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La regularització d’aquest sector de Terra Nostra entra en la recta final. Pàgina 3

GABI BRAU

El govern local aprova els
projectes d’urbanització i
reparcel·lació de la zona 21

Sacada d’honor al nou estadi
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El president de la Generalitat fent una sacada durant la inauguració de l’estadi  P. 4

El president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat de les autoritats municipals va inaugurar
oficialment l’estadi de futbol de la Ferreria el 4 de gener. La instal·lació acull des d’aquesta data els
entrenaments i partits del CD Montcada, i d’alguns equips de l’EF Montcada i de la UE Sant Joan.

>> Les obres obligaran a
fer desviaments de trànsit
a la C-17 a final de mes P.8

>>  bUTLLETÍ
ECONÒMIC P.6

>> L’STE de futbol sala
acaba la primera volta com
a campió d’hivern P.31

PILAR ABIÁN

Sheila concursa
per representar
Espanya al
proper festival
d’Eurovisión

P. 18

SHEILA

>> Sheila actua el dia 23

La montcadenca Sheila Ro-
dríguez és una de les 48 aspi-
rants a representar Espanya al
pròxim Festival d’Eurovisió.
El 23 de gener debuta al pro-
grama de Televisió Espanyola
Misión Eurovisión, que escull el
representant espanyol, i inten-
tarà convèncer el màxim de
públic possible amb un tema
de Barbra Streisand.

>> El comerç local engega
les rebaixes d’hivern  P. 14

>> El Consell Territorial
del Centre, nour órgan
de participació veïnal P. 17

JOAN CELMA

>> El Ministeri confirma
que ja treballa en el futur
traçat del soterrament de
la línia de França P.6

>> MONOGRÀFIC ESPECIAL

Nadal 2006  P. 26, 27 i 28

>>  Montcada té un bon
nivell de serveis, segons
dades del butlletí
econòmic 2007  P. 13

SILVIA DÍAZ
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Aprovats inicialment els plans d’urbanització i de parcel·lació i el termini per presentar al·legacions

TERRA NOSTRA

La regularització de la zona 21
entra en la seva recta final

SANTI ROMERO

Aprovat
el projecte

d’urbanització
de la Rasa

QUÈ PREVEU EL PLANEJAMENT?

les claus

>> Vista parcial del sector

>> Fa més de 20 anys que l’Ajuntament no dóna cap permís urbanístic per fer obres al sector

pilar abián
redacció

PREMSA

El procés per regularitzar urba-
nísticament el sector est de la
zona 21 de Terra Nostra ha en-
trat en la recta final. La Junta de
Govern Local va aprovar el 9
de gener els projectes d’urba-
nització i de reparcel·lació de la
unitat d’actuació número 2
(UA2) que determinen quins es-
pais es destinaran a carrers i
equipaments, com afectarà això
a cada parcel·la i quin cost supo-
sarà per a les butxaques dels
propietaris.
La urbanització de la UA2, de-
limitada per l’autopista C-58, la
N-150, la carretera d’accés al
cementiri de Collserola i el
polígon Hermes es farà pel sis-
tema de cooperació. Els propie-
taris aportaran els terrenys per a
ús públic i el cost derivat del pla-
nejament, mentre que l’Ajun-
tament serà l’encarregat d’executar
el projecte. Per abaratir els cos-
tos, el Consistori ha acceptat re-
nunciar a 5.000 m2  de sòl.

Finalitat. La regularització de
la zona 21, que compta amb
cinc unitats d’actuació, permetrà
dotar-la dels serveis municipals
de què disposa qualsevol barri
de la localitat. També suposarà
anul·lar la prohibició d’edificar
que es manté fa més de 20 anys
i que impedeix els veïns fer obres
legals en el sector, tant de nova
construcció com de reforma
dels habitatges existents, amb
l’única excepció de les que s’han
de fer per motius de salubritat.
El procés per legalitzar el sec-
tor es va iniciar a principi de la
dècada dels 90. L’any 1993 es
va aprovar el Pla d’Actuació
Urbanística però han hagut de
passar més de 13 anys per a
l’aprovació dels projectes d’ur-
banització i de reparcel·lació.
Un cop aquests es publiquin al
Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al Diari Oficial de la
Generalitat (DOG) –al llarg del
gener–, s’obrirà el termini per-
què els afectats presentin les
seves al·legacions.
Per propiciar que el sector s’ur-
banitzi i passi a ser considerat

legal per l’administració local, cal
que els propietaris acceptin ma-
joritàriament les condicions reco-
llides en els esmentats projectes,
tant pel que fa a la cessió d’espais
com al pagament dels costos.
“L’Ajuntament farà el pos-

sible perquè el planejament
es dugui a terme i es resol-

guin les carències històriques

del v eïnat” ha afirmat el pre-
sident de l’Àrea Territorial,
Sergio Hermoso (PSC).
Ara per ara, la proposta de pla-
nejament no compta amb el ple
suport dels veïns, més de 200
afectats. Si bé totes les passes
que s’han fet han tingut el visti-
plau de l’AV de la Zona 21 –
creada a mitjan dels 90–, ara un
grup de propietaris s’ha consti-
tuït en una comissió paral·lela per
reclamar una rebaixa dels costos
que haurà de pagar. El col·lectiu
té previst sol·licitar una reunió
amb les autoritats municipals per
exposar les seves demandes.

Objectius. L’actuació defi-

neix les obres necessàries per
dur a terme el traçat i la urba-

nització dels carrers i l’execució

de les xarxes de serveis de sa-
nejament, aigua, gas, electri-

citat, enllumenat i telecomu-

nicacions.

Àmbit d’actuació. Hi ha

cinc àmbits d’actuació. Els
que ara estan a punt d’iniciar

el seu planejament són les uni-

tats 1 i 2. El projecte d’urbanit-

zació de la UA1 –darrera del
polígon Hermes, on la firma Her-

cesa té previst construir un cen-

tenar d’habitatges– està en
període d’exposició pública per

a la presentació d’al·legacions

fins al 5 de febrer. El de la UA2
s’exposarà públicament al llarg

del mes de gener. En aquesta

unitat hi ha 394 parcel·les i 90

habitatges, i amb el plane-
jament previst, tindrà un màxim

de 218 vivendes de dues i tres

plantes. Només 3 cases cons-
truïdes hauran de ser ender -

rocades per ocupar zona verda

o d’equipaments. El sector oest
de la Zona 21, per sobre de la

C-58, es manté com a zona fo-

restal d’acord amb la resolució
dictada per la Direcció General

d’Urbanisme.

Terminis . La previsió del De-
partament municipal d’Ordena-

ció és fer l’aprovació definitiva dels

projectes de la UA2 a l’abril, la
licitació de les obres al maig i l’ini-

ci de les mateixes, al juny. La

durada de les actuacions seria de
18 mesos, i el pressupost, de

8,75 milions d’euros. PA

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament ha aprovat defini-
tivament el projecte d’urbanit-
zació de la Rasa, al barri de Mas
Rampinyo, on hi ha previst
construir 108 habitatges –prop
de la meitat dels quals seran
protegits– establiments comer-
cials i una zona d’equipaments
on s’ubicaran una residència i un
centre de dia per a la gent gran.
El projecte també defineix la
perllongació de dos carrers, el
Frederic Montpou, des de Mas
Duran fins a la carretera C-17,
així com el carrer Alt de Sant
Pere, perpendicular al primer,
per tal d’assegurar la connexió
del sector amb el nucli urbà.
L’àmbit d’actuació és de 25.316
m2, dels quals 9.357 m2 corres-
ponen a zones verdes i 4.653 m2,
a vials i el pressupost previst per
a l’execució de les obres d’ur-
banització és d’1,9 milions d’eu-
ros. Es preveu que la intervenció
es pugui iniciar aquest any.

Zones verdes. Segons el Pla
de Millora Urbana aprovat per
la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Barcelona l’abril passat,
les zones verdes es divideixen en
quatre sectors: els dos primers
envoltaran els habitatges que s’hi
han de construir i l’àrea d’equi-
paments; el tercer se situarà en-
tre les edificacions existents i la
nova zona d’equipaments, i
l’últim respectarà l’ús que actual-
ment li dóna el veïnatge.
La zona verda principal inclourà
la creació d’un camí amb arbres,
a més de jocs infantils i prats
lliures.

pilar abián
redacció
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INAUGURACIÓ

L’estadi de futbol aplega milers de
persones el dia de la seva estrena

FOTOS: SANTI ROMERO

sílvia alquézar
la ferreria

L’estadi de futbol, ubicat a la
Ferreria, ja és una realitat. L’equi-
pament es va inaugurar el 4 de
gener amb una festa del futbol
local que va aplegar milers de
ciutadans atrets per les estrelles
blaugranes que van participar en
l’esdeveniment i encuriosits per
conèixer un equipament que,
tant les autoritats com les enti-
tats, van coincidir a destacar
com de primera qualitat.
La celebració va incloure nom-
brosos partits protagonitzats per
l’EF Montcada, jugadors i exju-
gadors de la ciutat. El matx que
va despertar més expectació va
ser el que van disputar els vete-
rans del FC Barcelona i una se-
lecció local, que es va veure su-
perada per 2-15 pels mítics
Amor, Txiqui, Sergi i Eusebio,
entre d’altres.

Deute saldat. En l’acte pro-
tocolari, precedit per la desfilada
de l’EF Montcada, les autoritats
van elogiar la instal·lació. El pre-
sident de la Generalitat, José
Montilla, va felicitar els montca-
dencs “per disposar d’un mag-

nífic estadi”.
Per la seva banda, l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), va fer
referència al deute històric de la
ciutat amb el futbol: “Ara ja te-
nim un estadi de qualitat que

ha de per metre pujar el nivell

dels clubs i de l’escola”.
Precisament, el responsable de
l’Àrea d’Esports de la Diputació
de Barcelona, Pere Alcober, va
lloar la tasca de l’EF Montcada
“per promoure l’esport com

una activitat divertida, sana,
i d’integració social”.
L’Ajuntament va aprofitar la
inauguració de l’estadi per home-
natjar l’exjugador del Barça Josep
Maria Pérez, nascut a Can Sant
Joan, qui va fer la sacada d’honor.
El Consistori també va lliurar un
obsequi a tres exjugadors locals
de Primera Divisió: Huguet,
Laredo i Muñoz. La festa va aca-
bar amb el partit entre un com-
binat local –format pel Mont-
cada, el Sant Joan i el Santa Maria–
i la Gramenet (0-2).

 >>  El president de la Generalitat, José Montilla, en el moment del parlament. Darrera, la resta d’autoritats i personalitats que van assistir a la inauguració

 >>  Els blaugranes Òscar Garcia i Eusebio envoltats de jugadors locals

“L’ascens a Primera seria mag-
nífic, farem tot el possible”.
Antoni Alcalà, CD Montcada

“És molt bonic, però ara po-
drien millorar el nostre camp”.
Ricardo Moya, UE Santa Maria

“Molt bé, però volem jugar en
el futur nou camp del barri ”.
Toni Ruiz, UD Sant Joan Atlètic

“Esperem que el nou estadi
atregui més jugadors”.
José Hernández, EF Montcada

els directius

 >>  Els patufets de l’EF van fer un partidet entre ells  >>  L’homenatjat, Josep Maria Pérez, va fer la sacada d’honor

 >> La selecció que va jugar amb la Gramenet en el moment de sortir al camp

El president de la Generalitat, José Montilla, va felicitar la ciutat per ‘disposar d’una instal·lació magnífica’
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Foment confirma que la redacció
del nou projecte ja està en marxa

>> LÍNIA DE FRANÇA

Més de 2.000 firmes demanen
que la zona sigui un espai verd

en 2 minuts...

�La N-150, punt negre a Catalunya
Els gairebé set quilòmetres de la carretera N-150 entre
Montcada i Cerdanyola han tornat a situar-se com un dels deu
trams més perillosos de la
xarxa viària catalana durant
el 2006. Així ho reflecteix
l’últim estudi presentat
recentment pel RACC.
L’informe destaca que
aquest tram pertany a una
de les quatre vies que repe-
teixen entre els recorreguts
més perillosos a Catalunya,
al costat de la C-245 entre
Viladecans i Cornellà, la N-260 a Lleida i la N-340 a Tarragona. LR

PREMSA AJUNTAMENT

� Portes obertes als Mossos

El Ministeri de Foment ha rati-
ficat per escrit a l’Ajuntament i a
la Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total que ja s’està redac-
tant el nou projecte de soter -
rament de la línia de França al
seu pas per Montcada, el que in-
corpora el soterrament total pel
nucli urbà. Aquests treballs els
duu a terme l’empresa Idom, per
encàrrec del Ministeri, la mateixa
firma que ja va elaborar el pro-
jecte en el que el soterrament de
les línies d’Alta Velocitat i de
Puigcerdà formaven part d’una
única actuació.
L’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), s’ha mos-
trat molt satisfet perquè “els
compromisos verbals s’estan

silvia díaz

redacció

confir mant per escrit” i ha
avançat que possiblement les
obres de soterrament de la línia
de França coincidiran amb les
del Tren d’Alta Velocitat.
Per la seva banda, el portaveu de
la Plataforma, Jaume Relat, ha
valorat l’enviament d’aquesta car-
ta de manera molt positiva, as-
segurant que “tot el procés per

donar solució al pas del tren
per Montcada, que en alguns

moments semblava estancat,

està agafant un ritme acce-

lerat”.

