendari municipal del 2007
que ha editat el Consistori a par-
tir de les imatges cedides pel
Fons d’Art Joan Capella, que
gestiona Jorge Gómez. L’alma-
nac està format per 12 dibuixos
a llapis i tinta de diferents racons
i paisatges de Montcada. Segons
Gómez, “el nou calendari
trenca amb l’estil d’anteriors
edicions, amb un disseny
sobri on predomina el negre”.
S’ha dissenyat dos formats de
calendari, de paret i de taula,
amb 2.500 exemplars de cada
model.

Guia Agenda. El mateix dia
es presentarà la Guia Agenda
2007, una publicació municipal
que, a més de la seva utilitat com >> La sala de la Casa de la Vila es va convertir en un autèntic mercat amb gent mirant i remenant obres d’art

 >> La regidora de Cultura, Amèlia Morral, amb l’alcalde, a la presentació

L’almanac i la Guia Agenda es presenten el 28

Es presenta el
número 13 de

‘Quaderns’

Una vintena
d’obres al

Premi de l’Abi

a agenda, inclou un plànol
actualitzat, un directori amb els
diversos departaments de
l’Ajuntament i equipaments mu-
nicipals i les adreces i els con-
tactes de totes les entitats locals.
El calendari i la Guia Agenda es
poden aconseguir de manera
gratuïta als equipaments muni-
cipals. La felicitació institucional
de Nadal l’ha feta aquest any
l’artista Maese Pérez.

La Fundació Cultural Montcada
va presentar el passat 20 de de-
sembre el número 13 de Qua-
derns, la revista de divulgació
històrica que publica l’entitat de
forma bianual. L’acte es va fer
coincidint amb la inauguració
del pessebre (veure pàgina 35) i
una xerrada sobre la tradició del
tió a càrrec de Joan Bertran.
El nou Quaderns inclou un repor-
tatge fotogràfic sobre la neva-
da del 1962 i  diversos articles
sobre la Guerra del Francès,
l’Agrupació de Pessebristes,
l’Estació de França, l’obra de
Xavier Fàbregas i la vida de San-
tiago Rusiñol. La publicació té
un preu de 4 euros i es pot
aconseguir a la seu de la Fun-
dació (Major, 47). El proper nú-
mero sortirà per Sant Jordi. LG

 >> Portada del Calendari 2007

EMA

Una vintena d’autors, principal-
ment de Barcelona capital, han
presentat obres al 10è Premi de
Narrativa Curta Ateneu Do-
mingo Fins en categoria d’adults
que convoca l’Abi. En aquesta
edició el jurat del certamen està
format majoritàriament per
escriptors i poetes com Mercè
Company, Elisa Riera, Anna
Fité, Josep Pedrals i Jordi Bola-
deras.
El  veredicte es donarà a conèi-
xer en el decurs d’un sopar
literari que es farà el 27 de gener
a la seu de l’Abi, en el marc de
la Festa Major d’Hivern. La
dotació del premi és de 1.000
euros en la categoria d’adults i
un xec de 100 euros intercan-
viable per material escolar en la
categoria juvenil. LG

Fins al 5 de gener, el Mercat
d’Art, ubicat a la Casa de la Vila,
dóna l’oportunitat als montca-
dencs de comprar obres artísti-
ques, com pintura, escultura,
dibuixos, talles de fusta i manua-
litats, a un  preu assequible ja que
el màxim al que es pot vendre
una peça està fixat en 400 euros.
A més, aquesta iniciativa permet
als artistes locals donar a conèi-
xer la seva obra en una expo-
sició col·lectiva.
Alguns dels noms tradicionals en
el Mercat d’Art i que aquest any
repeteixen són Josep Maria
Pons, Clara Cardona i Eva Se-
reno. Alguns artistes nous són
Juani Moreno, Jordi Salat, Paco
Martos o Anna Casado, entre
d’altres.

Inauguració. La desena edi-
ció del Mercat d’Art es va inau-
gurar el passat 14 de desembre
amb la presència de les autoritats
municipals i una cinquantena de

persones, entre les quals hi havia
bona part dels 22 artistes de
Montcada que hi participen. La
regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU) va explicar que
enguany la convocatòria ha estat
tot un èxit i que “s’ha hagut
de deixar fora persones d’al-
tres municipis perquè per
manca d’espai només s’ha
pogut incloure els artistes

locals”. Morral i l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), van ani-
mar la població a conèixer
l’ampli ventall artístic que hi ha
al municipi i a comprar art per
regalar durant aquestes festes.
Aquesta és la desena edició de
la iniciativa que sempre té bona
resposta per part dels artistes
però encara no registra un nom-
bre de vendes significatiu.
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La madrilenya Delia Aguiar
guanya l’edició de novembre

laura grau
redacció

>> CONCURS ‘EL BASAR’

Lourdes fue la mejor contorsionista del mundo, todos

fuimos testigos de sus triunfos en los mejores circos

de este país, cuando demostraba que era capaz

de meter su cuerpo hasta en el interior de una caja

de zapatos. En los viajes, cuenta su marido que la

llevaba plegada dentro de la billetera. La triste

desaparición tuvo lugar cuando se duchaba una

mañana junto a su esposo. Mientras le frotaba la

espalda bajo el chorro cristalino, vio una araña de

patas larguísimas caminando sobre las cortinas. En algún momento, la araña

cayó al agua y flotó durante unos segundos arrastrada por el remolino,

dando vueltas hasta que por fin, cerrada como un paraguas, Lourdes la vio

desaparecer por uno de los agujeritos del sumidero. Admirada por lo que

había visto y con cierta envidia, puso más jabón en la esponja y se olvidó de

la espalda de su marido, frotando con energía su propio cuerpo. Luego, se

agachó y metió el dedo índice por uno de los agujeros del sumidero,

presionando hasta comprobar que todo su cuerpo se deslizaba por él

suavemente hacia abajo. Lo último que vio su marido de ella fueron los pies.

silvia díaz
montcada

Investigació sobre el
creixement de Montcada

 >> L’autora del treball, M.José Duran –a esquerra– amb Morral i l’alcalde

El certamen radiofònic ha duplicat la xifra de participants

Triste adios a una mujer plegable. Delia Aguiar (Madrid)

Seleccionat del mes de novembreDelia Aguiar, de 33 anys i
resident a Madrid, és l’autora se-
leccionada al concurs de micro-
relats El Basar del mes de no-
vembre amb el text titulat Triste
adios a una mujer plegable. En
l’edició d’aquest mes s’han de
destacar dos aspectes: d’una
banda, es tracta de la primera
vegada que una dona guanya
una convocatòria mensual i, de
l’altra, que la participació ha
assolit una xifra record en la
història del concurs, amb un
total de 140 autors. L’ increment
espectacular dels participants té
a veure amb l’acord que
Montcada Ràdio ha establert
amb el web el-recreo.com, una
pàgina de trobada de lectors i
aficionats a l’escriptura que
promou el montcadenc Enrique
M.Camba i que compta amb
prop de 3.000 autors registrats.

Diversitat. La inclusió de les
bases del certamen en aquest
espai d’Internet ha obert el con-
curs a autors d’arreu del món,

amb una important presència
de plomes del territori espanyol
i el continent americà, sobretot
de Mèxic i Veneçuela. El jurat,
format pels crítics literaris Juan
Antonio Masoliver, Sònia Her-
nández i Fernando Valls, ha

concurs de microrelats ‘El basar’

destacat l’originalitat del text
seleccionat  i el fet que s’ajusta
perfectament als requisits que ha
de tenir un microrelat. També
ha triat quatre textos finalistes
que s’inclouran al volum que
s’editarà a l’abril.

La guanyadora del 9è Premi
d’Investigació de Montcada i
Reixac, la barcelonina M. José
Durán, va fer entrega a l’Ajunta-
ment, el 15 de desembre passat,
del treball pel qual ha estat
guardonada, Evolució del paisatge
de Montcada i Reixac durant el segle
XX. Per la seva banda, l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC) i la
regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), van lliurar a la
guanyadora un xec per valor de
2.400 euros.

Tesi doctoral . Durán, de 31
anys, és llicenciada en Geografia

per la Universitat de Barcelona
(UB) i actualment està elaborant
la tesi doctoral sobre l’evolució
del paisatge en el darrer tram de
la vall del Besòs, com a membre
d’un grup de recerca de la ma-
teixa universitat.
La investigació gira entorn a
l’augment de població del mu-
nicipi arran l’aparició d’indús-
tries, com Asland, que van trans-
formar la vida econòmica i so-
cial i també el paisatge. El tre-
ball serà editat per l’Ajuntament
l’any vinent i inclourà cartografia
històrica dels usos del sòl entre
els anys 1900 i 2000, una època
de gran creixement i expansió
demogràfica a tot Catalunya.