Contingut. A la carta, el Se-
cretari d’Estat d’Infraestruc-
tures, Víctor Morlán, avança que
el projecte i les obres de soter-
rament es faran en estreta col-
laboració amb el Consistori.

L’Ajuntament havia demanat
l’elaboració d’un conveni amb
Foment per tirar endavant l’ac-
tuació, una mena de protocol en
el qual hi figuressin tots els trà-
mits i processos que intervenen
en el projecte.
A més de signar un acord, el
Consistori també havia insistit en
la creació d’una comissió de se-
guiment en la qual hi haurà
representants municipals que
mantinguin contacte constant
amb l’empresa ferroviària Adif,
una proposta que també s’ha ac-
ceptat.
Foment ha informat que el pro-
jecte de soterrament serà sotmès a
tots els tràmits que estableix la Llei
del Sector Ferroviari i la Legislació
Ambiental en el mínim temps
possible.

L’AV Montcada Centre va lliurar
el 29 de desembre al Registre de
l’Ajuntament les 2.100 signatures
ciutadanes que ha recollit en un
mes amb l’objectiu de preservar
la cerveseria del carrer Montiu
com a zona verda. Amb aquesta
acció, l’AV es torna a posicionar
en contra de l’operació urbanís-
tica projectada a l’antiga cerve-
seria d’estiu, on està previst que

>>  CERVESERIA D’ESTIU

es construeixi una promoció de
pisos.
El president de l’AV, Antoni
Trias, creu que “l’Ajuntament

hauria de reconsiderar la seva

posició davant del nombre de
persones que han demanat

que es mantingui la cerverse-

ria com a espai de lleure”. Trias
ha avançat que l’entitat esperarà
una resposta del Consistori fins
a final de gener abans d’empren-
dre una nova acció.

silvia díaz

montcada

�Primera reunió de la Junta de seguretat

Joan Saura, conseller d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya, assistirà el 3 de
febrer a la jornada de portes obertes de la Comissaria dels
Mossos d’Esquadra, al Pla d’en Coll. La visita és prevista a les
11h i el conseller serà rebut per les autoritats municipals
encapçalades per l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC). La policia
autonòmica obrirà les portes de l’equipament a la ciutadania
tres mesos després d’haver començat a operar al municipi.
Els veïns podran veure les instal·lacions en visites guiades. LR

La Junta de Seguretat Local es va constituir oficialment el 12 de
gener d’acord amb la nova normativa, que incorpora els Mossos
d’Esquadra. L’organisme el presideix l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i els representants són la presidenta de l’Àrea Interna de
l’Ajuntament, M.
Carmen Porro (PSC);
la delegada del Go-
vern de la Generali-
tat, Carme San Mi-
guel; el cap de la Co-
missaria local dels
Mossos, Antoni Gó-
mez Murillo; i el cap
de la Policia Local,
Antoni Franco. A la
reunió constitutiva
també va assistir el
comissari de la Comissaria local de la Policia Nacional, Santiago
Lubián. La Junta va aprovar la composició de la Taula de
Coordinació Operativa. SD

>> Registre de les signatures

SILVIA DÍAZ

Borsa d’habitatge

ARXIU
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L’alcalde va explicar al cap de l’executiu els projectes de transformació de ciutat projectats i en marxa

lluís maldonado

la ribera

Montilla posa la Ribera com a
exemple de l’èxit del Pla de barris

>> VISITA INSTITUCIONAL

>>  El president va passejar per la Ribera. D’esquerra a dreta, Montilla, l’alcalde i el Secretari de Planificació, Oriol Nel·lo

El president de la Generalitat,
José Montilla, va aprofitar la
visita a Montcada el 4 de gener
per  conéixer de mans de l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC),
l’evolució dels principals pro-
jectes de ciutat i els resultats de
l’aplicació de la Llei de barris
que impulsa el govern autonòmic
i que preveu una inversió al mu-
nicipi de prop de 10 milions
d’euros fins al 2009.
Montilla, que es va reunir amb
els membres de la Taula Cívi-
ca, va posar la Ribera com a
exemple de transformació ur-
banística i social en el marc de
la Llei de barris, i va destacar
“la implicació i la parti-
cipació activa del veïnat en

decidir com vol que sigui el

seu futur”.
L’alcalde va definir Montcada
com una ciutat en transformació
constant:“Estem construint
una ciutat amb personalitat

pròpia i un important pes

específic a l’Àrea Metropoli-

notícies

tana, amb un enor me poten-
cial social, cultural, esportiu

i econòmic” . Arrizabalaga va
assegurar que la inversió a la Ri-
bera permetrà integrar i unir el
veïnat i dotar-lo de serveis de
qualitat.

Cooperació i diàleg. Mon-
tilla va triar  Montcada en la

La muntanyeta
de Can Sant
Joan optarà

a la Llei de barris

primera visita oficial que feia
com a cap de l’executiu català, a
un municipi que està desenvo-
lupant la Llei de barris. El presi-
dent es va mostrar satisfet dels
resultats assolits i  va anunciar la
posada en marxa de 60 nous
projectes de millora de barris
catalans en els propers quatre
anys “amb un treball directe

de cooperació entre les ad-
ministracions per trobar so-

lucions als problemes”, va dir.
L’alcalde va voler que Montilla
aprofundís en el  municipi visi-
tant les obres de la futura Biblio-
teca-Auditori  i informant-lo so-
bre el soterrament de la C-17 i
coneixent el projecte de soter-
rament de la línia de França.

LLUÍS MALDONADO

L’alcalde, César Arrizabalaga,
ha anunciat  que l’Ajuntament

presentarà el projecte de millora
urbanística, social i econòmica

de la muntanyeta de Can Sant

Joan a la quarta convocatòria
de la Llei de barris, del

Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de

la Generalitat. Aquest sector,

situat a la part alta de Can Sant
Joan, es va edificar als anys 60

sense un planejament previ,
una situació que comporta als

veïns problemes de mobilitat

per l’estretor de les voreres i
dels vials.

Mancances. La fesonomia

dels carrers també provoca

que els camions de serveis,
com el de recollida d’escom-

braries, tinguin veritables pro-
blemes alhora de fer la seva

feina i per aquest motiu, de

moment no s’ha pogut imple-
mentar el sistema de con-

tenidors soterrats. A banda
d’això, la muntanyeta té habitat-

ges construïts de manera pre-

cària i amb greus problemes
d’habitabilitat. L’alcalde ha

destacat que lel sector neces-
sita una intervenció global:

“Volem que la Generalitat ens

ajudi, com ha fet amb la
Ribera”. SD
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L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC)
i el president de l’Àrea Territorial,
Sergio Hermoso (PSC), van con-
firmar en una reunió celebrada el
10 de gener amb representants de
l’AV Montcada Centre que l’opció
de l’Ajuntament respecte al carrer
Sant Antoni és que sigui de vianants
però permetent el pas restringit de
vehicles. La primera proposta del
Consistori per acabar amb l’excés
de trànsit per aquest carrer del cen-
tre va ser convertir-lo  en un pas
exclusivament de vianants, una
opció compartida per l’AV
Montcada Centre, però les
dificultats per accedir als guals dels
veïns i la comunicació amb la
Casa de la Vila han fet que
l’Ajuntament es replantegi aquesta
opció. “Tindran prioritat els

vianants però hem de permetre

l’accés dels veïns a les seves
places d’aparcament i a la Casa

Comencen les intervencions
i les desviacions del trànsit

de la Vila a través del carrer

Domingo Fins”, ha manifestat
Hermoso.

Sistema. L’Ajuntament ha de
decidir encara quin sistema fer
servir perquè només hi passin els
cotxes dels veïns. Una de les
possibilitats és instal·lar un senyal
de prohibit el pas, que informi
que només poden passar els
vehicles de la gent de la zona.
El president de l’AV, Antoni
Trias, s’ha mostrat favorable a
la proposta “sempre i quan es

respecti”.
De tota manera, segons Trias,
“els materials que s’estan

fent servir en les obr es no su-
portaran un pas elevat de

vehicles i no volem que es

repeteixi la mateixa proble-
màtica que té el carrer Ma-

jor”. L’Ajuntament ha avançat
que l’opció que finalment es triï
serà consensuada amb els veïns.

pilar abián
redacció

>> SOTERRAMENT DE LA C17

PILAR ABIÁN

>> Les obres del carrer avancen a bon ritme

SANTI ROMERO

>> Les obres començaran a l’alçada de l’antic Mercacom

>> CARRER SANT ANTONI

Serà de vianants amb
pas restringit de vehicles

silvia díaz
redacció

La vintena d’hortolans que fins
ara tenien un hort al costat de la

C-17 tindran prioritat per adju-

dicar-se un de nou a la zona del

riu Ripoll, on l’Ajuntament pre-

tén desenvolupar un projecte de
reubicació i regularització dels

horts de Montcada. Les obres

de soterrament de la carretera

han fet que els actuals horts

desapareguin i aquests veïns,

que tenien llogat els terrenys a
un privat, han rebut una com-

pensació econòmica que con-

sideren “pràcticament nul·la”.

Alguns d’aquests agricultors i

hortolans d’altres zones van
mantenir una reunió el 16 de ge-

ner amb tècnics municipals, en
la que van rebre informació de

primera mà sobre el futur pro-

jecte dels horts, que es farà a

uns terrenys al costat de la To-

rre Na Joana, al polígon de la
Ferreria.

Aquest espai es dividirà en par-

cel·les d’uns 100 m2 i, segons

l’Ajuntament, donat l’elevat

nombre de propietaris d’horts

que hi ha a Montcada, l’adjudi-
cació es farà per sorteig, tenint

prioritat els veïns del municipi i

que faci més temps que tinguin

hort. Durant el 2007 es redac-

tarà i passarà a aprovació el

projecte. SD

Projecte per traslladar els horts de
la C-17 al polígon de la Ferreria

Les parades dels autobusos es desplaçaran provisionalment

Abans d’acabar el mes de gener
és previst que comencin les obres
relacionades amb el soterrament
de la C-17 a l’alçada de la plaça
Espanya de Mas Rampinyo. La
primera intervenció consistirà a
canviar l’actual col·lector d’aigües
i altres serveis del tram afectat
pel projecte. Per tal d’alterar el
trànsit el mínim possible, l’actua-
ció es farà per fases, començant
pel lateral que hi ha davant de
l’antic mercat. La mesura impli-
carà desviar el trànsit procedent
de Granollers pel carrer del Sol i
l’habilitació d’un accés des del
tronc de la C-17 al lateral de la
plaça Espanya.

Transport públic. El se-
güent tram on s’actuarà serà el
lateral entre els carrers d’Anselm
Clavé i Carrerada que obligarà
a desplaçar provisionalment les
parades dels autobusos 155,
103 i Nit Bus en sentit Barce-
lona, que hi ha a la plaça d’Es-
panya. Els convois pujaran per
Anselm Clavé i baixaran per
Carrerada fins tornar a agafar
el trajecte original.
L’última de les intervencions
per reubicar el col·lector serà
la més complicada ja que es
treballarà a la cruïlla lateral de
la plaça Espanya. Els vehicles
passaran per un accés habilitat
de forma provisional a
l’interior de la plaça.
Quan finalitzi l’operació de reu-

bicació del col·lector –que es
calcula que durarà dos mesos–
s’adaptaran els laterals de la ca-
rretera per crear dos carrils en
cada sentit de la marxa, que

acolliran el trànsit de vehicles
durant gran part de les obres.
L’Ajuntament editarà propera-
ment un Montcada Info especial
adreçat als veïns amb informació
sobre cada intervenció.
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en 2 minuts...

�Campanya d’esporga i desbrossa
La segona setmana de desembre es va començar a esporgar
l’arbrat de la Font Pudenta, Mas Rampinyo i la Ribera. D’altra
banda, un equip format de 12 persones en situació d’atur,
contractades per
l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona
(AMB), ha treballat
fins a mitjan gener
en la desbrossa de
diverses zones de
Montcada. Els es-
pais en els que s’ha
treballat estan situats
a Terra Nostra, el
cementiri i diverses
zones de Can Milans. A la fotografia, desbrossa al camí de
Collserola de Terra Nostra.SD

L’AV anuncia accions legals
per combatre la contaminació

>> CAN SANT JOAN

Els veïns podrien tornar a tallar novament la C-17 el pròxim 24 de gener

silvia díaz

can sant joan

>> L’assemblea de l’AV de Can Sant Joan es va fer al CEIP El Viver

SÍLVIA ALQUÉZAR

� Mas Duran encara no té serveis

PREMSA AJUNTAMENT

ASLAND CANVIA DE NOM

l’apunt

Des del passat 1 de gener, la

cimentera Lafarge Asland ha
canviat el seu nom per Lafarge
Cementos. La companyia ha
dit que la modificació pretén

fer més èmfasi en la seva ac-
tivitat, que desenvolupa a
Espanya fa més de cent
anys. El grup compta actual-

ment amb prop de 500 tre-
balladors distribuïts en tres
fàbriques, una d’elles al barri
de Can Sant Joan de Mont-

cada. La xifra de negoci actual
de la cimentera és de 355
milions d’euros i al 2005 es
van registrar 5 milions de tones

en vendes. LR

� Neteja de 500 tones de deixalles
Des de final de desembre, l’Ajuntament està fent una
actuació d’urgència en
els abocaments il·legals
de la zona de Can Roca-
mora, sota la carretera
C-17. Els treballs consis-
teixen en la neteja de
500 tones de deixalles al
sector i la construcció
d’un talús per dificultar-
ne l’abocament. L’ob-
jectiu municipal és clau-
surar els abocadors il·le-
gals distribuïts per tot el Pla de Reixac. El tècnic de Medi
Ambient de l’Ajuntament, Roger Bartra, ha explicat que
l’actuació pretén evitar que proliferin els residus: “Si deixem

neta la zona i hi dificultem l’accés, serà més complicat

que hi hagi abocaments”. SD

notícies

L’AV de Can Sant Joan ha con-
tractat una firma  d’advocats
per tal d’emprendre accions
legals contra les empreses que
es demostri que contaminen el
barri. Així ho van comunicar els
representants de l’entitat el 10
de gener, en el decurs d’una as-
semblea a l CEIP El Viver, amb
l’assistència d’unes 200 perso-
nes, en què també es va decidir
que amb tota probabilitat tor -
narà a haver una nova mani-
festació –tallant la C-17– el 24
de gener, a partir de les 19h.
Per donar suport a la convo -
catòria, l’Associació de Comer-
ciants del barri ha aconsellat als
associats que tanquin  aquella
tarda  els seus establiments des
les 19 i fins a les 21h.

Debat. La possibilitat que
Lafarge Cementos utilitzi fangs
de depuradores d’aigües resi-
duals com a combustible va
centrar bona part dels argu-
ments dels líders veïnals, que
van exposar un parell d’in-
formes d’entitats ecologistes
sobre els possibles efectes ne -
gatius d ’aquest sistema.
Precisament, a l’assemblea, l’AV
va donar compte de la reunió
que representants veïnals van
mantenir el 27 de desembre amb
la directora general de Qualitat
Ambiental de la Generalitat, Ma-
ria Comellas, qui va explicar als
assistents el pla de reducció de

contaminants per l ’Àrea Metro-
politana i va defensar l’ús de llots
de fang a la cimentera en subs-
titució del carbó perquè, segons
la representant del govern auto-
nòmic, “redueix l’ emissió de

diòxid de carboni“. Tot i les
explicacions rebudes, e l veïns
van mostrar a Comelles els seus
recels sobre aquest sistema.
El vicepresident de l’AV, José
Luis Conejero, va apuntar una
altra possibilitat per pressionar
l ’administració: “Podríem

deixar de pagar els impostos

municipals fins que l’Ajunta-
ment no doni solució als

nostres problemes”. L’entitat
es va dir que estudiarà la viabi-
litat d’aquesta proposta.

SILVIA DÍAZ

L’Ajuntament no iniciarà els serveis de neteja ni de recollida
d’escombraries a Mas Duran fins que no recepcioni les obres que
les diferents constructores tenen en marxa. Així ho ha anunciat
l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), després d’haver rebut queixes
d’alguns veïns que ja han començat a viure als pisos sense que el
Consistori els hagi donat encara la llicència d’ocupació. Els
problemes han sorgit amb la constructora Vallehermoso que,
segons fonts municipals, ha donat les claus d’una vintena de pisos
als propietaris quan encara no s’ha acabat d’urbanitzar el sector
que envolta la finca. PA
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César Arrizabalaga repeteix
com a candidat local del PSC

L’executiva de l’agrupació lo-
cal del PSC proposarà el primer
secretari del partit i actual alcal-
de de Montcada, César Arriza-
balaga, com a candidat a les pro-
peres eleccions municipals. La
proposta de l’executiva es deba-
trà en l’assemblea que la for-
mació ha convocat el pròxim 31
de gener. Posteriorment, han de
ser la Federació Socialista del
Vallès Occidental Sud, la Co-
missió de Llistes i el Consell Na-
cional del PSC les que donin el
vistiplau a la candidatura.

Perfil.  César Arrizabalaga té
52 anys i va arribar l’Alcaldia
l’any 1999. Des del 1995, és el
primer secretari de l’agrupació
local del PSC i també en aquest
any va entrar a formar part del
Consistori, com a regidor. Du-
rant el seu primer mandat, els

silvia díaz

redacció

L’executiva de l’agrupació el proposarà a l’assemblea del 31 de gener

en 2 minuts...
�

L’empresari Joan Alsina, assassinat

�Minuts de silenci contra ETA

Els Mossos d’Esquadra investiguen l’assassinat de l’empresari
Joan Alsina Oliva, de 51 anys, que va ser trobat l’1 de gener  al
seu domicili de Sant Cugat amb una ferida mortal al coll. La
víctima era copropietària, amb dos del seus germans, de la
multinacional catalana Encofrados Alsina, ubicada al polígon
industrial del  Pla d’en Coll. LR

�

Presentació de l’alcaldable de CiU
El candidat de CiU a l’Alcaldia de Montcada, Joan Maresma, es
presenta oficialment l’1 de febrer en un acte públic que tindrà
lloc a l’Auditori, a les 20.30h. L’alcaldable montcadenc estarà
acompanyat del vicesecretari general de CDC i portaveu del
grup parlamentari de la federació nacionalista, Felip Puig. Aquesta
és la sisena vegada que Maresma, de 55 anys, es presenta com a
cap de llista de CiU en unes eleccions municipals, el primer cop
ho va fer pels comicis locals del 1987. El convergent és l’edil
més veterà de la Corporació –n’és regidor des del 1979– i des
del 1999 és el portaveu del grup municipal de CiU i presideix
l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament. SD

socialistes van tenir 9 regidors i
van governar en coalició amb
CiU. A les eleccions municipals
del 2003, Arrizabalaga va ser
reelegit alcalde amb majoria ab-
soluta, 12 regidors. Tot i així, el
PSC va tornar a pactar amb els

>> César Arrizabalaga

PSC

Els treballadors
de l’Ajuntament
van fer 5 minuts
de silenci el pas-
sat 2 de gener a
les portes del
Consistori i de la
Casa de la Vila
per homenatjar
els afectats de l’acció terrorista del 30 de desembre a l’aeroport
de Barajas (Madrid). El Consistori va secundar d’aquesta ma-
nera la convocatòria de la Federació de Municipis de Catalunya
i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques a favor de la
pau i en contra del terrorisme. LR

LAURA GRAU

convergents i van ampliar el
pacte a ICV-EUiA.

Motiu de l’elecció. Malgrat
que inicialment la voluntat d’Ar-
rizabalaga era mantenir-se vuit
anys al càrrec, el seu partit l’ha
tornat a proposar com a alcal-
dable. “L’executiva ha consi-

derat que ha d’acabar bona

part dels projectes que ha
iniciat”, ha indicat la secretària
d’Organització del PSC de
Montcada, M. Carmen Porro.
Així s’explica també en un ma-
nifest que ha fet l’agrupació
adreçat a militants i simpatit-
zants.
L’executiva local ha escollit Arri-
zabalaga com a alcaldable per
unanimitat però si algun altre mi-
litant vol presentar la seva can-
didatura pot fer-ho fins al 29
de gener, sempre i quan tingui
el suport del 40% dels membres
de la secció local del PSC.

Busco trabajo. Chica de 21 años con expe-
riencia se ofrece para hacer de canguro por
las mañanas.Tel. 675 082 468.
Se alquila. Nave industrial en perfecto estado
y con buena comunicación, en polígono
industrail del Pla d’en Coll. Tel. 610 760 054.
Transportes. Y también mudanzas a buen
precio. Tel. 651 809 446.
Se vende. Casa en Montcada Bifurcación. Dos
habitaciones, cocina, comedor, lavabo y
terraza. Precio: 180.000 euros. Tel. 651 809
446.
Oferta laboral. Necesito una chica interesada
en trabajar de 7.30 a 10.30h para assitir una
persona mayor y hacer tareas domésticas. Tel.
676 712 859 ó 935 708 389.
Oferta laboral. Busco una dona de 25 a 40
anys per ajudant de cuina a un bar d’entrepans
a Terra Nostra. Tasques a realitzar: planxa i
fregidora. De dimarts a diumenge. Contracte
fix. 667 768 679. Tere.
En venta.  Máquina de coser antigua en buen
estado y funcionamiento. También vendo
bicicleta de adulto. Todo por 50 euros. Tel. 676
424 471.
Oferta laboral. Importante red de franquicias
precisa comercial. Interesados enviar
currículum vitae a la calle Major, 52, 2º1ª, 08110
Montcada i Reixac. Fax. 935 651 051. Ae:
montcada@bestcredit.es.
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 car-
retilla. Tel. 658 058 575, 935 643 069.
Se alquila patio de 130m2 en Terra Nostra para
ramo de la construcción. Tel 649 339 073.
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. 610 498 365.
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. 637 370 783 .
Es ven robot multiusos marca kirby nova. Tel.
935 641 405/ 647 690 597.
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. 935 641 871 (Carme).
935 642 245 (Rosa).
En venda. Telèfon mòbil de tercera gene-
ració. Noki 6680 nou per estrenar. A bon preu.
Tef 669 498 306.
Venta. Aloe Vera. Líder mundial. Márqueting
directo por catálogo. Tel . 935 646 634.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491
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Els montcadencs perden en capacitat
econòmica però guanyen en serveis

>> De dreta a esquerra, Maresma, Arrizabalaga i Suriñach

SILVIA DÍAZ

Debat per
millorar la

Mancomunitat

La Mancomunitat formada per
Montcada, Ripollet i Cerda-
nyola ha creat una comissió per
reflexionar sobre com millorar
el seu funcionament. Aquest
grup està format per dos repre-
sentants polítics de cadascun
dels Ajuntaments, segons es va
acordar en la darrera reunió, que
també va aprovar el pressupost
del 2007, que puja a prop de
800.000 euros, del qual el 45%,
350.000 euros, es destinarà a
inversions.

Futur hospital. En l’últim
ple de la Mancomunitat també
es va parlar sobre la situació ac-
tual del projecte del futur hos-
pital Ernest Lluch i de l’autobús
648, que enllaça Montcada amb
la Universitat Autònoma de Bar-
celona.
D’altra banda, l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga
(PSC) serà designat pròxi-
mament president de torn de la
Mancomunitat, en substitució
de l’alcalde de Cerdanyola,
Antoni Morral (ICV-EUiA),
d’acord amb la rotació del
càrrec entre els tres municipis
mancomunats.

notícies

La Montcada industrial i ma-
nufacturera està donant pas a
una economia basada de ser-
veis. A nivell d’especialització,
el municipi és capdavanter en
metal·lúrgia, comerç al detall,
fabricació de productes mine-
rals i en producció d’aliments,
però és deficitària en els sec-
tors d’investigació i tecno-
lògic. Aquestes dades s’ex-
trauen del tercer Butlletí Eco-
nòmic que es va presentar el
17 de gener a l’Auditori i ana-
litza la situació econòmica de
Montcada amb dades del 2005,
des de diferents vessants, com
la demografia, l’activitat em-
presarial i la contractació. La
publicació l’ha elaborat l’Àrea
Econòmica de l’Ajuntament
en coordinació amb el Grup
de Recerca AQR de la Uni-
versitat de Barcelona.