NATÀLIA MUÑOZ
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Teatrac, Tea 345 i alumnes del
curs de Cultura donen la talla

 >>  José L. Jiménez i Carles Guillén, del grup Teatrac, al divertit vodevil ‘El ladrón’

FOTOS: LAURA GRAU

El ‘Metàfores’ de Jordi
Amenós omple l’Auditori

Unoma actua a la sala Luz de Gas
El grup Unoma, que lidera el montcadenc Fidel Vázquez, –a la
guitarra– va presentar el seu segon treball el passat 14 de
desembre a la sala barcelonina Luz de Gas. The Beginning of  the
End ha estat enregistrat a Califòrnia amb la col·laboració de
diversos músics internacionals. El conjunt ha fet un gir en el seu
estil amb una aposta pel rock dur i els concerts en directe. LG

laura grau
montcada

>> TEATRE. Cloenda dels actes d’homenatge a Xavier Fàbregas

 >> Toni Ruiz i Núria Riera, fent de llop i capuxeta moderns

 >> Els actors de ‘Simfonia americana’, saludant al final de la representació

L’artista local aposta per un espectacle arriscat

 >> Amenós, acompanyat de Marc Maestro, Xef Vila i Sam Atencia

laura grau
montcada

L’Auditori va registrar un ple
total el passat 16 de desembre
amb motiu de l’actuació de Jor-
di Amenós que va presentar el
seu primer espectacle per a
adults Metàfores terapèutiques,
estrenat al darrer Festival de
Musica Viva de Vic. En aquesta
nova etapa, Amenós es desco-
breix com un poeta de la vida i

cantant, que investiga en els
misteris de l’amor, la mort i la
creació, amb tocs d’ironia i
homenatges a poetes i escriptors
que fan de terapeutes.
Amenós fa una aposta arriscada
de la que surt ben parat, en bona
part gràcies a l’excel·lent acom-
panyament musical del saxo-
fonista Sam Atencia, el pianista
Marc Maestro i el percussionista
Xef Vila.

LAURA GRAU

El panorama teatral de Mont-
cada i Reixac viu un bon mo-
ment amb tres grups en actiu que
van donar el millor d’ells matei-
xos durant la Tarda de Teatre
amb Xavier Fàbregas que va
tenir lloc els dies 2 i 3 de desem-
bre a l’Auditori. El grup Teatrac
de l’Abi, hereu del grup escènic
de l’antic Teatre Colón –del qual
el propi Fàbregas en va formar
part– va representar l’obra
inèdita El ladrón (1952). Desta-
ca l’esforç de memorització i
interpretació dels actors que van
aconseguir reproduir l’esperit
dels cinquanta, tant pel que fa
als moviments com a la decla-
mació i l’escenografia.

Humor àcid. El grup TEA
345 va representar un sainet basat
en el conte de la Caputxeta Ver-
mella i els alumnes del curs de
teatre de la Regidoria de Cultu-
ra van portar a escena la comè-
dia dramàtica Simfonia americana,
una crítica àcida i irònica del
somni americà.

SANTI ROMERO
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el retro-visor natàlia muñozMor Andreu
Navarro,

excantant de
l’Espingari

 >> Andreu Navarro

ARXIU

El naixement, una tradició italiana
L’estudiós Xavier Fàbregas ens explica que el costum de fer naixements no és català sinó sicilià

 >>  Una representació de l’arribada dels Reis d’Orient a l’establia feta per Josep M.Pons l’any 1985

‘El nacimiento popular
es anacrónico adrede.

Todo en él se ha
catalanizado’

El Nadal entra a les llars catala-
nes a través de la representació
del tradicional pessebre, que
nens i grans confeccionen amb
il·lusió any rera any. El text que
es pot llegir a continuació és un
extracte de l’article El nacimiento
en la historia, que l’intel·lctual
montcadenc Xavier Fàbregas va
publicar a la revista Moncada de
l’any 1958. L’autor explica l’ori-
gen d’aquesta tradició tan cata-
lana i es decanta per les repre-
sentacions que del naixement de
Jesús feien les classes populars.

Tradició siciliana. “La cos-
tumbre de construir nacimien-
tos no es catalana en su origen,
sino siciliana, cosa que no es de
extrañar dadas las estrechas re-
laciones que el Principado sos-
tuvo siempre con esta isla. Los
nacimientos estuvieron en un
principio al servicio de los gran-
des señores, que gustaban de ins-
talar en sus salones durante las
celebraciones navideñas el des-
pliegue barroco, mas no pasó
mucho tiempo hasta que el be-
lén se fue popularizando, llegan-
do en el siglo XIX a la clase
obrera. Hoy día existen dos cla-

ses bien diferenciadas de naci-
mientos, el artístico y el popu-
lar. Yo me quedo con el segun-

do, ya que nunca la perfección
del yeso del belén artístico ten-
drá el olor del musgo arranca-
do de la montaña ni sus ríos
confeccionados con papel de
plata.
El nacimiento popular es ana-
crónico adrede. Todo en él se
ha catalanizado, desde el paisaje

con sus masías de corcho hasta
el payés con las nalgas al aire.
Este es el nacimiento que los
niños pueden ordenar a diario
y el que sin duda escogería el
niño Jesús para volver al mun-
do, el de las ilusiones infantiles y
de las figuras pequeñas, imper-
fectas, pero con alma”.

AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES DE MONTCADA

L’excantant i lletrista del grup
d’havaneres L’Espingari, An-
dreu Navarro, va morir el passat
17 de desembre a l’edat de 58
anys després d’una llarga malal-
tia. Navarro vivia a Ripollet fa
més de 15 anys però va néixer a
Can Sant Joan i va viure bona
part de la seva vida al centre de
Montcada. Va ser membre de
l’Espingari des del 1992 fins al
2000.
De jove va ser una persona des-
tacada del PSUC al municipi.
També va fundar l’associació de
cooperació amb Cuba Fòrum
Solidari, des de la qual va col·la-
borar activament amb el Casal
Català de l’Havana. És coautor
del llibre L’havanera, un cant po-
pular. Estava casat i tenia dos fills
i tres néts.
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NOVA INSTAL·LACIÓ

El nou estadi de la Ferreria s’inaugura
el dia 4 amb una festa del futbol local

El programa inclou diversos partits protagonitzats pels equips dels diferents clubs montcadencs
FOTOS: SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

L’estadi de futbol, ubicat a la
Ferreria, ja té data d’inauguració:
el 4 de gener. L’Ajuntament ha
previst un programa d’activitats
on el futbol local serà el principal
protagonista amb la disputa de
diversos partits. A les 16h
començaran els enfrontaments
entre els diferents equips de
l’Escola de Futbol de Montcada.
A les 17.30h serà el torn dels
veterans amb un matx de luxe
entre el FC Barcelona, dirigit per
Josep Fuster, i una selecció local.
Amb el conjunt local ja han
confirmat la seva participació els
montcadencs exjugadors de Pri-
mera Divisió Manuel Muñoz
(Espanyol) i Josep Huguet (Barça
i Logronyès), altres personalitats
i el periodista Xavier Andreu.

El camp de futbol de la Font
Freda té els dies comptats. Ha
estat l’escenari de més de 20
anys de la història del futbol
local, des que es va inaugu-
rar el setembre de 1985. Des
de llavors nombroses genera-
cions de futbolistes han viscut
aquí moments bons i no tan
bons. Aquest és el cas de
l’Ivan, porter del CD Montcada
que s’ha format a les catego-
ries inferiors del club, i de l’Ale-
jandro, prebenjamí de l’EF
Montcada que somia poder
arribar al primer equip. Són el
present i el futur del futbol lo-
cal, que han dit l’últim adéu a
un camp que tanca per sem-
pre. SA

El plat fort. L’acte oficial tindrà
lloc a les 19.30h amb la desfilada
dels equips de l’EF Montcada i
els parlaments a càrrec de les auto-
ritats. Tot seguit, l’Ajuntament
retrà homenatge a l’exblaugrana
Josep Maria Pérez, nascut a Can
Sant Joan i que va pertànyer al
CD Montcada i va  jugar al
Barça a principi de la dècada
dels 70 (veure la contra). Per
entrar en calor, hi ha prevista
una xocolatada per a tots els
assistents abans de l’inici del
matx que enfrontarà un com-
binat de jugadors montcadencs
–format per membres de les
plantilles del CD Montcada, el
Sant Joan Atlètic i el Santa
Maria– contra la UE Gramenet,
de Segona B. L’Ajuntament
també té la intenció de repartir
entre el públic una mena de  >> S’ultimen els retocs al nou estadi abans de la inauguració del 4 de gener

globus allargats per donar una
nota de color a la inauguració.
El nou estadi consta de dos
camps de gespa artificial –futbol
11 i 7– i unes graderies per a més
de 1.500 persones. Entre els dos
terrenys de joc hi ha un espai
per als vestidors, el magatzem
de material, els lavabos per a
espectadors i les oficines de les
entitats. A sobre, s’ha construït
el bar i una gran terrassa. La
instal·lació també té una zona
de jocs infantils. “És un equipa-
ment que el món del futbol es
mereix des de fa temps. Serà
un lloc per anar en família”, ha
dit el regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC). L’estadi té un pres-
supost de 2’5 milions d’euros i
és el primer projecte de
l’empresa municipal Montcada
Òptima.

El camp de
la Font Freda
s’apaga
per sempre
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El CD Montcada tanca el 2006
a tan sols un punt del primer

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

sílvia alquézar
redacció

 >> Cristian Domínguez intenta controlar una pilota davant un rival

El CD Montcada ha viscut un
final d’any intens. Els homes de
Toni Carrillo van vèncer a les
dues últimes jornades els dos
primers equips del Grup Pri-
mer de Preferent. En el darrer
matx del 2006, l’equip local va
superar el San Cristóbal de
Terrassa, el líder, per 1-0 amb
un gol del capità i pitxitxi Sergio
al primer minut de joc. D’altra
banda, en la jornada anterior,
el conjunt montcadenc es va
imposar al camp del Bellavista,
fins llavors primer classificat,
per 0-1, amb un tant novament
del màxim golejador local. El
Montcada va exhibir un gran
nivell contra els dos rivals di-
rectes i va demostrar ser un ferm
candidat a assolir l’ascens a Pri-
mera Catalana. L’equip és ter-
cer del Grup Primer de Prefe-
rent amb 29 punts, empatat amb
el Bellavista (segon) i el
Gironella (quart) i a tan sols un
punt del San Cristóbal.