Dades. La presentació va
anar a càrrec de l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga
(PSC), el president de l’Àrea
Econòmica, Joan Maresma
(CiU), i el director d’AQR,
el catedràtic Jordi Suriñach. A

silvia díaz
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nivell laboral, la xifra total a
Montcada d’afiliats a la Segu-
retat Social al 2005 era de
19.381 persones, el 88% en rè-
gim general. El sector que té
més afiliats és l’industrial, però
presenta una lleugera dismi-
nucació respecte a anys ante-
riors. En canvi, es detecta una
major presència d’afiliats en el
comerç i reparació de vehicles.
La publicació destaca que al
2005 es van fer a Montcada
10.635 contractes laborals,
dels quals 8.638 van ser tem-
porals i la resta, indefinits. La
xifra d’indefinits és una mica
superior a la del 2004. Pel que
fa a la taxa d’atur, se situa en
1.342 desempleats, amb un
56,1% femení. L’alcalde, va
manifesar a la presentació que
un dels objectius del Consis-
tori és “aconseguir que es
redueixi els índex d’atur en-

tre les dones”, i va dir que la
publicació permet establir les
línies estratègiques de l’Ajun-
tament en matèria econòmica.

Novetats. El Butlletí incor-
pora aquest any dades sobre
l’habitatge i mostren que, si bé
fins al 2004 el preu de l’habi-

tatge a Montcada era similar
al de municipis del voltant, al
2005 es dispara  i el m2 se situa
en 3.124 euros. Una altra
novetat és la inclusió de les
dades del Servei de Promoció
Econòmica, que, entre d’al-
tres, destaca que al 2005 es van
formar 134 treballadors i 81
alumnes van fer cursos ocupa-
cionals. Sobre la qualitat de
vida dels montcadencs, les da-

des són del 2002. Segons
Maresma, les dades indiquen
que “les inversions munici-

pals han fet que anem pujant

posicions respecte a altres
anys, però a nivell de capa-

citat individual estem per-

dent pistonada”. L’edil ho va
justificar argumentant que les
rendes de les persones que
estan arribant a Montcada són
més baixes.

El tercer Butlletí Econòmic incorpora dades sobre l’habitatge i del Servei de Promoció Econòmica
silvia díaz

montcada
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La campanya, iniciada el 8 de gener, s’allargarà fins al 7 de març i els descomptes poden arribar fins al 60%

Els comerços confien a vendre
el gruix dels productes d’hivern
silvia díaz

montcada

REBAIXES DE GENER

 >> Personal d’un establiment de moda juvenil fixa els nous preus de la temporada de rebaixes

SILVIA DÍAZ

concurs d’aparadors

Els establiments comercials de
Montcada estan en plena cam-
panya de rebaixes, que s’allar-
garà fins al 7 de març, i presen-
ten descomptes en els seus pro-
ductes que van des del 10 fins al
60%. Seguint la tendència catala-
na, les botigues, especialment les
de roba i calçat, compten amb el
doble d’existències que en les
rebaixes de l’any passat, perquè
ha fet bon temps.
A diferència de les grans super-
fícies, les rebaixes a Montcada es
viuen de forma tranquil·la i la
majoria de compres s’han fet
durant els primers dies de la
campanya. Sònia Mas, de la botiga
de roba Xassis, ha explicat que “hi

ha hagut més treball els primers
dies perquè els descomptes

coincideixen amb els canvis

dels regals de Reis”. La respon-
sable de la botiga Texans 110,
Conxita Matllo, comenta que al seu
establiment “apliquem el major
descompte, fins a un 60%, en

els productes que tenen menys

sortida”. Els comerços locals
tenen bones expectatives amb
aquestes rebaixes, perquè suposaran
un important volum de vendes.

Consells. La Confederació de
Comerç de Catalunya calcula
que els establiments catalans
vendran en rebaixes un 6% més
que l’any passat i ha establert
en 250 euros la mitjana de des-
pesa per persona durant la cam-
panya. Les organitzacions de con-
sumidors recorden que els co-
merços estan obligats a mostrar
el preu rebaixat, que no es poden
negar a que es pagui amb targeta
de crèdit i que es poden fer canvis
del producte adquirit tot i estar
rebaixat.

silvia díaz

redacció

 LA BOTIGA ‘TOT I MÉS’ OBTÉ EL PRIMER GUARDÓ LOCAL

La botiga d’objectes de regal “Tot i Més”,

al carrer Rocamora, és la guanyadora del
primer premi que atorga l’Ajuntament en
el marc del Concurs d’Aparadors de Nadal
de la Cambra de Comerç i Indústria de

Sabadell, valorat en 300 euros i un diplo-
ma acreditatiu.  Els altres dos premis lo-
cals els han obtingut “Chollo Calçats”, de
la Rambla dels Països Catalans, i “Es-

ports Can Sant Joan”, al carrer Reixagó.
Tots dos establiments, a més del diploma,
han guanyat 150 i 75 euros respec-
tivament.
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC) i la re-

gidora de Comerç, Antònia Bofill (CiU) van
lliurar el 28 de desembre els diplomes
acreditatius als guanyadors. Els 21 esta-
bliments locals que han participat al cer-

tamen han rebut una invitació per assistir al sopar
de lliurament oficial dels premis que tindrà lloc al
març a Sabadell, en el marc de les Jornades de

Premis a
la fidelitat

dels clients

Els comerciants han premiat la
fidelitat dels seus clients i també
els han proporcionat activitats
per gaudir de les compres du-
rant aquest Nadal. La iniciativa
més ambiciosa de la campanya
i que ha posat un color diferent
a les festes ha estat la pista de
gel que Montcada Centre Co-
merç (MCC) va instal·lar a la
Zona Esportiva Centre. El
president de l’MCC, Jesús Gon-
zález, ha destacat que “per la
pista han passat més de 5.000

persones”.
L’entitat  ha repartit aquest Na-
dal 2.500 euros en premis, divi-
dits en cinc lots que es van sor-
tejar el 23 de desembre i en re-
gals que va repartir entre els in-
fants que van participar al Caga
Tió, organitzat per la mateixa
entitat.

Altres iniciatives. L’Asso-
ciació de Comerciants de Can
Sant Joan ha premiat els clients
amb un miler de premis del pri-
mer concurs Rasca-rasca impulsat
al barri. D’altra banda, el 17 de
gener, l’entitat va lliurar els pre-
mis del IV Concurs d’Engala-
nament de Balcons amb un acte
al qual van assistir les autoritats
municipals. Isabel i Loli Quin-
tana, del carrer Masia, són les
guanyadores del premi a la
millor decoració d’una casa sen-
cera, valorat en 150 euros.
L’Associació de Comerciants
de Can Cuiàs i la de Mas Ram-
pinyo van sortejar el 22 de de-
sembre sengles paneres. L’Asso-
ciació de Comerciants de Mon-
tcada Nova-Pla d’en Coll va
premiar els clients de tots els es-
tabliments adherits a la cam-
panya de Nadal amb un sorteig
de lots de productes que va
tenir lloc el 29 de desembre. El
primer premi va ser un DVD
que va guanyar Josep Solé.

Comerç. Bofill ha valorat positivament la partici-
pació al certamen tot i que “ han faltat alguns co-
merciants que habitualment s’hi presenten”.

>> Les responsables de la botiga premiada amb l’alcalde i la regidora

PREMSA AJUNTAMENT
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L’Esplai per a la Dona plasma dues
dècades de treball en un llibret

La trajectòria de l’Esplai per a
la Dona es presenta en un llibre
commemoratiu que l’entitat ha
elaborat per celebrar els seus 20
anys d’existència i que va fer
públic el 21 de desembre a la
tradicional festa de Nadal a l’Abi,
a la que van assistir 130 sòcies.
La publicació mostra amb tex-
tos i imatges el treball i les prin-
cipals activitats que l’Esplai ha
fet al llarg de les seves dues
dècades d’existència. L’entitat es
va crear l’any 1986, quan un grup
de dones que formaven part de
l’Associació per a la Dona Efi-
caç de Barcelona va decidir tras-
lladar aquesta idea a Montcada.
Les primeres trobades, amb
unes 25 sòcies, es feien a l’Abi i,
després d’un llarg recorregut per
diferents locals, l’entitat es va
establir definitivament a la seu
actual, al carrer Sant Antoni, 17.

Mateixa il·lusió. Una de les
portaveus de l’Esplai, Maria
Ventura, ha explicat que l’objec-
tiu de l’entitat no ha variat i és
“que les dones de Montcada

tinguin un lloc on trobar-se,
parlar i poder fer cursos i

activitats culturals”. Vint anys
després, Ventura afirma que
“ l’associació continua amb
les mateixes ganes de treba-

llar que vint anys enrera”.
L’Esplai compta actualment
amb 275 sòcies i al llarg de la
seva trajectòria hi han passat

gairebé 500. De manera setma-
nal, l’entitat acull més de 160 per-
sones que participen en un dels
14 tallers que ofereixen l’entitat:
ceràmica, pintura, relaxació, ioga
o puntes de coixí, entre d’altres
activitats. L’Esplai també ha fet
pública la programació d’activi-
tats del primer trimestre del
2007 i ha ampliat les sortides

culturals a totes les persones que
s’hi vulguin apuntar, tot i que les
sòcies tindran prioritat.
Una de les primeres activitats
previstes és la visita que es farà
el dia 24, a les 18.30h, a la Co-
missaria dels Mossos, ubicada al
Pla d’en Coll. El punt de tro-
bada serà la rambla dels Països
Catalans, a la parada del bus 155.

 >> A la trobada de celebració de l’efemèride, feta a l’Abi, es van lliurar obsequis a algunes sòcies

SILVIA DÍAZ

De manera setmanal, l’entitat acull més de 160 persones que participen en un dels 14 tallers que ofereixL’Oficina d’Atenció a la Dona
(OAD) organitza un curs per
a una dotzena de dones que
tenen coneixements nuls o
molt bàsics d’informàtica els
dies 30 de gener i 23 de febrer.
A les classes  les alumnes apren-
dran a processar textos, a
utilitzar el correu electrònic i
a navegar per Internet. Les
dones interessades s’han
d’adreçar a la Casa de la Vila
(Domingo Fins, 15) o bé tru-
car al telèfon 935 651 122.

Tallers de reflexió. Els dies
25, 30 de gener i 1 de febrer,
de 17 a 20h, a la seu de l’OAD
(Casa de la Vila) es farà el ta-
ller Dependència en llibertat,
dependència amb carència,  adreçat
a dones de Montcada, amb
l’objectiu que reflexionin so-
bre tot tipus de dependències
afectives, tant d’amistat com
de parella.
D’altra banda, del 17 de gener
al 9 de febrer –els dimecres a
la Casa de la Vila i els di-
vendres a l’Escola d’Adults, de
17 a 19h– l’OAD fa un taller
de formació adreçat a crear la
Xarxa Veïnal contra la Vio-
lència.

L’OAD organitza

cursos i tallers
pilar abián
redacció
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L’Escola d’Adults promou
les classes en horari de matí
El centre recorda que la matriculació es fa de forma trimestral i no anual

silvia díaz

montcada

>> Les classes s’imparteixen al carrer Reixagó de Can Sant Joan

SANTI ROMERO

L’Escola d’Adults mantindrà obert
durant tot el mes de gener el
termini de matriculació del segon
trimestre dels cursos que ofereix el
centre: iniciació al català, llengua oral
per a estrangers, el Graduat en
Educació Secundària i la prepa-
ració per a la prova d’accés als
Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Cada trimestre, el programa
lectiu d’aquests cursos s’adapta
per acollir nous estudiants i
també per complementar la
formació dels que es van matri-
cular al primer trimestre.
“Hem d’oblidar el sistema de
matriculació tradicional,

nosaltres funcionem per tri-

mestres i no cal començar un
curs al setembre per portar el

fil de la matèria” , ha explicat
la directora, Adela Gràcia.

Cobrir vacants. L’objectiu
del centre és reforçar les classes
del matí, en les que hi ha més va-
cants. Gràcia ha apuntat que
“s’han d’adaptat els horaris a

les necessitats de persones
que tenen més disponibilitat

al matí, com mares o joves”.

LA COMISSIÓ DE NEE RECLAMA UNA AULA USE
l’apunt

La Comissió que treballa pels
nens amb necessitats educa-

tives especials dóna el seu
suport a la proposta de crear
una aula de suport educatiu
(USE) a Montcada i Reixac.

Aquesta, de fet, és una petició
que ja ha fet Adimir–l’asso-
ciació de discapacitats físics,
psíquics i sensorial– a l’ins-

pector d’Ensenyament del
Vallès Occidental, Joan Lluís
Forcada, i que compta amb el
suport de les AMPAs de les

escoles del municipi i de la
Regidoria d’Educació.