Primera derrota. Les dues
victòries davant el Bellavista i el
San Cristóbal van servir per
oblidar la primera derrota de la
temporada, que va tenir lloc el
3 de desembre a casa contra el
Vilassar per 1-2 en un matx amb
un arbitratge polèmic. Els
col·legiats van xiular dos penals

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan treu un
punt en tres jornades

sílvia alquézar
redacció

>> FUTBOL

Eric Calvo
debuta a

la Segona B

El montcadenc Eric Calvo, de 19
anys, va debutar el passat 10 de
desembre a Segona Divisió B amb
el primer equip del Badalona. El
conjunt badaloní va caure
derrotat per 1-0 al camp del Vila
Joiosa d’Alacant. El jugador lo-
cal, que va sortir al minut 81, s’ha
mostrat il·lusionat pel debut a la
categoria. “És un pas import-
ant”, ha dit Calvo, qui espera
poder repetir la convocatòria en
algun altre matx. “Seguiré
treballant per poder tornar al
primer equip i tenir més
minuts”.

sílvia alquézar
redacció

 >> Eric Calvo té fitxa del Badalona B

E.CALVO

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Santa Maria acomiada
l’any amb una victòria

 >> El Santa Maria ha acabat l’any amb un balanç positiu

sílvia alquézar
redacció

El Santa Maria va tancar el 2006
amb un triomf important al
camp del Lliçà d’Avall per 0-2,
amb gols de Fran i Cristian. En
la jornada anterior, els montca-
dencs van empatar a 2 a casa
contra el Vilanova del Vallès, el
líder destacat del Grup Novè

de Segona Regional. El capità,
Javier Lara, ha lloat la plantilla
perquè ha millorat molt des de
principi de temporada: “Ara
estem en una bona ratxa que
ens ha permès sortir de la zona
més perillosa de la classi-
ficació”. El Santa Maria es
troba a la tretzena posició amb
15 punts en 13 jornades.

El Sant Joan Atlètic no ha
acabat bé el 2006, ja que només
ha guanyat un punt en les tres
últimes jornades: va perdre al
camp de les Franqueses per 1-0,
va empatar a un gol a casa con-
tra la Llagosta i, en el darrer
matx de l’any el 17 de desem-
bre, va caure derrotat al camp

del Sentmenat per 3-2 en un
partit en què les decisions
arbitrals “van perjudicar el
nostre equip”, ha dit
l’entrenador Víctor Ortega,
qui ha fet una valoració positi-
va de la trajectòria de la planti-
lla ja que “enguany hem
incorporat moltes novetats”.
El Sant Joan és vuitè amb 20
punts.

 >>  El montcadenc Alberto Bueno intenta desfer-se de la pressió defensiva del rival

–segons la plantilla, més que
dubtosos– en contra del Mont-
cada, a més d’anul·lar un gol
considerat legal pel club mont-
cadenc al minut 90 que hauria
suposat l’empat a 2. El tècnic,
Toni Carrillo, es va mostrar
indignat amb l’arbitratge i opi-
na que el seu equip hauria gua-
nyat “perquè teníem el matx
controlat amb l’1-0 marcat per
Mario abans del descans”.

>> CALENDARI

L’equip jugarà
el primer matx
al nou estadi

el 14 de gener
sílvia alquézar
redacció

El CD Montcada jugarà el
primer matx al nou estadi de
la Ferreria el pròxim 14 de
gener amb la visita del
Mollet. El club prepara
algunes sorpreses per dispu-
tar el primer partit oficial al
nou equipament, que
s’inaugurarà el dia 4.
L’entitat viu amb il·lusió el
trasllat a la nova instal·lació
perquè suposarà l’inici d’una
etapa que espera que sigui
brillant. La directiva confia
que l’estadi doni un impuls
al futbol montcadenc i aug-
menti l’afició per aquest
esport.

Sense comiat. El que no
va poder fer l’entitat montca-
denca va ser acomiadar-se del
camp de la Font Freda, ja
que el comitè de competició
va sancionar el Montcada
amb el tancament de la seva
instal·lació amb un matx a
causa dels aldarulls produïts
contra el Vilassar. Així, el
Montcada va haver de dispu-
tar el darrer partit del 2006
contra el San Cristóbal al
camp del Ripollet, de gespa
artificial i amb les mateixes
mides que el terreny de joc
de l’estadi de la Ferreria.

El Club Deportivo Montcada
ha incorporat a les últimes
setmanes el central Miguel
Hernández, de 23 anys, per
reforçar la defensa. El jove
fitxatge prové del Cornellà i té
experiència en categories
superiors a Preferent. Hernán-
dez va debutar ja al matx
jugat al camp del Bellavista.

nou reforç en defensa
“Ens donarà més solidesa
darrera”, ha dit el tècnic, Toni
Carrillo. El Montcada podria
incorporar un migcampista en
el mercat d’hivern però, segons
fonts de la directiva, si es
contracta algun altre jugador
serà de qualitat i amb expe-
riència en categories su-
periors. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera Estatal A

L’STE Group Montcada perd
el lideratge en l’últim sospir

rafa jiménez
redacció

SANTI ROMERO

 >>  El pitxitxi de l’STE, Emilio, fa un llançament de falta davant la tanca defensiva de l’Amantes de Teruel

>> ENTREVISTA

Leandro:
‘Tots vam fallar,

començant
per mi mateix’

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

El Valentine confirma la reacció
amb el tercer triomf consecutiu
sílvia alquézar
redacció

El Valentine ha confirmat la seva
reacció al Grup C de la Lliga
EBA en sumar el tercer triomf
consecutiu. Els montcadencs,
dirigits per César Saura, han gua-
nyat els dos últims partits del
2006, jugats al pavelló Miquel
Poblet. El 16 de desembre va su-
perar el River Andorra, el ter-
cer classificat, per 20 punts de
diferència (92-72), mentre que el
dia 3 es va imposar a l’Aranzauto
Fiat Olivar de Saragossa per 87-
84. Les victòries han permès al
conjunt local situar-se en una
posició més còmoda a la
classificació, amb 6 derrotes i 6
triomfs al novè lloc, empatat
amb tres equips: Olesa, Olivar i
Esplugues. El Valentine ha
millorat notablement la seva
imatge a les últimes jornades. El
tècnic reconeix que “l’equip ha
agafat el ritme de mica en mica,
potser ha trigat més del que ens
pensàvem, però ara estem en
un bon moment”. Contra
l’Andorra, el Montcada va fer
el millor partit de la temporada
fins ara. El Valentine jugarà el
primer matx del 2007 el 14 de
gener a Olesa.

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

El Valentine perd la
imbatibilitat a Lleida

sílvia alquézar
redacció

 >> El Valentine ja no està invicte

El Valentine femení va encaixar
el 16 de desembre la primera
derrota a la lliga del Grup Quart
de Segona Catalana, en perdre
contra el Bàsquet Seca de Lleida
–el segon classificat– per  55-43.
El conjunt local, que portava
deu victòries consecutives, no va
jugar un bon partit, tot i que la
plantilla ha criticat l’arbitratge i
l’ambient hostil a la pista de la
Terra Alta. “Va ser un parany,
ens van donar cops fins en el
carnet d’identitat”, ha dit l’en-
trenador, Beni López.

Segona derrota. El Montca-
da també va perdre al dia següent
a Andorra, en el matx ajornat
corresponent a la sisena jornada.
Les montcadenques van caure
derrotades per 66-59 davant un
rival de qualitat que ocupa la ter-
cera posició amb 3 derrotes i 9
triomfs empatat amb el Seca i el
Mollet. “Les dues ensope-
gades no han estat una sor-
presa, hem baixat el ritme dels
entrenaments i això es nota”,
ha indicat el tècnic, qui confia
poder obrir un període de
reflexió coincidint amb les va-
cances de Nadal. Malgrat els

L’STE Group Montcada no va
tenir un bon comiat del 2006. A
falta dos segons per al final del
seu partit contra l’Amantes de
Teruel, els homes de Carlos
Leandro van encaixar un gol que
va provocar l’empat en el
Miquel Poblet (4-4). Amb aquest
gol, l’STE posava fi a la seva
excel·lent ratxa de nou victòries
consecutives i perdia el liderat-
ge, que ha tornat a les mans d’un
Hospitalet que es manté invicte
després de 14 jornades.

Sorpresa. Res feia presagiar
que el Montcada no guanyaria
l’últim partit de l’any davant
l’Amantes ja que al descans es va
arribar amb un clar 3 a 0 obra
d’Emilio, Johny i Tabo. En la
segona meitat, els montcadencs
es van relaxar i això va ser
aprofitat pels visitants per
aconseguir la remuntada. Amb
3 a 3, i mancant dos minuts, Javi
va parar un doble penal. Gaire-
bé en la següent jugada, Emilio
va fer gala del seu oportunisme
en aconseguir el 4 a 3. La victòria
semblava lligada i el lideratge,

també. Però en l’últim sospir, el
capità de l’Amantes, Mariano,
col·locava el definitiu i decepcio-
nant empat a quatre.

Molt diferent havia estat la
història en els dos anteriors par-
tits, davant l’Atmella de Merola
(8-2) i l’Alcorisa (1-8). En aquests

dos matxs, l’STE va demostrar
una gran superioritat en sumar
els sis punts amb 16 gols a favor
i només 3 en contra.

-Trist final
per al 2006.
Sí, molt
trist. Des-
prés d’anar
guanyant 3
a 0, va ha-
ver un ex-
cés de confiança i ho vam
pagar car.
-Què és el que va passar?
Excés de confiança. Havíem
acumulat nou victòries con-
secutives i tot semblava
molt fàcil, però no és així.
Ho havíem assolit perquè
estàvem treballant molt bé.
En la segona meitat contra
l’Amantes, vam baixar la in-
tensitat i vam deixar que el
rival tornés al partit.
-Pot ser un toc d’atenció?
Està clar que ni empatant
ni guanyant l’últim partit
de l’any perdíem o
guanyàvem la lliga, pero no
calia que passés això. Hem
parlat amb freqüència de la
dificultat de cada rival i
havíem d’haver guanyat.
Tots vam fallar, començant
per mi mateix. RJ

mals resultats a l’última jorna-
da del 2006, el Valentine segueix
liderant la classificació amb un
triomf d’avantatge sobre els seus
perseguidors. Per la seva ban-
da, el CB Elvira Cuyàs, l’altre
equip del Grup Quart de
Segona Catalana, va vèncer el
Granollers per 63-62 al darrer
matx de l’any. En la jornada an-
terior, el conjunt de Mas
Rampinyo va superar el Sant
Gervasi per 57-58.  >> L’aler Raúl Ortega intenta fer una cistella en safata al matx de l’Andorra

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> TIR AMB ARC

Fèlix Pérez,
campió en recte
Fèlix Pérez, del Club de Tir amb
Arc Can Piqué, ha guanyat la
Lliga Catalana de recorregut de
bosc en la modalitat d’arc recte,
que va acabar el dia 10. La com-
petició consta d’11 tirades –7
amb dianes volumètriques i 4 fo-
togràfiques– en les quals l’arquer
ha quedat primer en 4 ocasions i
segon en 3. Pérez, que també va
ser campió a la Copa Pirineus,
ha superat els dos actuals cam-
pions d’Espanya en la modalitat,
“fet que fa més meritori el
triomf”, ha dit el president del
club local, Toni Roca. SA

>> HANDBOL FEMENÍ. Lliga Catalana

La Salle no aconsegueix
el passi per a la fase d’ascens

SANTI ROMERO

El sènior femení de La Salle no
ha aconseguit classificar-se per a
la fase d’ascens de la Lliga Cata-
lana. Les noies de Juan Manuel
Fernández van deixar escapar la
classificació directa en perdre el
passat 3 de desembre a la pista
del Tarragona per 15-11. Aquesta
derrota va obligar el conjunt lo-
cal a jugar-se el pas a la fase
següent en un lligueta de correc-
ció que es va disputar el 17 de
desembre a Palautordera. El
sènior femení va enfrontar-se al
Cornellà i va perdre per 24-16.
El partit era molt complicat per
a les montcadenques, ja que les
noies del Llobregat provenien de
jugar una lliga més competitiva.
Aquest fet va intimidar La Salle,
que en tot el matx no va saber
mostrar el seu bon joc.

Incidències. El partit va estar
marcat pels esdevenimets que van
succeir durant l’enfrontament.
El joc dur del Cornellà va pro-
piciar algunes incidències. Un
xoc desafortunat entre la juga-

núria sánchez
redacció

 >> El jugador David Sánchez fa un llançament des de l’extrem dret

CAN PIQUÉ

>> HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana

La Salle, empatat en
la lluita pel tercer lloc

 >> La pivot Estefania Gómez lluita entre dues defensores

 >> L’arquer Fèlix Pérez fent una tirada a la Lliga Catalana

sílvia alquézar
redacció

La Salle masculí és un dels qua-
tre equips amb 11 punts al Grup
A de la Lliga Catalana que op-
ten a ocupar el tercer lloc que
dóna accés a la fase d’ascens. El
darrer matx que l’equip de Jau-
me Puig va jugar va ser el 9
desembre a la pista del Sant Fost,

on va vèncer per 19 a 28.  D’al-
tra banda, el partit que La Salle
havia de jugar el dia 16 a casa
contra el Barberà s’ha ajornat
perquè el pavelló Miquel Poblet
estava ocupat amb altres esdeve-
niments. Tot i que encara no hi
ha una data fixada, és molt pro-
bable que no es disputi fins
passades les festes nadalenques.

SANTI ROMERO

les classificacions

FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 12, 13 i 14
STE-Atmella M. 8-2
Alcorisa-STE 1-8
STE-A. Teruel 4-4
Equip Pj. Pt.
1 Hospitalet 14 36
2 STE Group 14 35
3 Monistrol 14 28
4 La Muela 14 26

Territorial. Grup 2
Jornades 10, 11 i 12
Caldes E.-STE B 2-4
STE B-Pradenc -
Parets-STE B 6-6
Equip Pj. Pt.
1 Premià 12 31
2 Palau 11 28
3 Parets 12 26
8 STE GroupB 11 12

Primera Divisió. Grup 2
Jornades 10, 11 i 12
C. Cuiàs-Premià 4-2
S. Marina-C.Cuiàs a.
C. Cuiàs-Sentmen. 5-1
Equip Pj. Pt.
1 Touring 10 25
2 Lluís Millet 10 22
3 Casagemas 11 22
8 STE Group 9 15

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 11 i 12
Valenti.-Olivar 87-84
Valent.-Andorra 92-72
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 12 22
2 Aragón 12 22
3 Andorra 12 20
9 Valentine 12 18

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 12 i 13
Mont. B-St. Fruitós85-89
Balaguer-Mont. B 90-92
Equip Pj. Pt.
1 Manlleu 12 22
2 Santpedor 13 22
3 Balaguer 13 21
10 Montc. B 13 19

Territorial masc. Grup 2
Jornades 11 i 12
Elvira-Parets 97-60
Sta. Perpèt.-Elvira52-63
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 11 21
2 Canovelles 11 20
3 La Garriga 11 20
5 Elvira 11 19

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 11 i 12
Minguella-St. Joan75-66
St. Joan-Centelles38-36
Equip Pj. Pt.
1 Minguella 11 21
2 Mataró 11 20
3 Valldemia 11 19
10 C. St. Joan 11 16

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 11 i 12
St. Gervasi-Elvira 57-58
Valentine-St.Quirze71-53
Elvira-Granollers 63-62
Seca-Valentine 55-43
Equip Pj. Pt.
1 Valentine 12 22
2 Seca 12 21
3 Mollet 12 21
4 Andorra 12 21
10 Elvira 12 17

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 11 i 12
Descansa: St. Joan

St. Joan-Puigfred 51-17
Equip Pj. Pt.
1 AECS 21 10 20
2 C. St. Joan 10 19
3 Ribes 10 19
4 Sarrià 9 18

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 12, 13 i 14
Montcada-Vilassar 1-2
Bellavista-Montca. 0-1
Montc.-St. Cristó. 0-1
Equip Pj. Pt.
1 S. Cristóbal 14 30
2 Bellavista 14 29
3 Montcada 14 29
4 Gironella 14 29

2a Regional. Grup 9
Jornades 12, 13 i 14
Franqueses-St. Joan1-0
St. Joan-La Llagosta 1-1
Sentmenat-St. Joan3-2
Palautord.-Sta Maria 3-2
Sta.Maria-Vilanova 2-2
Lliçà Vall-Sta Maria 0-2
Equip Pj. Pt.
1 Vilanova 14 35
2 Franqueses 11 26
3 Sta. Eulàlia 13 24
8 Sant Joan 14 20
13 Sta. Maria 13 15

2a Divisió. Grup 2
Jornades 8, 9 i 10
EF Mont.-Granollers r.
Cardedeu-Mont.0-3
EF Mont.-La Roca B2-1
Equip Pj. Pt.
1 Vic 8 24
2 Montcada 9 21
3 Gurb 9 21
4 St. Quirze 7 18

HANDBOL

Lliga Catal. masc. A
Jornades 10, 11 i 12
Salle A-Terrassa 21-27
Sant Fost-SalleA 19-28
Salle A-Barberà a.
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 11 20
2 GEIEG 10 18
3 Sabadell 10 11
4 Salle 10 11

2a Catalana masculí
Jornades 8 i 9
Salle B-Agramunt 27-23
La Roca-Salle B 19-25
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 9 16
2 Rubí 9 14
3 Bordils 9 12
6 Salle B 8 10

Lliga Catal. fem. B1
Jornades 9 i 10
Tarragona-Salle 15-11
Sal le -Ascó 22-30
Equip Pj. Pt.
1 Ascó 5 10
2 St. Esteve 6 8
3 La Salle 6 8
4 Tarragona 7 4

ATLETISME

Cros de Castellar
-Sènior masculí
20 Carles Cera
-Veterà masculí
34 Ildefonso Teruel
63 Àngel Fraile
72 José Muñoz
81 Antonio Ortega
104 Enric Mayà

dora local Estefania Gómez i una
contrària va obligar a traslladar
la pívot montcadenca en
ambulància a l’hospital de Sant