Millor integració. Es tracta

d’habilitar a qualsevol escola
de la ciutat un aula amb capa-

citat per a quatre o cinc alum-
nes que són atesos per dos

educadors professionals. Les
famílies beneficiades no s’han
de desplaçar fora de la loca-
litat per escolaritzar els seus

fills i els nens s’integren millor
al seu entorn i participen de les
activitats dels centre amb la
resta de companys.

La Comissió ja ha establert el
calendari de reunions per als
pro pers sis mesos de l’any, la
propera, destinada a les famí-

lies es farà el 5 de febrer, a les
19h, i comptarà amb la partici-
pació de responsables de ser-
veis com el de detecció precoç

Dapsi o el de salut mental
infantil i juvenil CSMIJ. PA

en 2 minuts...
� Vacuna contra el sarampió

Neix una Federació sobre fibromialgia�
L’Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica
de Montcada, AFIMIR, és una de les catorze entitats que el 16
de gener van constituir la Federació Catalana d’Associacions
dedicades a aquestes malalties, en un acte celebrat a l’Auditori
de la Pedrera de Barcelona. L’objectiu d’aquesta nova
organització és sumar esforços entre totes les entitats que
treballen a nivell local per millorar la qualitat de vida de les
persones que pateixen fibromiàlgia i fatiga crònica. La
Federació vetllarà per la unificació de criteris d’informació,
difusió i conscienciació al voltant d’aquestes malalties, crearà
programes unitaris d’actuació i formarà un organisme que es
relacioni amb les administracions. SD

El Departament de Salut ha decidit ampliar de dos a tres do-
sis la vacuna triple vírica que combat la rubeola, la parotiditis i
el sarampió amb motiu de la reaparició d’aquesta última malaltia
en l’últim any a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Fins ara el
calendari vacunal preveia una primera dosi als 15 mesos i una
segona als 4 anys. L’ampliació suposa que la primera dosi s’ad-
ministrarà als 9 mesos, la segona als 15 i la tercera, als 4 anys. LG

Cursos de formació de Creu Roja�

La Creu Roja ofereix una àmplia oferta de cursos de formació
per a associats i voluntaris de l’ONG, així com per al públic
en general. Els cursos estan reco-
neguts per l’Institut d’Estudis de
la Salut i van des dels primers auxi-
lis a l’especialització per treballar
en el camp de les ambulàncies
passant pel socorrisme aquàtic.
Els interessats es poden inscriure
a la seu de l’Assemblea local de la
Creu Roja, a l’avinguda de la Creu
Roja de Cerdanyola, en horari de matí o tarda. Per a més infor-
mació truqueu al 936 916 161. Les places són limitades. PA

ARIXU
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El primer inclourà Montcada Centre, Montcada Vella, la Ribera i Vallençana

El govern local aprova crear
els Consells Territorials

ARXIU/PILAR ABIÁN

>> PARTICIPACIÓ

>>  El Reglament de Participació es va presentar públicament al 2005

L’Ajuntament ha aprovat en
Junta de Govern Local la crea-
ció de quatre Consells Territo-
rials com a òrgans estables de
participació ciutadana. La seva
funció serà canalitzar els dife-
rents punts de vista de les entitats
i de la ciutadania entorn les qües-
tions que afecten la vida quoti-
diana del seu barri o territori i,
en definitiva, cohesionar els dife-
rents nuclis urbans, actualment
discontinus, que hi ha a la loca-
litat.

Aplicació. En primer lloc, es
constituirà el Consell Territorial
del Centre, que integrarà  Mont-
cada Centre, Montcada Vella, la
Ribera i Vallençana. El soterra-
ment de la línia de Barcelona a
Granollers i el trasllat de la fà-
brica de pintures Valentine per-
metrà incorporar al veïnat de la
Ribera a Montcada Centre. A
aquest barri actualment hi ha en
funcionament la Taula Cívica, un
òrgan de participació ciutadana
constituït com a resultat de l’apli-

cació de la Llei de barris, apro-
vada l’any 2005.
“Els Consells Territorials pre-
tenen aconseguir més impli-

cació dels montcadencs en

els afers públics de la nostra
ciutat a través de la creació

d’espais de diàleg”, ha explicat
el regidor de Participació Ciuta-
dana, Carles Guijarro (PSC).
La creació d’aquests òrgans con-
sultius va ser una de les novetats

incloses al Nou Reglament de
Participació Ciutadana aprovat
al 2006, que també recull la
creació dels Consells sectorials–
determinats pel tipus d’activitat–
el Consell de Ciutat –seguint el
model que ha servit per a l’ela-
boració del Pla Estratègic–, els
Consells de ciutadans –formats
per  persones escollides aleatò-
riament del padró municipal, i la
figura del Defensor del ciutadà.
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Sheila opta a representar
Espanya a Eurovisió

L’artista que representi aquest
2007 Espanya a Eurovisió po-
dria ser de Montcada i Reixac.
La montcadenca Sheila Rodrí-
guez és una de les 48 concursants
del programa de Televisió Es-
panyola Misión Eurovisión, que
s’emet els dilluns i que escollirà
la persona o grup que actuiï re-
presentant Espanya a la 52a edi-
ció del festival de la cançó més
popular d’Europa, que tindrà
lloc al maig a Helsinki (Fin-
làndia). El programa televisiu va
començar el 9 de gener i durant
quatre gal·les, fins al 30 de gener,
presentarà els aspirants.
El torn de l’artista montcadenca,
de 31 anys, serà el 23 de gener, i
durant dos minuts cantarà, amb
tota probabilitat, el tema Woman
in love , de Barbra Straisand, una
cançó que, segons explica la
mateixa Sheila Rodríguez, “em

fa sentir molt còmoda, és co-
neguda i la meva família em

diu que em surt molt bé” .
En aquesta gal·la s’escolliran
cinc  artistes, que passaran a la
següent fase del concurs.

Procés. Sheila va enviar el seu
currículum, una maqueta i un
vídeo de les seves actuacions i a
final de desembre va passar  una
prova d’audició a Madrid. L’en-
demà, els responsables de Misión

Eurovisión li van comunicar que
era una de les concursants del
programa. La montcadenca ha
explicat que sempre li ha agradat
el món artístic. “De petita –

explica– feia teatre i anava a

concursos de play-back”, pe-
rò la seva carrera artística va
començar fa tres anys, actuant ca-
da dissabte a la nit a un restaurant
de Cunit. “He participat a mol-
tes proves però fins ara no

havia tingut sort”, ha explicat
Rodríguez, qui també ha col·la-
borat amb artistes, com el mont-
cadenc Protozoo.

La montcadenca, de 31 anys, és una de les 48 concursants del programa de TVE

silvia díaz
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>> Sheila Rodríguez va començar a provar sort en la música fa tres anys

SHEILA RODRÍGUEZ

Sessions de dj’s, skate park, taller i exhibició de graffitis, de patins
en línia i un espectacle de quatre atletes especialistes en skate van
ser algunes de les propostes de les que van poder gaudir els
joves montcadencs a la primera Jornada de Cultura Urbana
que el 29 de desembre va organitzar la Regidoria d’Infància i
Joventut al parc de la Ribera. Prop de 150 joves va assistir a la
trobada. Aquestes xifres, a més de la col·laboració dels profes-
sionals que van prendre part, ha motivat l’Ajuntament a voler
tornar a repetir l’experiència.  SD

Èxit de la Jornada de Cultura Urbana

SANTI ROMERO
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Jornades sobre la participació
local en projectes solidaris

L’ong Tazumal Catalunya-El
Salvador ha enviat dos coope-

rants al municipi nicaragüenc
de La Paz Centro amb qui

l’Ajuntament està agermanat
des de principi dels noranta.

Els dos voluntaris s’hi estaran

tres mesos amb l’objectiu de
dinamitzar l’agermanament i

fer un diagnòstic de les prin-
cipals necessitats de la pobla-

ció. L’entitat obre així una nova
línia de cooperació amb La

Paz Centro on l’Ajuntament ha
impulsat importants projectes

com la construcció del nou

mercat municipal i la rehabi-

litació de dues escoles amb
la col·laboració d’organismes

com la Diputació i el Fons Ca-
talà de Cooperació.

Els cooperants, que van mar-
xar el passat 15 de gener, són

Diego Domínguez, de 31 anys,
i educador infantil de professió;

i Iria Galán, de 30 anys i lli-
cenciada en Filologia Clàssica.

Després de la seva estada a
la Paz Centro, viatjaran a El

Salvador on treballaran per a
Tazumal fins al mes de juny.

LG

L’Ajuntament, amb el suport
de l’entitat Taarof Bi Salam i
el Fons Català de Cooperació,
organizarà el 24 de febrer a la
Casa de la Vila unes jornades
sobre cooperació dedicades al
Marroc, per analitzar l’efec-
tivitat dels projectes solidaris
que es desenvolupen o reben
el suport de Montcada.
Durant tot un matí, experts
en cooperació que coneguin la
realitat d’aquest país faran una
ponència i, entre d’altres, parti-
ciparan representants del Con-
sultat del Marroc, d’universitats i
especialistes en cooperació des-
centralitzada. La jornada finalit-
zarà amb un debat.

Altres ajuts. L’Ajuntament
ha fet una aportació de 2.000
euros a l’entitat Tazumal per
al desenvolupament de la mu-
nicipalitat d’El Salvador, per a
la construcció de la Casa de la
Democràcia, un equipament
on es desenvoluparan les ac-
tivitats de CECADE, l’organit-
zació que gestiona els projectes
subvencions per Montcada al
país centreamericà.

silvia díaz

redacció

>>  Curs de capacitació a la dona a Wedlaw, al nord del Marroc

TAZUMAL COOPERARÀ A LA PAZ CENTRO

TAAROF BI SALAM

>> COOPERACIÓ
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Foment al Desenvolupament Econòmic i Social (FADES)

gent que es mouen 2 minuts...
�Nous cursos als centres cívics

Actes en contra de la violència�

La Xarxa d’Equipaments Sòcioculturals ha obert el termini
d’inscripcions per als cursos i tallers dels centres cívics  per als
mesos de febrer, març i abril. Pel que fa a les novetats, al Centre
Cívic Can Cuiàs   –que apareix a la fotografia– s’incorporen els de
ceràmica, bijuteria
artesanal i esmalt al
foc i els tallers de
ràdio, rol, club de
lectura i  introduc-
ció a Internet per
a adults. Al Cen-
tre Cívic l’Alzina
dest aquen  els
tallers de quadres
tridimensionals,
jardineria, nous
cursos de cuina i
activitats per a
infants, d’arts plàstiques, reforç escolar, ludoteca i escacs. L’equipament
de Terra Nostra també incorpora tallers de massatges i tècniques de
relaxació, gimnàstica, hip hop i tai-txí. El Centre Cívic La Ribera
manté els cursos que va posar en marxa al novembre passat SD

Amb motiu del Dia Mundial contra la Violència, el 30 de
gener, dos centres cívics de Montcada organitzen activitats
per commemorar aquesta data. El Centre Cívic i el Grup de
Dones de Can Cuiàs exposaran un mural el mateix dia de
l’efemèride elaborat amb aportacions ciutadanes. Tothom que
vulgui aportar una paraula, una frase, un dibuix o una
fotografia ho pot fer anant al mateix equipament durant tot
el mes de gener. El Centre Cívic, amb la col·laboració del
Grup de Dones de Can Cuiàs, també projectarà la pel·lícula El

Bola, del director Achero Mañas, el 2 de febrer (22h). Per la seva
banda, el Centre Cívic l’Alzina oferirà un cafè-fòrum el 30 de
gener (18h) amb un debat sobre la pel·lícula Dos Hermanos. SD

laura grau
montcada

L’entitat, amb seu a Vilafranca del Penedès, inaugura una mostra sobre Cuba

més informació
FADES

www.cooperació.org

935 753 665

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> Montse Illa, durant l’acte d’inauguració de la mostra ‘Una mirada a Cuba’

Implicar la població de Mont-
cada en dos projectes de coo-
peració amb Cuba és l’objectiu
de la mostra que l’entitat
FADES va inaugurar el passat
17 de gener a la sala d’exposi-
cions de la Casa de la Vila. L’ex-
posició recull una col·lecció de
fotografies sobre la vida
quotidiana a l’illa caribenya, amb
especial atenció a la Boca de
Yumurí (Baracoa) i Torriente
(Matanzas), municipis on l’entitat
impulsa un projecte de pota-
bilització de l’aigua i la
rehabilitació d’un casal,
respectivament.