Celoni.  El desenllaç, però, va
acabar amb un diagnòstic positiu
i la jugadora es podrà reincor-
porar després de festes.
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més en 2 minuts

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> 1a Divisió
A la sisena posició amb 10 punts
La Salle B ha millorat el joc i els resultats en les darreres
dues jornades, en què va aconseguir dos triomfs: a casa
davant de l’Agramunt per 27-23 i a la pista de la Roca
B per 19 a 25. Els montcadencs, més conjuntats, es
troben a la sisena posició de Segona amb 10 punts. SA

STE GROUP B. FUTBOL SALA> Territorial

Pugen a la classificació
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs es troba a la
cinquena posició del Grup Segon del Campionat Ter-
ritorial de Barcelona, després de sumar dues victòries a
les últimes dues jornades: va vèncer el Parets per 97-60
i l’Esportiu Santa Perpètua per 52-63. SA

LA SALLE B. HANDBOL> Segona Catalana

Deixen l’últim lloc de la taula
L’STE Group Montcada B ha millorat notablement
els resultats a les últimes jornades, un fet que li ha permès
sortir de l’últim lloc de la classificació. El Montcada va
guanyar per 5 a 4 l’Sporting 77 el 20 de desembre al
pavelló Miquel Poblet, en un matx ajornat .  SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a CatalanaCB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorial

El sènior femení apallissa el Puigfred
El sènior femení
del CEB Can Sant
Joan va tancar el
2006 amb una
victòria contun-
dent davant del
Puigfred, el cuer,
per 51-17. El con-
junt local es troba
a la segona posició
del Grup Primer
del Campionat de
Catalunya B, amb
només una derro-
ta en 10 jornades
empatat amb el
Bàsquet Ribes. Per
la seva banda, el
sènior masculí va
superar el Cente-
lles per 38-36. Al
matx anterior, el
Can Sant Joan va
perdre a la pista del
líder, el Minguella, per 75-66. L’equip local es troba a la
desena posició amb 16 punts en 11 partits. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Ct. B

Un triomf ajustat a la pista del tercer
El CB Montcada va guanyar el Balaguer per 90-92 en
el darrer matx del 2006. Aquesta és una victòria im-
portant després d’una ratxa negativa de resultats i tenint
en compte que el conjunt lleidatà ocupa la tercera
posició del Grup Primer de Segona Catalana amb 22
punts, mentre que el Montcada és desè amb 19. SA

EF MONTCADA. FUTBOL> 2a Divisió femení

L’equip segueix ferm entre els primers
L’equip femení de l’EF Montcada no afluixa. A les
dues últimes jornades va vèncer La Roca B a casa
per 2-1 i el Cerdanyola a domicili per 0-3. Les noies
són segones del Grup Segon de Segona Divisió. SA

Golejada al darrer matx del 2006
L’AE Can Cuiàs s’ha acomiadat del 2006 amb una
golejada per 5-1 davant del Sentmenat. L’equip es
troba a la zona mitjana de la classificació al Grup
Segon de Primera Divisió. En la jornada anterior,
el conjunt local vèncer el Premià per 4-2. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SHI-KAN. KARATE> Open Internacional

Cinc montcadencs
aniran al Mundial

Cinc karateques del Shi-
kan han obtingut la clas-
sificació per al Mundial del
2007 després de quedar
campions al vuitè Open
Internacional i catorzè
Campionat Estatal que es
va fer el 25 de novembre a
València. En kata, Marta
Garcia i Silvia Muñoz van

ser primeres en kyoku-
shinkai, mentre que en
combat els guanyadors van
ser Iria Río, Marc Rodrí-
guez i l’equip sènior. El
club també va participar a
l’Open Catalunya infantil-
júnior i al torneig català de
kyokushinkai benjamí i
infantil. SA

resultats

OPEN
INTERNACIONAL
I CAMPIONAT
ESTATAL

Kata-interestils
3 David Andre
3 Marta García
2 Carlos Mtez.
2 Silvia Muñoz
3 Ruben Serrano

Kyokushinkai
1 Marta García
1 Silvia Muñoz

Combat
2 David Bermejo
2 Francesc Carvajal
3 Marta García
3 Noemí García
3 Patricio López
3 Carlos Mtez.
2 Silvia Muñoz
3 Judith Oliva
1 Iria Río
1 Marc Rdez.
1 Equip sènior

OPEN INFANTIL
JÚNIOR

3 Kevin André
3 José Cabrera
2 M. Àngel Colom
3 Adil Khella
2 Joan Muñoz
3 Rubén Serrano

3 Eric Tort
3 Olga Giménez
3 Judith González
2 Silvia Muñoz
1 Jennifer Olivares
1 Leyre Pérez

CAMPIONAT DE
CATALUNYA
KYOKUSHINKAI
BENJAMÍ-INFANTIL

Kata
3 Rubén García
3 Amin Khella
3 David André
3 Francesc Carvajal
2 Joan Muñoz
1 Leyre Pérez
1 Rubén Serrano
3 Ivan Villarroel

Combat
2 Adrián Martínez
3 Leyre Pérez
1 David Abejón
2 Rubén Serrano
3 Eric Tort
3 Ivan Villarroel

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO



452a quinzena
desembre 2006esports

>> LLIGA ESCOLAR

núria sánchez

pla den coll

FOTOS: SANTI ROMERO

>> Tots els participants van desfilar amb les seves escoles

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

El pavelló va reunir més de 800 esportistes de totes les escoles

Un miler de persones va
omplir el 16 de desembre
el pavelló Miquel Poblet
per celebrar la quarta
edició de la presentació
dels Jocs Escolars, que van
organitzar l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure
(IME) i el Consell de l’Es-
port de Montcada i Reixac

Èxit de participació
a la quarta presentació

dels Jocs Escolars

>> Els infants van poder gaudir d’inflables i circuits de bicicletes >> A la zona d’atletisme es van realitzar curses

>> ATLETISME

La JAM fa un bon paper al
cros comarcal a Mas Duran

>> IME

Uns cent infants es mouen
sobre rodes a la Ribera

Torneig de
Nadal d’escacs

>> Una de les activitats que es podia practicar era un circuit tancat de cars

núria sánchez

redacció

La Joventut Atlètica
Montcada (JAM) va orga-
nitzar el primer Cros de
Montcada i Reixac per a
categories escolars el 2 de
desembre a Mas Duran, a
Mas Rampinyo. Els atletes
montcadencs van fer un
paper força meritori
obtenint un total de set
medalles. La jornada es va
emmarcar en el Circuit
Comarcal de Cros, que
promou el Consell de Sa-
badell. El club local apos-
ta per la continuïtat
d’aquesta competició dins
del calendari d’hivern.

núria sánchez

redacció

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) va
organitzar  el  passat 2 de
desembre una jornada es-
portiva sobre rodes al bar-
ri de la Ribera. A l’acte
van assitir el president de
l’IME i regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC) i
la regidora adjunta a Edu-

cació, Lupe Lorenzana
(PSC), que, a més, és veïna
del barri.
La jornada va comptar
amb la participació d’un
centenar de nens i nenes
d’entre 3 i 15 anys. Les
jornades van durar unes
tres hores i van consistir en
dos circuits tancats per po-
der  fer activitats amb els
vehicles. El primer itine-

rari es va destinar a les
bicicletes, tant grans com
tricicles, i als patinets. L’al-
tre circuit es va dedicar als
cars ecològics que funcio-
nen amb energia solar.
Tots dos circuits tenien di-
ferents proves que els in-
fants podien desenvolupar
amb els vehicles que l’or-
ganització va facilitar de
manera gratuïta.

La UE  Montcada va ce-
lebrar el 17 de desem-
bre la desena edició del
tradicional Torneig de
Nadal al pavelló Miquel
Poblet. Es van disputar
competicions infantils i
d’adults. A la foto, els pre-
miats a cada categoria
amb les autoritats i els
directius. NS

(CDEM). L’acte va reunir
800 infants i joves de totes
les escoles i els seus acom-
panyants. La jornada va
començar amb la des-
filada dels equips i el
lliurament del material
esportiu per part de les
autoritats a cada centre.
També va haver exhibi-
cions dels diferents es-
ports i activitats dirigides

pels monitors de la
Joventut Atlètica Montca-
da a la zona d’atletisme.
El president del CDEM,
Agustín Fuertes, va destacar
la feina dels monitors i
l’ajuda dels pares: “És im-
portant que els infants
s’ho passin bé, però
sense el treball dels
tècnics i el suport dels
pares no seria possible”.