Compromís. Les fotografies
les ha fetes la montcadenca,
Montse Illa, membre de l’Agru-
pació Fotogràfica de Montcada
i Reixac (AFMiR), que, arran d’un
viatge a Cuba, va decidir in-
volucrar-se en la realitat d’aquest
país per millorar les condicions
de vida de les zones més po-
bres. “Les ima tg es de la

mostra  –explica la seva auto-

ra– no pretenen ser artís-
tiques sinó donar un testi-

moni del dia a dia dels cu-

bans”.
Les fotos estaran a la venda per
a les persones que les vulguin
comprar i col·laborar així amb
l’entitat. “L’objectiu és acon-

seguir suport d’institucions,
particulars i empreses per

desenvolupar els projectes”,
explica Illa.

Una mirada solidària a Cuba
ARXIU
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Dissabte 20
cinema. El camino de los ingleses.
Hora: 19 i 22h. Lloc: Auditori. Preu: 3,60
euros.
sopar. Vetllada literària. Lliurament dels
premis de narrativa curta Ateneu Domingo
Fins. Hora: 21h. Lloc: Abi.

Diumenge 21
sortida. Visita al barri de la Concepció.
Hora: 11h. Punt de trobada: Pg. de Sant
Joan-Diagonal (Can Soteras). Organitza:

Fundació Cultural Montcada.
teatre familiar. Les sabates noves

de l’emperador. Amb la companyia Anna
Roca. Hora: 12h. Lloc: Auditori. Preu:

3,60 euros.

Dijous  25
taller. Dependència en carència. Depen-

dència en llibertat. També els dies 30 de gener
i 1 de febrer. Hora: 17h. Lloc: Casa de la
Vila. Organitza: Oficina d’Atenció a la Dona
hora del conte. Contes marrecs.

Amb Jordi Palet. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca
Can Sant Joan.

Divendres 26
sortida. Esquiada de cap de setmana a

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

Grand Valira. Hora: 10.30h. Organitza: El Cim.
inauguració. Del Parc de Salut de la
Font Pudenta. Hora: 17h. Lloc: Parc de la
Font Pudenta. Organitza: IME
cinema. High School Musical. Hora: 22h.
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.  Organitza:

Xarxa de Dinamització, Cafeteria del Centre
Cívic i Col·lectiu de Joves C4.

Dissabte 27
sortida.  Passejada per Sant Gervasi.
Hora: 11h. Punt de trobada: Plaça Molina.
Organitza: Fundació Cultural Montcada.
festa. X aniversari de l’Esplai Can Cuiàs.
Inflables i tallers. Hora: 17h. Lloc: Parc del
Turó Blau. Organitza: Esplai Can Cuiàs.
teatre. Entrañas. Amb Titzina Teatre.
Hora: 22h. Preu:  5,60 euros. Lloc: Auditori.

TEATRE FAMILIAR

 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

LES SABATES NOVES
DE L’EMPERADOR
Amb la cia. Anna Roca
21de gener, a les 12h
Preu: 3,60 euros

EL CAMINO
DE LOS INGLESES
D’Antonio Banderas
20 de gener, a les 19 i 22h

CINEMA

ESCULTURES DE
MANEL LAHOZ

20 de gener, 21h

Organitza: Abi Organitza: Regidoria de Cultura

Exposició: Una mirada a Cuba

Fins al 28 de gener

LLIURAMENT DELS
PREMIS DE NARRATIVA
ATENEU DOMINGO FINS
De les categories
d’adults i juvenil

A l’Abi (c. Colon, 5)

TEATRE

ENTRAÑAS
Amb Titzina Teatre
27 de gener, a les 22h
Preu: 5,60 euros

Fins a l’11 de febrer

A l’Auditori Municipal

Preu: 3,60 euros per sessió

Mostra de figures
de fusta i bronze

Dimarts 30
exposició.  Inauguració del Mural con-
tra la Violència. Amb motiu del Dia Mundial de
la No-Violència. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs. Organitza: Xarxa de Dinamit-
zació.
cafè-fòrum. Amb motiu del Dia Mun-
dial de la No-Violència. Projecció i debat so-
bre la pel·lícula Dos Hermanos. Hora: 18h.
Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Organitza:

Xarxa de Dinamització.

Divendres 2
exposició. Inauguració de l’exposició
Còmic i Il·lustració, de Miguel Ángel García.
Fins al 17 de febrer. Actuació del grup Nike-
riendo. Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can
Tauler.
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A un pas de la legalització
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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
Los fines de semana me gusta pasear por la ribera del Besós y paso

habitualmente por el puente de peatones que hay frente a la Casa de
les Aigües. Este paso es de reciente construcción pero presenta un

estado deplorable, por ello pido a la administración que tome nota y

arregle los desperfectos para beneficio de los usuarios. Marcos

González. Montcada

Des de Serveis Tècnics Municipals hem constatat que el paviment del

pont es troba en mal estat i requereix ser reparat. Ens posarem en

contacte amb l’empresa que el va construir perquè ens faciliti la solució
tècnica que cal aplicar-hi. Cal tenir en compte les seves considera-

bles dimensions (144 metres de llarg i 7 d’amplada), així com el cost

econòmic que suposarà l’actuació. Un cop s’inicïin els treballs de
reparació, calculem que tindran una durada d’uns tres mesos. Sergio
Hermoso, president de l’Àrea Territorial (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

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Rivas, c. Conca, 10
Duran, av . de Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila,  pg. Jaume I, 30
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Incompetència
Carmen Miñarro
Montcada

>> Fa més de dos anys vaig
caure al carrer Major confluència
amb Elionor gràcies al mera-
vellós estat que presenta el pavi-
ment. Just abans de creuar un
pas elevat de vianants, vaig en-
sopegar amb una rajola trenca-
da. La caiguda m’ocasionà frac-
tura d’húmer  i fèmur, i vaig  ha-
ver de ser operada. Resultat: he
perdut mobilitat en el braç i
necessito anar acompanyada
d’un bastó. Un mes després  vaig
presentar una reclamació a
l’Ajuntament sol·licitant ser
indemnitzada a raó de la  caiguda
ocasionada per un desperfecte a
la via pública. La rajola va ser
reparada, però a mi encara
ningú m’ha dit res de la meva
reclamació, ni tan sols les dues
vegades que he preguntat.
Doncs bé, farta d’aquesta de-
satenció de l’Ajuntament (que sí
va ràpid per cobrar impostos!),
vaig escriure al Síndic de Greu-
ges. Al desembre em va res-
pondre que, desprès  d’haver
estudiat l’expedient, ha enviat a
l’Ajuntament  tot un seguit  de
consideracions que em fan de-
duir que el nostre Consistori
pateix d’una greu incompetèn-
cia. El Síndic de Greuges els hi
recorda que haurien d’haver ac-
tuat segons el que regula el Reial
Decret 429/1993: comunicar si
s’havia admès a tràmit la recla-
mació, instruir-hi actes, sol·licitar
i redactar informes, establir au-
diència a la persona interessada
i resoldre en un termini de 6
mesos! No s’ha  fet res de tot
això i ja fa més de dos anys! Per
què serveix tanta gent treballant
a l’Ajuntament? Per què es gasta
tant paper de qualitat en convi-
dar a actes i inauguracions i, en
canvi, a mi no m’ha arribat en-
cara cap escrit ni tan sols d’ad-
missió a tràmit? Vergonyós!

Denúncia
Josefa Escrigas

Montcada

>>El 4 de gener, a les 9h, acom-
panyo el meu  marit a rebre unas
cures després d’un accident. El
servei de guardia colapsat, un
metge, una infermera cobrint
Urgències, cures i injeccions,

Nota
Els les últimes setmanes hem rebut moltes
cartes de lectors. Atesa la limitació de
l’espai, demanem disculpes pel retard amb
què aquestes es publiquin.

s’acumulen en el mateix espai, a
totes llums insuficient, amb la
sala d’espera plena.
A les 12h, després de mes de
tres hores, decideixo fer una re-
clamació formal a l’ICS. Tots els
que encara estan esperant, la fir-
men. El sentiment d’estar mal
atesos pels serveis públics és
compartit per tothom. Això pas-
sa sempre o tenim mala sort?
Passa a tot arreu o a Montcada
estem a la cua en serveis? No
paguem prou? O no sabem re-
clamar el que mereixem? Recla-
mem un millor servei: mes per-
sonal, organització i gestió.

Agradecimiento
Josep Oliva y familia

Montcada
>> A través de La Veu aprove-
chamos para hacer llegar este es-
crito a todas las personas que, con
su apoyo y afecto, han hecho más
llevaderos los difíciles momentos
que estamos viviendo.
Cuando tantas veces se cuestio-
na la solidaridad dentro de las
comunidades, es necesario co-
rresponder con nuestra gratitud
el comportamiento recibido
por tantos convecinos que de di-
ferentes formas nos han ayuda-
do a sobrellevar estos momen-
tos de angustia. Superada la ex-
trema gravedad, queda un lar-
go camino por recorrer, espe-
rando conseguir lo que Dios y
la Ciencia permitan. En nom-
bre de David, gracias a todos.

Réplica
AV Gurugú

Mas Rampinyo

>>En contestación por alusio-
nes a la carta enviada por Fidel
Casajuana y sin ánimo de entrar
en polémica, quisiéramos pun-
tualizarla, porque creemos que
tiene graves lagunas. En primer
lugar, sí, se ha perdido la zona
que ocupaba el Club de la Ais-
malibar, pero no es de ahora,
sino de hace ya muchos años, y
creo que sabrá que hasta que
comenzaron las obras era un
nido de maleantes y drogadic-
tos, con el consiguiente temor a
todos los que pasaban por esa
zona a coger el tren.
Creemos que no ha hablado
bastante con los vecinos, pues
no ha habido ninguna queja ni

Fa més de 30 anys que els veïns del sector est de la zona 21 de
Terra Nostra, entre la N-150 i la C-18 esperen la legalització de les
seves parcel·les. Des que a l’any 1976, el Pla General Metropolità
(PGM) va determinar que es tractava d’una zona urbanitzable no
programada es van consolidar els habitatges ja fets però l’Ajuntament
va prohibir noves construccions. Malgrat això, alguns veïns van deci-
dir tirar pel dret i fer els seus habitatges de manera il·legal. Després
d’un llarg procés reivindicatiu per part dels residents i de tramitacions
des de l’Ajuntament, s’ha aconseguit modificar el PGM  amb l’objectiu
de dur a terme el planejament urbanístic del sector.
El procés ha estat llarg i no exempt de polèmica. A principi dels 90
el diàleg entre l’administració local i els veïns va ser gairebé nul, ja
que molts propietaris van obviar la prohició de construir i el sector
va anar creixent tot i no disposar dels serveis bàsics. Al 1993 es va
aprovar el Pla d’actuació urbanística i es van iniciar les gestions
destinades a la seva legalització que actualment són en la recta final.
Ara arriba finalment el moment de la veritat, en què els veïns han
d’assumir els costos del planejament que implica reparcel·lar les
finques tenint en compte els espais d’ús públic per a carrers, zones
verdes i equipaments i la instal·lació dels serveis.
Tot i que els projectes d’urbanització i de reparcel·lació ja han estat
aprovats inicialment per la Junta de Govern Local, els propietaris
tenen encara l’oportunitat de presentar-hi al·legacions. El cost de
les obres, que cada veí paga d’acord amb les dimensions de la seva
finca, serà segurament un dels punts conflictius a resoldre, encara
que no s’ha de perdre de vista que l’objectiu majoritari continua
sent, ara per ara, la legalització del sector i que els residents gaudeixin
de les mateixes prestacions que qualsevol altre veí del municipi.

ninguna predisposición a que no
se construya el centro comercial,
al contrario, todo el barrio está a
favor y cree que era necesario
para Montcada y el vecindario
un centro comercial, lúdico y de
servicios. Hay personas mayores
que, debido a las barreras arqui-
tectónicas que aún existen, se ven
imposibilitadas de poder realizar
las compras diarias, de esta ma-
nera, ya no será tan difícil.
Seguro que se ha dado cuenta
de los cambios que está mos-
trando el municipio, cambios de
mejora que, en definitiva, es lo
que se necesita para una socie-
dad en continua evolución. Co-
mo AV defendemos la árdua
tarea que esta llevando a cabo
el Ayuntamiento en materia de
equipamientos y servicios.

Andreu Navarro
Escoltes de Montcada i Reixac

Montcada

>> Els sotasignants, com-
panyes i companys escoltes de
l’agrupació d’escoltisme de
Montcada i Reixac que vam
compartir amb ell aquells anys
d’escoltisme local,volem dei-
xar constància de la impor-
tància de la tasca feta pel nostre
benvolgut Andreu en l’àmbit
educatiu i formatiu del jovent
de Montcada i Reixac.
Ell, juntament amb la M.
Àngels van fer el relleu com a
caps responsables de
l’agrupament escolta Mare de
Déu del Turó a l’any 1971 i
van continuar com a respon-
sables de l’escoltisme local fins
a mitjans de la dècada 1980-90,
dedicant a aquest moviment
educatiu els seus millors anys
de joventut. En aquests anys,
la seva dedicació a l’escoltisme
va ser quasi total. No sols
preparava les activitats pròpies
del dia a dia de l’agrupament,
sinó que col·laborava en les tas-
ques de formació de caps, edi-
ció de fitxers tècniques, etc, de
la Delegació de Barcelona dels
Minyons Escoltes.
Molts nois i noies moncadencs
han rebut la seva formació cívi-
ca, humana i pedagògica de ser-
vir a ls altres i va fer seu l’objectiu
escolta de fer aquest món una
mica millor.
Company, tu que has estat fidel
al nostre lema “sempre a punt”,
descansa en pau.
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:: Quines són les principals mesures

del Pla?

:: Com afectarà a Montcada i Reixac?

:: Quan entrarà en vigor?

:: Quins són els pros i els contres de

l’aplicació d’aquestes mesures?

El Govern català ha proposat un

pla d’actuacions per restablir la

qualitat de l’aire a l’àrea

metropolitana de Barcelona que

afectarà 40 municipis, entre els

quals Montcada i Reixac

Mesures de protecció ambiental
El fòrum. Medi ambient

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...

�  Generalitat de Catalunya. http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/

Avantprojecte_decret_226_06.jsp. Text de l’avantprojecte

� Story of an island: managing your island environment. Comissió del Pacífic

Meridional. Island Image Productions Noumea

El projecte podria ser aprovat definitivament al maig.
La limitació de la velocitat dels vehicles en autopistes
ha estat la mesura de la qual se n’ha parlat més, però
el pla inclou altres actuacions en l’àmbit del transport,
la indústria, l’energia i el sector domèstic, entre d’altres

�

Un pla per minorar la contaminació atmosfèrica

Mariona Comellas
Directora general de Qualitat
Ambiental de la Conselleria de
Medi Ambient de la Generalitat

A Montcada, benvingut el pla!
L’Àrea Metropolitana viu una situació “d’estrès at-
mosfèric”, causat per la contaminació de l’aire per
partícules PM10. El focus emissor principal d’aquestes
partícules és el trànsit. És per tot això que la Generalitat
ha decretat les zones de protecció atmosfèrica i n’ha
redactat el pla d’actuació. L’Ajuntament també hi ha
participat en la mesura de les seves possibilitats per-
què Montcada en gaudirà, i molt, de la posada en
marxa de les 100 mesures que planteja el pla. Les

mesures afecten al trànsit, com la comentada restricció
dels 80 km/h, però també se n’ha establert d’especí-
fiques per a les grans indústries. Algunes d’aquestes,
que ja estan programades per als propers mesos a
Montcada, milloraran la qualitat de l’aire i, de forma
molt notòria, la qualitat de vida dels ciutadans. Hi ha
molta feina a fer, també a nivell municipal, però de
ben segur que s’enceta un camí sense retorn que apor-
tarà beneficis ambientals per a tots.

Sergio Hermoso

President de l’Àrea
Territorial i regidor de Medi
Ambient de l’Ajuntament

Com podem contribuir a reduir la contaminació atmosfèrica?
La contaminació de les nostres ciutats ha passat a
formar part de l’agenda política, de la mateixa
manera que les polítiques adreçades a reduir-la s’han
posat en primer pla. Els mitjans de transport és
una de les principals fonts de contaminació, en
especial el vehicle privat, que s’ha convertit en una
eina fonamental de mobilitat, amb les conseqüències
negatives que el seu ús massiu comporta. Però els
ciutadans podem fer alguna cosa més per contri-

buir a reduir aquest impacte. Fer un ús racional
del vehicle, utilitzant sempre que sigui possible el
transport públic i, en cas d’agafar el cotxe, aplicar
una sèrie de tècniques de conducció ecològica molt
senzilles, com circular en marxes llargues o no
trepitjar massa l’accelerador. Encara que cal esperar
que l’actual xarxa de transport públic s’adeqüi a les
necessitats de tots els ciutadans. Aquesta sí que seria
una de les millors solucions.

Pere Sauret
Director tècnic de la
Fundació RACC

L’objectiu del pla d’actuació és millorar la qualitat
de l’aire. El pla recull i avalua una sèrie de mesures
per reduir els nivells de contaminació atmosfèrica
per als òxids de nitrogen i les partícules en
suspensió per a l’any 2010. Aquesta actuació es
localitza en 40 municipis, inclòs el de Montcada i
Reixac, on el Departament de Medi Ambient i

Habitatge ha enregistrat superacions dels valors
de referència que estableix la normativa europea.
Les mesures principals que s’han considerat en el
municipi de Montcada i Reixac s’estructuren en
l’àmbit del transport i la mobilitat, per reduir
l’emissió de contaminants de les principals vies i
el trànsit urbà del municipi, i sobre l’activitat
cimentera. Altres mesures incloses són en l’àmbit
de la prevenció, orientades a no incrementar les
fonts d’emissió d’aquests contaminants, i en els
àmbits domèstic i de sensibilització.

Rosa
Marante

Comerciant

Alonso

López
Jubilat

Elisabet
Mas

Dependenta

� La reducció de la velocitat serà
una mesur a beneficiosa per a
reduir la sinistralitat a les carre-
teres, però no pas per acabar
amb la contaminació. Penso que
hi altres factors que contaminen
més,com les fàbriques.

la veu dels veïns

Rafa

Rodrigo

� Aquesta mesura millorarà
el problema medioambiental
de la polusió, però per altra
benda penso que es pro-
duiran més embusos a les
autopistes que ralentitzaran la
circulació dels vehicles.

� Suposo que la reducció de
la velocitat pot ajudar a
millorar el mediambient, però
no veig factible la circulació a
aquesta velocitat per l’auto-
pista, ja que es produirà un
caos de vehicles.

� Veig amb bons ulls aquesta
mesura, per a mi és com una
penalització pels conductors que
podent utilitzar el transport públic
segueixen agafant el cotxe.

Carmen
Carrasco

Comercial

� Penso que si és veritat que  els
vehicles contaminen menys si van
a velocitat reduida serà una bona
mesura, encara que causarà
problemes pel trànsit urbà.

            Becari
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La desfilada serà encapçalada
per la carrossa del Carnestoltes

RUA 2007

El proper 9 de febrer finalitza el termini per sol·licitar subvencions per a les comparses

laura grau
redacció

 >> Les comparses desfilen per tot el municipi i, finalment, fan la seva coreografia al pavelló Miquel Poblet
L’Abi farà el seu
Sopar literari el

20 de gener
L’ABI celebra el seu tradicional
sopar literari el proper 20 de ge-
ner (21h), en el decurs del qual
es farà el lliurament de l’onzena
edició del Premi de Narrativa
Curta Ateneu Domingo Fins.
En la convocatòria d’aquest any
han concorregut 21 obres d’au-
tors d’arreu dels Països Catalans.
El premi està dotat amb 1.000
euros. Pel que fa a la categoria
juvenil  –que aquest any arriba a
la segona edició– els organit-
zadors l’han hagut d’anul·lar per
manca de participants, tot i la
difusió que se n’ha fet als instituts
de Montcada. El preu del sopar
literari és de 34 euros per a socis
i de 38 per a la resta.  LG

Premi Cirit per
a un alumne del
col·legi La Salle
L’alumne David Pérez Amador,
de 2n de batxillerat de La Salle
Montcada el curs passat, ha
obtingut un Premi Cirit –que
atorga la Generalitat per fomen-
tar l’esperit científic entre els
estudiants de secundària– per un
treball de recerca sobre la pre-
sència del català als llocs webs
de Montcada que, segons Pérez,
és molt reduïda. L’acte de lliura-
ment de premis es va fer el 16
de desembre al Saló Sant Jordi
de la Generalitat. El jove va es-
tar acompanyat pels tutors del
seu treball, M.Teresa Dulcet i
Josep M.Zaragoza. LG

Fins al 9 de febrer estarà obert
el termini per inscriure’s i sol·li-
citar una subvenció per partici-
par a la Rua de Carnaval 2007,
que tindrà lloc el proper 17 de
febrer. La principal novetat de
la tradicional desfilada és que
anirà encapçalada per una ca-
rrossa de l’Ajuntament presidi-
da pel Rei Carnestoltes i guarni-
da amb motius referents al món
de la cuina. “Una de les fina-
litats d’aquesta carrossa –ex-
plica la regidora de Cultura,
Amèlia Morral (CiU)– serà
aglutinar les persones que es

disfressen sense formar part

de cap comparsa i que vul-
guin desfilar amb la Rua”.

Una altra novetat és l’increment
en un 3,5% de l’import de les
subvencions municipals.
L’any passat van participar a la
Rua 18 comparses i més de
1.000 persones i la previsió és
que aquest any augmenti el nom-
bre de participants. “El Car na-

val és una de la cites locals
més participatives de l’any

amb una gran resposta per

part de la gent que demostra
una gran capacitat imagina-

tiva”, ha dit Morral.

Sambòdrom. Com cada any
la Rua desfilarà pels principals
carrers de la ciutat per acabar al
pavelló Miquel Poblet on es farà
el sambòdrom. En aquest espai,
les comparses disposaran de dos
minuts per fer la seva coreogra-
fia  i, acte seguit, tindrà lloc el
Ball de Carnaval, en el transcurs
del qual es lliuraran uns obse-
quis als grups participants. Les
inscripcions es poden forma-
litzar  al Departament de Cul-
tura ( Domingo Fins, 15) i a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

ARXIU/AFMIR

 >> Dulcet, Pérez i Zaragoza

LA SALLE

novetat de la Rua 2007
A banda de les comparses
que participen a la Rua de Car-
naval, sempre hi ha persones
que es disfressen a títol indi-
vidual o amb algú altre i s’afe-
geixen a la desfilada de mane-
ra espontània. En aquesta edi-
ció els particulars disfressats
podran formar part del seguici
de la carrossa de la Regidoria
de Cultura que serà presidida
per Sa Majestat el Rei Carnes-
toltes.
El personatge contribuirà a
animar la Rua amb els seus
missatges de gresca i dis-
bauxa. La carrossa municipal
anirà guarnida amb motius
relacionats amb el món de la
cuina i els cuiners.  >> Les disfresses individuals aniran amb la carrossa del Rei Carnestoltes

ARXIU
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‘M’apassiona despullar el tronc
i donar-li la forma pensada’

 >>  Manel Lahoz treballant en la seva darrera creació a l’estudi de casa seva

LAURA GRAU

laura grau
montcada

>> ENTREVISTA A MANEL LAHOZ

Fins a l’11 de febrer es pot visi-
tar a l’Auditori l’exposició d’es-
cultura del montcadenc Manel
Lahoz que presenta una qua-
rantena d’obres, fruït del treball
dels últims deu anys. Enginyer
industrial de professió i artista
de vocació, Lahoz és un crea-
dor incansable que als 82 anys
d’edat  està en plena forma. És
un dels alumnes avançats de
l’escultor Luís Barbosa.

-Es considera un artista o un
aficionat a l’art?

M’agrada pensar que sóc un
creador. Bona part de la meva
vida laboral com a pèrit indus-

Es reedita la revista
d’avantguarda ‘helix’

La publicació va ser fundada per JR Masoliver

 >> Oli de Miró que il·lustra unpoema de Breton traduït per Masoliver

laura grau
redacció

L’editorial Andana ha publicat,
en edició facsímil, els deu nú-
meros de la revista helix, que  van
sortir entre febrer del 1929 i
febrer del 1930 a Vilafranca del
Penedès, un projecte impulsat
per l’erudit, Juan Ramon Maso-
liver (1910-1997), que va viure
40 anys a Vallençana. Altres
artistes i intel·lectuals vinculats
a la iniciativa van ser Rodolf Llo-
rens, Lluís Maria Güell, Pere
Grases, Guillermo Díaz-Plaja,
Pau Boada, Carles Claveria i
Ana M. de Saavedra.
El crític i escriptor, Juan Anto-
nio Masoliver, nebot de l’erudit
i membre de la Fundació Maso-
liver, ha destacat la qualitat de
l’edició i el gran interès dels
quatre estudis que l’acompanyen
“per entendre la importància
d’aquesta proposta cultural

ARXIU

trial l’he dedicada a dissenyar i
construir màquines especials. El
dibuix tècnic també m’ha per-
mès fer obres artístiques.
M’apassiona despullar el tronc i
donar-li la forma pensada.
-Què li ha aportat ser alumne
de l’Escola Municipal de Ta-

lla i Escultura?