SANTI ROMERO SANTI ROMERO

>> Les autoritats van presidir la festa dels Jocs Escolars

>> Un moment de la cursa aleví als terrenys de Mas Duran

 SANTI ROMERO
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>> BÀSQUET. CB Montcada

núria sánchez

redacció

El preinfantil va acabar en novena posició al Segon Torneig Vila de Parets

El júnior A del CB Mont-
cada, dirigit pel tècnic Hu-
go González, i el cadet A,
sota les ordres de l’entre-
nador Miguel Ángel Cor-
tón, han acabat la prime-
ra fase del campionat Pre-
ferent. El 17 de desembre
ambdós conjunts van ini-
ciar l’etapa decisiva per a
la classificació final. Els
equips han estat enqua-
drats al Grup Onzè de la
seva categoria. Pel que fa
a la fase prèvia, el júnior
A ha finalitzat cinquè amb
21 punts, mentre que el
cadet A ha acabat sisè
amb 20. Els homes d’Hu-
go González han anat de
menys a més des de l’inici
de la campanya. Un dels
principals objectius del
conjunt júnior A des de
principi de temporada és
ascendir a Preferent A, la

Els dos equips de Preferent
comencen la fase decisiva

>> BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

El cadet A encaixa
 la primera derrota

núria sánchez

redacció

El cadet A del Can Sant
Joan va perdre el primer
partit de lliga el 2 de de-
sembre contra la Creu Alta
Sabadell (58-71), que es va
disputar al CEIP Viver. El
conjunt, que juga al Grup

>> BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs >> BÀSQUET

>> Jugada del cadet A del Can Sant Joan contra el Sabadell

El cadet masculí
de La Salle acaba
la fase de tanteig

>> Una jugada del matx del mini de l’Elvira contra el Mataró

El mini finalitza la primera
fase en segona posició

El cadet masculí de La Salle
va acabar la primera fase de
la lliga de Promoció B en
quarta posició. Aquesta pri-
mera competició ha servit
als entrenadors per tantejar
el nivell del  conjunt, que ha
incorporat enguany cares
noves. El tècnic, Rogelio
Pérez, ha dit que continua-
ran treballant i millorant per
classificar-se entre els cinc
primers de la segona ron-
da. NS

>> Partit entre l’infantil B del CB Montcada i l’Ametlla

>> FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs
continua la seva

bona ratxa
El juvenil de futbol sala de
l’AE Can Cuiàs segueix
amb bon peu la seva mar-
xa per la Segona Divisió B.
L’equip és quart amb 15
punts i està a un punt del
tercer, el Sagarra. L’entre-
nador, Matías Ruiz, ha
destacat el suport del pú-
blic en les victòries: “A
casa som un equip a ba-
tre perquè la pista s’om-
ple d’aficionats que ens
animen molt”. NS

màxima categoria. D’altra
banda, els homes de Mi-
guel Ángel Cortón han
tingut una fase força irre-
gular a causa bàsicament
de les lesions. Tot  i això,
la plantilla ha fet una bon
treball i una bona com-
petició.

Vila de Parets.  El pre-
infatil va disputar entre el
8 i 10 de desembre la
segona edició del Torneig
Vila de Parets. Els homes
d’Ismael Sistrachs i Marc
Merino van guanyar 6
partits i en van perdre 2.
El matx decisiu va ser
contra el Mataró, que va
guanyar a la pròrroga per
un sol punt. Aquesta der-
rota va fer que els mont-
cadencs no aconseguissin
estar a la ronda entre els
vuit primers. Malgrat tot,
el conjunt va acabar en un
meritori novè lloc.

Tercer del nivell B, ha
acabat líder amb 15 punts,
tot i l’ensopegada. Els ho-
mes de Jordi Rodríguez
han obtingut 7 victòries
consecutives i 1 derrota.
L’última jornada no es va
disputar perquè el rival es va
retirar de la competició.

núria sánchez

redacció

L’equip mini del CB
Elvira Cuyàs ha acabat la
primera fase amb molt
bones expectatives per a
la propera etapa. El con-
junt ha acabat segon, amb
7 victòries i 2 derrotes. El
líder és el Gramenet A
amb 18 punts, dos més
que el conjunt local.
L’equip, tot i tenir una
plantilla curta en efectius,
ha aconseguit estar entre
els primers de la taula.
L’entrenador, Joan Alon-
so, ha destacat que la pro-
pera fase serà molt més
competitiva i costarà més
puntuar, destacant que
“els pròxims partits se-
ran igualats tot i que,
mentre l’equip segueixi
millorant, els resultats
no m’importen”. El con-
junt competeix al Grup
Desè del nivell B del cam-
pionat de Promoció.
En el mateix grup també
es troba el mini masculí
del CB Montcada, que és
tercer amb 14 punts, ob-
tenint 5 victòries i 5 der-
rotes. A l’última jornada
de la fase es va viure el

derbi entre el Montcada
i l’Elvira, que va acabar
amb victòria l’equip de
Mas Rampinyo per  65-
78. El partit es va jugar
l’11 de desembre, en

comptes del dia 16, data
assignada per la Federa-
ció. El motiu és la pista
de gel que hi haurà a la
Zona Esportiva Centre
fins al 7 de gener.

>> MOTOCICLISME. Mini GP

 SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

El pilot Yuri Lledó
acaba el 47 a Cheste

>> Yuri ha corregut a Cheste en la seva primera temporada

núria sánchez

redacció

El motociclista montca-
denc Yuri Lledó, d’11
anys, va acabar al lloc 47
a la quarta edició del Mini
Gran Premi World Festival

de Cheste, a València, que
va tenir lloc els dies 16 i
17 de desembre. El pilot,
que va competir amb 150
nens d’arreu del món, no
va aconseguir classificar-se
per la cursa de diumenge,
a la qual només accedien
els 45 primers classificats
a la prova de dissabte.

Amb aquesta competició,
el corredor local ha posat
el punt i final a una tem-
porada força intensa. Lle-
dó, de Terra Nostra, co-
mençarà a entrenar per a
la nova campanya –que
s’iniciarà la pròxima pri-
mavera– a un nou circuit
inaugurat recentment a
Móra d’Ebre. “Estic
content perquè he
après molt aquesta tem-
porada”, ha indicat el
jove pilot, que va comen-
çar a practicar aquest es-
port fa un parell d’anys.
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>> FUTBOL. EF Montcada

núria sánchez

redacció

L’infantil A millora el seu joc a mesura que avança la campanya d’aquest any

L’Escola de Futbol Montca-
da ha començat els pre-
paratius per a la inaugu-
ració del nou estadi de fut-
bol de la Ferreria. L’acte
tindrà lloc el 4 de gener i
comptarà amb la col·la-
boració dels jugadors de
l’entitat.  Durant la jorna-
da inaugural es podrà
gaudir d’un partit entre ve-
terans, així com diversos
matxs de totes les catego-
ries entre els equips del
club, segons ha avançat el
coordinador de l’EF Mont-
cada, José Manuel Arjona.

Balanç dels equips.

Amb l’arribada de les
vacances de Nadal, les lli-
gues s’aturen i és moment
per fer balanç de les
actuacions dels equips. El

L’Escola es prepara per a
la inauguració del nou camp

>> Matx entre l’infantil B i el Sant Feliu de Codines

>> Partit entre l’infantil de l’STE Group i el Llinars

>> FUTBOL SALA. STE Group Montcada

L’infantil segueix líder
invicte de Segona

núria sánchez

redacció

L’equip infantil de l’STE
Group Montcada està fent
una temporada im-
millorable. El conjunt diri-
git per Carlos Rodríguez
és líder del Grup Tercer
de Segona Divisió amb 8
victòries, 1 empat i cap
derrota. El conjunt és el
màxim golejador amb 71
gols a favor i alhora és el
menys golejat amb només
16 gols en contra. En els
últims dos partits, l’STE
va guanyar per un clar 8-
2 el Llinars i va empatar a
3 gols a casa contra el Cal-
des. L’entrenador s’ha
mostrat molt satisfet i
content amb l’evolució de

>> HANDBOL. La Salle

L’infantil A lluita per
la tercera plaça

>> Una jugada del partit entre l’infantil A de La Salle i la Roca

núria sánchez

redacció

L’infantil A de La Salle
continuarà treballant per
seguir a la tercera posició
del Grup A de la Lliga
Catalana. El conjunt local
està enquadrat en un grup
molt competitiu, en el
qual qualsevol equip pot
perdre o guanyar. Tot i
això, l’entrenador, Josep
Quirós, ha destacat la

gran disposició de la plan-
tilla per aprendre: “Estic
content amb l’evolució
de l’equip, els nens
aprenen coses que des-
prés posen en pràctica
als partits”. A les últimes
dues jornades, La Salle va
perdre contra la Roca a
casa per 20-35 i va empa-
tar a 34 amb el segon clas-
sificat, el Sant Martí Cora-
zonistas.

l’equip. “Al vestidor es
viu molt bon ambient i
partit rera partit els
nens milloren i perfec-
cionen el seu joc. La ve-
ritat és que tenen molta
qualitat i fan gaudir del
futbol sala a qualsevol
que els va a veure”, ha
indicat Rodríguez, qui
també ha destacat la se-
rietat i disciplina dels seus
jugadors, tant en els entre-
naments com en els matxs.
L’ infantil es perfila com un
dels màxims aspirants a
aconseguir l’ascens a la
Primera Divisió. El con-
junt montcadenc tornarà a
jugar el 14 de gener a la pis-
ta de l’Escola Pia de Sa-
badell.

coordinador ha destacat la
gran temporada del cadet
A, que lidera el Grup Di-
vuitè de Segona Divisió i
es perfila com un aspirant
a l’ascens.
D’altra banda, Arjona
també ha lloat l’evolució
de l’infantil B –format per
nens de primer i segon
any– que és cinquè al Grup
Vintinovè de Segona Di-
visió gràcies al bon joc que
està fent. La nota negati-
va són el juvenil A i l’in-
fantil A. Tots dos, que
juguen a Primera Divisió,
ocupen llocs de descens i
hauran de treballar dur per
recuperar-se i abandonar
la part baixa de la taula.
Pel que fa a la resta d’e-
quips, estan realitzant una
bona campanya i treballant
per deixar el club ben amunt
per tota Catalunya.

 SANTI ROMERO
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BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya
Permanencia. Grup 11.
Jorn 1.
St Fruitós-Mont.A 76-61
Equip Partits Pt.
1 Lleida 1 2
2 Andorra 1 2
3 St Fruitós 1 2
8 Montcada A 1 1

Júnior. Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornades 12 i 13
St Gabriel-Mont.B 98-82
Mont. B-Lleida 89-85
Equip Partits  Pt.
1 Juventut 12  22
2 Sants           12     20
3 Tarragona 12  20
6 Montcada 16  19

Cadet. Preferent. Perma-
nencia. Grup 11.Jornada
1.
St Gervasi -Mont A 41-61
Equip Partits Pt.
1 Sta Coloma 1 2
2 Granollers 1 2
3 Sants 1 2
9 Montcada A 0 0

Cadet. Cam. Català B.
Grup 2 Jornades 12 I 13
Mont B -Grup Barn72-65
Pia Sbd - Mont.B  95-46
Equip Partits Pt.
1 Juventut 13 26
2 Gironina 13 25
3 Sabadell 13 24
13 Montcada 13 16

Cadet Fem. Promoció B.
Grup 8. Jornades 9 i 10
St Jordi-Mont. 46-47
Mont. -St Quirze 55-70
Equip       Partits Pt.
1 Castellar 10 19
2 Terrassa 9 16

les classificacions

3 St Quirze 10 15
6 Montcada     10 11

Infantil. Promoció niv. C.
Grup 15. Jornades 9 i 10
Mont.B-Ametlla  47-57
Centelles-Mont.B46-51
Equip Partits Pt.
1 St. Gervasi   10 18
2 Ametlla          10    16
3 Montcada B  10 16
4 Torelló  10 14

Infantil. Promoció niv. B.
Grup 06. Jornades 9 i 10
Mollet- Mont A 34-61
Mont.A-Premià   75-25
Equip Partits Pt.
1 Juventut C  10 19
2 Montcada  10 19
3 St Josep  10 16
4 Premià           10    13

Pre-Infantil. Promo. A
Grup 1. Jornades 9 i 10
Premià- Montc. 11-61
Mont. -St Josep 74-23
Equip Partits  Pt.
1 Mont.  10     19
2 Minguella 10     18
3 Mazdaa     10     17
4 Argentona 10    14

Mini. Promoció. Niv. B.
Grup 10 Jornades 9 i 10
Terrassa B- Mont.35-54
Mont.-El. Cuyàs 65-78
Equip         Partits  Pt.
1 Gramanet A     10       20
2 Elvira Cuiàs 10       18
3 Montcada     10    15
4 Terrassa      10 15

Premini.Promoció B.
Grup 7 Jornades 9 i 10
Mont.-Parets      24-37
Premià-Mont. 45-60
Equip       Partits Pt.
1 Juventut 10  18
2 Montcada        10     17
3 St Quirze            10      16
4 Parets 10  15

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 11 i 12
St Just-Elvira C.  62-29
Elvira C.-J. Maria 75-45
Equip      Partits Pt.
1 St Just 10 19
2 La Salut 10 18
3 Teià          10  18
7 Elv. Cuyas     11      16

Júnior. Territorial B.
Grup 3. Jornades 12 i13
Descansa: Elvira C
Caldes-Elv.C.    82-75
Equip              Partits    Pt.
1 Canet 13 25
2 Vilassar 12 22
3 Elv. Cuyàs 12 21
4 Mollet 12 21

Jún. fem.Territorial B.
Grup 3.Jornades 11 i12
Descansa: Elv.C.
Elv.-Salle Com.  l11-46
Equip              Partits     Pt.
1 Maristes        12           21
2 Osona         10        20
3 Montmeló   11         19
15 Elvira C.      11        11

Mini promoció. Niv. B.
Grup 10. Jornades  9 i 10
Elvira C.-terrassa 0-50
(Veure classif icació  i
resultat CB Montcada)

Premini. Promoció C.
Grup 17.Jornades 9 i 10
Elvira C.- Horta 60-9
Cardedeu-Elvira   65-33
Equip            Partits       Pt.
1 Esparr.          10       19
2 Horta            10      17
3 Gaudí             10        17
6 Elvira Cuyàs 10         10

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Promo. B.
Grup 3.Jornades 9 i 10

C.S.J.-Sabadell  58-71
El Social- C.S.J. 71-26
Equip     Partits   Pt.
1 St. JoanA 8       15
2 Perpetua 8         14
3 Sbd  B 8         13
4 Martorelles 8         9

Cadet. Prom. Nivell C.
Grup 18. Jornades 9 i 10
Terrassa- CSJ B. 51-59
CSJ B- St Gabr   68-27
Equip      Partits    Pt.
1 CSJ  8         15
2 Mollet  8         14
3 Terrassa  8         12
4 Caldes  8         11

CB SALLE

Cadet. Promoció B.
Grup 23. Jornades 9 i10
Salle-St.Joan     45-71
Equip      Partits     Pt.
1 Sants     9      18
2 St Adria    10     18
3 St Gabriel  10     15
5 Salle    10     13

Cadet fem.  Prom. A.
Grup 6.Jorna. 9 i 10
St Celoni- Salle 73-21
Salle-Matarò 36-76
Equip       Partits   Pt.
1 Mataró      10       20
2 St Celoni   10      17
3 Viladrau    10       16
6 Salle      10       10

HANDBOL

CH SALLE

Juvenil. Lliga catal.
Niv. B-1.Jornad. 10 i 11
Cooperativa-Salle24-26
Equip Partits Pt.
1 Granoll.     10     20
2 Salle     10     16
3 St Cugat    10     12
4 Matarò        8       8

Infantil Fem. CEVO.
Grup 2. Jornades 7 i 8
Cardedeu-Salle 15-24
Salle- Canovelles 24-6
Equip       Partits Pt.
1 St Martí 8          16
2 Palau. 8            8
3 Roquerol6            8
4 Salle 6            5

Infantil. Ct. Grup A.
Jornades 7 i 8
SalleA- La Roca 20-35
St Martí-Salle A 34-34
Equip      Partits    Pt.
1 La Roca  7          14
2 St Martí 7          10
3 Salle 7           6
4 Gran. 7           6

Infantil. Cat. Grup F.
Jornades 7 i 8
Matarò- Salle
Salle -St Cugat a.
Equip Partits   Pt.
1 Sabadell 7        12
2 Matarò 6        10
3 St Cugat 7        10
6 Salle 6          0

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades 8 i 9
Garriga-Mont. A 4-2
Mont.A-Granollers 5-9
Equip Partits Pt.
1 Garriga    9     27
2 Mollet    9    22
3 Granollers   8    21
6 EF Mont.    8    16

Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 8 i 9
Mont. B-Canovelles   0-8
Barberà-Mont.B 6-1
Equip        Partits Pt.
1 Barberà      8      24

2 Canov.      9      24
3 Montornes   9      21
6 EF Mont.     9      13

Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades10 i 11
Europa- Montc. A   1-0
Badalona-Mont. A     1-1
Equip         Partits  Pt.
1 Damm        11       30
2 St Andreu   11        27
3 Catalonia    11       23
4 Montcada    11       22

Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 10 i 11.
Montc.B -Cardedeu      0-5
Martorelles- Montc. B   2-0
Equip Partits   Pt.
1 Granollers   10    18
2 Parets           10     25
3 Palautordera 10     24
13 EF Mont. B 10     17

Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  11 i 12
Mont. A-Mollet 0-3
Ametlla- Mont. A 6-3
Equip Partits   Pt.
1 Fundació  10    28
2 Canovelles  10    26
3 Sta Pepua  11    23
11 Montcada   11    11

Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  8 i 9
Mont. B-St Feliu          2-1
La Roca- Montcada B 0-1
Equip       Partits  Pt.
1 St Celoni 8       24
2 Granollers 8       22
3 Ametlla 8       20
4 Montcada   7        14

Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  8 i 9
Mont.-Lliçà 4-3
Equip     Partits  Pt.
1 Garriga     7      18
2 Seva         8      17
3 Valles       8      16
5 Montc.C    7      15

Cadet. 2a div. Grup 18
Jornades 9 i 10
Bigues-Mont A 0-8
Mont A- Martorelles
Equip       Partits  Pt.
1 Mont 8    24
2 Palau 8     24
3 Garriga 9     19
4 Llinars  9      18

Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  8 i 9
Canyelles- Mont B   3-4
Mont. B-La Salut        3-5
Equip              Partits Pt.
1 Vila Olimpica     10    25
2 Europa    8     22
3 Cinc Copes.    8     21
8 Montc. B    9     12

Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 11 i 12.
Premià-Montc. A 1-1
Montcada A-St Cugat 2-3
Equip       Partits  Pt.
1 Mollet          11    31
2 Vilassar      11    26
3 Ametlla       10    20
12Montcada A 11    12

Juvenil. 2a div. Grup 19
Jornades 8 i 9
Canovelles-Mont. B 10-1
Mont B -Sta Pepua    2-11
Equip           Partits  Pt.
1 Sta Pepu 7      18
2 Montornes 8      18
3 Canoveles 7      16
12 Montc. 8        3

FUTBOL SALA

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 9 i 10
Vacarisse-Mon.A4-1
Descansa: Mont.A
Equip   Partits   Pt.
1 Vacari 7   21
2 Castell. 8   21
3 Rubí 7   18
6 Mont. A      8   13

Juvenil. 2a div.
Jornades  9 i 10.Grup2
Mont.A-Vacarisses  12-3
Palau-Mont A            1-6
Equip       Partits Pt.
1 Ripollet       7   21
2 J Molina   7   19
3 Montcada    8   18
4 Mollet          8   18

STE GROUP

Benjamí. Grup. 2.
Jornades 9 i 10
Lloret-STE A 13-0
Sagarra-STE 4-9
Equip    Partits Pt.
1 STE         7  21
2 Canet       7   16
3 Teià         7   16
4 Sagarra.   5   15

Benjamí. Grup. 1.
Jornades 9 i 10
Martorell-STE B
STE B-Rubí a.
Equip        Partits   Pt.
1 Coloma       8   24
2 Martorell      8   24
3 Palau          9   21
8 STE B       8     7

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 9 i10
Matarò-STE 5-2
STE-Vallirana11-0
Equip      Partits  Pt.
1 Sta Coloma  8    24
2 Martorell  8    24
3 Palau  9    21
8 STE   8      7

Infantil. Grup. 3.
Jornades 9 i 10
STE-Caldes 3-3
Llinars-STE 8-2
Equip      Partits   Pt.
1 STE           8    24
2 V.Tenes   8    21
3 Sabadell   9    19
4 Rubí   8    18

Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 9 i 10
Mataró-STE
STE -Cervellò 5-2
Equip     Partits  Pt.
1 Barça  8    24
2 Corts  6    18
3 Sta Coloma7    16
12 STE         7     3

Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 9 i 10
STE-Rocafort
Martorell- STE    1-1
Equip     Partits    Pt.
1 E. Pia  8    21
2 Coloma  9     10
3 Corts  8     19
9 STE          8       8

AE CAN CUIÀS

Juvenil. 2a div B. Grup 1.
Jornades 9 i 10
Sta Coloma- C.Cuiàs
C.Cuiàs-Dosrius -
 Equip      Partits   Pt.
1 Martorelles   9     23
2 Coloma        7     19
3 Sagarra        8    16
4 C.Cuiàs       6    15

ESCACS

Comarcal Cevos

Infantilt. Ronda 1
7 Carla Aguilera
10 Daniel Hndez
15 Albert García

Aleví. Ronda 1
6 Jaume Teixidó
7 Daniel Fnandez
8 Joel Iglesias
13 Alejandro Castro
18 Raúl Montoro

Benjamí. Ronda 1 i 2.
 6 Andreu Escobar
15 Agustín Escobar
17 David de la Paz

34 Aleix Colete
41 Judith Fnandez
42 Andreu Boullosa

ATLETISME

Cros Mas Duran
-Prebenjamí Masculí
1 David Heredia
-Prebenjamí Femení
7 Natalia Castro
- Benjamí Femení
6 Marina Castro
- Aleví Masculí
4 Yeli Çagna
- Aleví Femení
3 Alba Mayà
19 Alba Molina
20 Laura Guisado
-Infantil Femení
4 PaulaTeruel
- Cadet Masculí
3 Aitor Martín
4 Oualid Nassiri
6 Adrián Serrano
7 Lluís Naval
- Cadet Femení
1 Aida Ariza
3 Sara Zamarreño
6 Marta Mir
- Juvenil Femení
1 Jessica Serrano
2 Anna Ortiz

Cros Granollers
-Juvenil femení
15 Jessica Serrano
-Cadet femení
3 Aida Ariza
7 Sara Zamarreño
-Cadet masculí
10 Oualid Nassiri
-Infantil masculí
3 Aitor Martín
5 Adrià Serrano
-Aleví femení
4 Paula Teruel
17 Alba Mayà
-Aleví masculí
15 Yeli Sagna
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‘El nen’. Amb aquest sobrenom, el montcadenc Josep Maria
Pérez, de 59 anys, era conegut al món del futbol, on va arribar a
compartir experiències amb l’elit de l’esport rei de la dècada del
70. Va pertànyer a un dels equips mítics del FC Barcelona, el de
l’era de Johan Cruyff quan vestia de curt, que va guanyar la
temporada 73-74 la lliga de Primera Divisió de forma meritòria en
uns temps marcats per l’hegemonia del Reial Madrid sota la tutela
del franquisme. L’exblaugrana local, nascut a Can Sant Joan,
jugava d’extrem esquerre juntament amb altres històrics com
Asensi, Marcial, Rexach i Sotil, entre d’altres. Pérez va començar a
practicar futbol a l’equip del barri i, quan va ser juvenil, va fitxar
pel CD Montcada, amb el qual va viure la seva època daurada que
va culminar amb l’ascens a Tercera Divisió. A més del Barça, va ser
a d’altres clubs de Primera com el Mallorca i el Salamanca. El
pròxim 4 de gener, coincidint amb la inauguració del nou estadi de
futbol de la Ferreria, l’Ajuntament de Montcada li retrà un ho-
menatge en reconeixement a la seva trajectòria esportiva.

“Fitxar pel Barça va ser
un somni fet realitat”

L’homenatge em

fa molta il·lusió

perquè tinc bons

records de quan

vivia aquí

L’etapa al

Montcada va ser la

millor de la meva

vida perquè era

molt jove i jugava

per divertir-me

�

exjugador de futbol

SÍLVIA ALQUÉZAR

� L’Ajuntament li retrà un

homenatge el 4 de gener en

reconeixement a la seva tra-

jectòria futbolística. S’ho

esperava?

No, la veritat. Fa més de 12 anys
que no venia a Montcada que,
per cert, l’he trobada molt can-
viada. Estic molt agraït perquè
tinc bons records de quan vivia
aquí.
� Com va començar a jugar

a futbol?

Com tots els nens, al carrer i amb
els companys de
l’escola. Vaig co-
mençar a l’equip de
Can Sant Joan i des-
prés, quan ja era ju-
venil, vaig fitxar pel
CD Montcada.
� On va ser pro-

tagonista de la

seva època dau-

rada.

Vaig tenir la sort de
jugar en l’equip que
va aconseguir l’as-
cens a Tercera Divi-
sió. En aquells temps
hi havia molta afició
a Montcada i sempre
s’omplia el camp. És
l’època que millor
m’ho he passat, perquè
era jove i jugava no-
més per divertir-me.
� Quan va arribar

al Barça va ser una altra

història. Quins records té del

seu debut al Camp Nou?

Uf! Vam perdre el primer partit

Josep Maria PérezJosep Maria Pérez

de lliga a casa contra el Bilbao.
Reconec que vaig tenir una ac-
tuació dolenta perquè estava ner-
viós. Mai havia jugat davant de
més de 80.000 persones.
� Al Barça va estar quatre

temporades. Com va ser que

va fitxar pel club blaugrana?

Estava jugant al Mallorca i, en el
trofeu Ciutat de Palma, vaig fer
un gran partit contra el Barça,
que llavors no anava bé. Es va
fixar en mi el tècnic Rinus Mi-
chels, que li deien míster marbre

perquè era molt
dur.
� I com va viure

l’obtenció del

títol de lliga el

73-74?

Amb molta
il·lusió, tot i que no
vaig jugar gaire
aquella tempora-
da.
� Com és Johan

Cruiff?

Un crack, però és
molt seriós.
�  Amb quins

jugadors va fer

més amistat?

Amb els que com-
partia habitació en
les concentracions,
que van ser Sadur-
ní, Juanito i Rexach.
� Què va signi-

ficar per a vostè ser jugador

del Barça?

Un somni fet realitat. Jugar al
millor club del món és un gran

orgull. Abans el FC Barcelona
era important però, a mesura que
han passat els anys, encara s’ha
fet més gran i encara ho serà
més.
� I va fer molts diners?

No! Ja m’hauria agradat, però
eren altres temps. No es cobrava
tant com ara. Home, les estre-
lles de veritat, sí. No vaig guanyar
diners per jubilar-me als 30 anys,
que va ser quan vaig deixar el
futbol.
� Vostè era extrem esquer-

re. Com es definiria?

Com un jugador ràpid i fort
físicament, que lluitava per totes
les pilotes. També feia bastants
gols. Sempre he jugat de da-
vanter.
� A banda de la lliga, ha

aconseguit algun altre títol a

Primera Divisió?

No, quan estava a Salamanca els
objectius eren uns altres, lluità-
vem per no baixar de categoria.
On més lluny vam arribar va ser
quan vam obtenir la classificació
per a la semifinal de la Copa del
Rei.
� Una vegada va penjar les

botes, ha seguit vinculat al

futbol?

Mai he tingut vocació d’en-
trenador. Ara gaudeixo veient el
futbol. Com a exjugador del
Barça, tinc un passi per anar al
Camp Nou. Normalment, no
em perdo ni un partit, sobretot
els importants. A més, pertanyo
a l’agrupació dels veterans i
sempre estic en contacte amb

altres excompanys.
� I el CD Montcada, l’ha se-

guit?

M’han comentat que va bé i l’altre
dia vaig mirar els resultats a la

premsa. Va guanyar al camp del
que anava líder, el Bellavista, per
0-1. A veure si aquest any puja a
Primera Catalana ara que ja tindrà
el camp nou de gespa.