Jo ja tenia coneixements de talla
però amb Barbosa vaig perfec-
cionar la tècnica i em vaig impo-
sar un ritme de treball.
-Què intenta plasmar amb

les seves obres?

L’art acostuma a imitar la realitat
i, si alguna cosa em caracteritza,
és que sempre m’inspiro en mo-
ments viscuts. Els viatges arreu
del món –la meva altra passió

junt amb el cinema i la foto-
grafia– són sovint font d’inspi-
ració de les meves obres. També
m’agrada homenatjar els homes
i les dones que han deixat
petjada en la cultura.
-Què podem veure a la mos-
tra?

L’exposició permet veure tota
la feina que he fet en els darrers
deu anys. Predomina la figura
humana i parts d’ella, com les
mans i, entre els homenatges a
personalitats que admiro, desta-
ca un estàtua del Quixot i un
quadre sobre Duke Ellington.
-Ven les seves obres?

Són part de la meva vida i una
font  de felicitat que vull con-
servar. No estan a la venda.

com a vehicle del surrealisme i

les avantguardes en general ”.
En un dels articles, Sònia
Hernandez, coordinadora de la
revista Quaderns de Vallençana,  des-
taca “la modernitat i cosmopoli-
tisme de la revista que va fer

de pont entre diferents intel·l-

ectuals del món”. La Fundació
Masoliver presentarà el volum a
Montcada properament. En
breu es podrà consultar a les
biblioteques locals.

 >> Juan Ramon Masoliver

ARXIU
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 >> La carrossa del Rei Gaspar va causar sensació entre el públic per la seva espectacularitat

 >> El Rei Melcior va rebre les claus de la ciutat de la mà de l’alcalde, César Arrizabalaga >> El  Rei Baltasar va desfilar amb una elegant carrossa decorada amb una gran mitja lluna i estels

 >> Una de les dues carrosses amb regals i personatges d’animació >> Autos Ferreria va implicar-se a fons en la cavalcada >> Els Reis van fer una primera parada a Terra Nostra

Els Reis d’Orient
reparteixen

tones d’il·lusió
La data estrella de les festes
nadalenques és, sense dubte, la
Cavalcada dels Reis d’Orient que
van passar per Montcada el
passat 5 de gener amb les seves
espectaculars carrosses –arrosse-
gades per Autos Ferreria–, dues
plataformes d’animació plenes
de regals amb personatges
d’animació i un gran camió ple
de carbó –novetat d’aquesta
edició– per als nens que no es
porten del tot bé. Com és tradi-
ció el Rei Melcior va rebre les
claus de la ciutat de mans de

La Cavalcada va atraure milers de persones

l’alcalde, César Arrizabalaga a la
plaça de l’Església. El bon temps
i la bona organització van
permetre que la cavalcada com-
plís l’horari previst sense cap
incidència destacable. Només
alguns desaprensius van llençar
ous contra els Reis a Mas Ram-
pinyo, fet que ja s’ha repetit anys
anteriors a altres barris de Mont-
cada. Una setantena de perso-
nes, entre figurants, serveis tèc-
nics, Protecció Civil i Policia Lo-
cal, van vetllar perquè la desfilada
fos ben lluïda. LR

FOTOS: PEDRO CABALLERO I COSME ORIOL
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el nadal

HAIMA REIAL> Il·lusions en forma de cartes

Calendari amb dibuixos de Joan Capella
El calendari municipal del 2007 es va presentar el 28 de
desembre a la Casa de la Vila. L’almanac fa un homenatge al
pintor Joan Capella. La seva vídua, Pilar Quintana, rep el
calendari de mans de l’alcalde –foto de l’esquerra. LR

FOTOS: SANTI ROMERO

El Nadal ja queda lluny en el calendari,
però La Veu ha recollit en aquest repor-
tatge fotogràfic algunes de les millors
instantànies de les activitats fetes durant
les festes, des de la presentació del calen-
dari 2007 fins a la recollida de cartes
per als Reis d’Orient, la representació
d’Els Pastorets i la visita del Pare Noël,
entre d’altres. Dies entranyables, de
bons desitjos i il·lusions, que els grans
vivim amb una especial intensitat gràcies
als petits. La profusió d’actes, organitzats
per ajuntament i entitats, demostra la
vitalitat social de Montcada. LR

Records d’un
Nadal entranyable

CALENDARI 2007> Homenatge a Capella

CAN TAULER> Recollida de joguines

JAZZ A L’ABI> Concert de NadalCAGATIÓ A CAN CUIÀS I AL CENTRE> Regals a cops de bastó

Cap nen sense joguina
Can Tauler va centralitzar les donacions de joguines
perquè la Nit de Reis fos màgica per tots LR

Visita del Carter Reial i els seus ajudants al gimnàs municipal
El responsable de recollir els cartes per als Reis d’Orient i els seus ajudants van atendre els nens i nenes de
Montcada en una espectacular haima, com les que s’utilitzen al desert, al gimnàs municipal del centre el 2 de gener.

Actuació de Lunar Project
La cantant Clara Luna i el seu Quartet van posar amenitzar el
dia de Nadal a la seu de l’Abi . LR

La tradició de fer cagar el tió es recupera cada any amb més força
La comissió de festes de Can Cuiàs va organitzar un cagatió el 23 de desembre al Centre Cívic del barri. Al
centre, l’MCC i l’Esplai SESA van fer cagar el tió el mateix dia a la plaça de l’Església. LR
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COMERÇ ACTIU> Premis i sorteigs

ELS PASTORETS A MAS RAMPINYO I A TERRA NOSTRA> La Unió i el grup Titelles representen el clàssic nadalenc

El Pare Noël va desfilar per la Font Pudenta i va visitar el centre cívic de l’Alzina i la seu veïnal de la Ribera
Entre el 22 i el 23 de desembre el Pare Noël va visitar la Font Pudenta, convidat per l’Associació de Veïns, on va desfilar carregat de regals. També va fer acte de presència
al Centre Cívic de l’Alzina i al local de l’AV de la Ribera. Santa Claus va recollir els desitjos dels nens per al dia de Nadal LR

Representacions teatrals
La representació d’Els Pastorets al Nadal és una tradició que es manté a per partida doble. A La
Unió de Mas Rampinyo, el grup de teatre de l’entitat va organitzar dues sessions, el 26 de desembre
i el 7 de gener de l’obra de Folch i Torres –sobre aquestes línies. Al Gran Casino de Terra Nostra

PARE NOËL> Font Pudenta, la Ribera i Terra Nostra reben la visita de Santa Claus

El comerç premia la fidelitat de la seva clientela
 Montcada Centre Comerç (MCC) va repartir aquest Nadal 2.500 euros en premis, dividits en cinc lots que es van
sortejar el 23 de desembre. L’Associació de Comerciants de Can Sant Joan va lliurar el 17 de gener els premis del IV
Concurs d’Engalanament de Balcons amb un acte al qual va assistir la regidora de Comerç, Antònia Bofill (CiU) –
imatge superior. L’Associació de Comerciants de Can Cuiàs i la de Mas Rampinyo van sortejar el 22 de desembre una
panera. Finalment, l’Associació de Comerciants de Montcada Nova-Pla d’en Coll va premiar els clients de tots els
establiments adherits a la campanya de Nadal amb un sorteig de lots–imatge de l’esquerra.

Els Titelles –imatge superior– van fer per quart any consecutiu la
representació versionadea per Enriqueta Capellades, adaptada a un públic
infantil. Enguany els actors van ser amb nens i nens de 3 a 14 anys.
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JOSÉ M. MAESTRE

Pilar Blanco, de Barberà
del Vallès, autora del mes

>> TEATRE

L’Auditori acull un espectacle
sobre la memòria històrica

laura grau
montcada

 >> Els actors Laia Martí i Paco Merino –també director– en un moment de l’espectacle  ‘Entrañas’

 >> L’actriu Anna Roca interpreta l’ajudant del sabater

>> Cicle de Poesia a la Frescaen 2 minuts...
�Exposició de Capella a Sant Cugat

Publicació sobre el Modernisme

Nova sèrie i nou film de Núria Gago

�

�

Els edificis més emblemàtics del Modernisme que sobreviuen
a Montcada, com la Torre Vila –al carrer Major– o la Torre
Bonet, entre d’altres, formen part de la publicació que ha editat
la Diputació de Barcelona amb el títol Moder nisme a l’entor n de
Barcelona. Arquitectura i Paisatge, de Raquel Lacuesta i Xavier
González, amb fotografies de Lluís Casals. El llibre fa un
recorregut pel modernisme utilitari i modest, lluny de la
majestuositat del de Barcelona capital, que va donar
construccions de qualitat desigual a les poblacions industrials de
la perifèria i als pobles d’estiueg, com va ser el cas de Montcada.
El volum té 450 pàgines i un miler de fotografies. LG

L’actriu montcadenca Núria Gago és una de les protagonistes
de la nova sèrie de Tele 5 MIR que expli-
ca el dia a dia dels metges interns residents
d’un hospital. Gago interpreta el paper
de Gloria Grande, una jove sorda a cau-
sa d’una meningitis que pot sentir per una
de les oïdes gràcies a un implant. Aquesta
discapacitat no li impedeix exercir la me-
dicina, encara que de vegades provoca
situacions que desconcerten els malalts.
Aquest és el quart projecte televisiu en
què participa l’actriu després de passar per El cor de la ciutat i
Mirall trencat (TV3) i Mis adorables vecinos  (Antena 3). Gago també
té nova pel·lícula a les pantalles de cinema, Ciudad en celo , una
comèdia hispano-argentina dirigida pel director debutant
Hernán Gaffet. LG

S.RUSIÑOLLa Sala Rusiñol de Sant Cu-
gat del Vallès acull fins al
proper 30 de gener una
exposició de Joan Capella
(1927-2005) titulada “L’úl-
tim mestre de l’Escola de
París”. La mostra està for-
mada per obres cedides
per la Sala Dalmau de Bar-
celona. L’acte inaugural va
tenir lloc el passat 11 de
gener en un acte en què van intervenir (a la foto, d’esquerra a
dreta) el responsable del Fons d’Art Capella de Montcada i
Reixac, Jorge Gómez, el crític d’art Josep M. Cadena –membre
de jurat del Premi de Pintura Juan Ramon Masoliver– i el
propietari de la Sala, Ignasi Cabanas. LG

 >> Portada del

Calendari 2007

SILVIA DÍAZ

microrelat del mes de desembre

Cuando sentí el tamborileo en
los cristales me revolví con
rabia entre las mantas de lana
y fingí seguir dormido. Allí
estaba ella otra vez hacien-
do piruetas con su escoba en
la ventana; agujereando los
nubarrones con el palo retor-
cido de su estúpido artefacto
y llenando el cuarto de un
espeso olor a huevos putrefactos. Alana era así, una bruja
al estilo clásico, seguidora a rajatabla de todas las tradicio-
nes propias de las criaturas envueltas en tratos con el
íncubo, sin respeto por las modas ni el progreso. A Alana le
gustaba avergonzarme sentándose a mi mesa o persi-
guiéndome a la carrera por los mercados y plazas con sus
botas de punta vuelta, los jirones de tul negro tiesos de
hollín y la nube amarilla que siempre anunciaba sus visi-
tas. Los malévolos piensan que es el justo castigo a un
pasado de frívolo aventurero pero, juro que si alguna vez

disfrute de su envoltura fina y del roce de sus rizos de brea
sobre mi pecho, eso pasó hace tanto tiempo que he perdido
el rastro de su alma y olvidado hasta el aroma de su piel.
Apenas consigo recordar entre brumas que entonces Alana
vestía de organza perfumada, olía a Lavanda y sólo se
paseaba en su escoba en la más estricta intimidad. Ahora
me carga su silueta recortada en la luna llena, los aullidos
de sus compinches o los ataques de tos cascada que
retruenan en la noche cuando mastica ruda y belladona y,
sobre todo, esa manía de merodear por la casa, flotando
como una pluma o de aparecerse de repente en cada rin-
cón oscuro de sótanos y buhardillas. Cuando se aburre
hace crecer alas en los lomos de mis ovejas y tengo que
bajarlas a balazos y pedradas. Agota las cosechas, las
gallinas ponen huevos con cáscara de cristal y el gallo
despierta el día rebuznando como pollino enfermo. Y yo
enloquezco en medio de esta sinrazón, envuelto en ristras
de ajo, ensalmos y amuletos, aunque la experiencia me ha
enseñado que no hay talismán que valga contra el tesón y
las malas artes de mi antigua compañera.

Días de azufre y confusión. M.Pilar Blanco (Barberà del Vallès)

>> EL BASAR

La sala programa l’obra infantil ‘Les sabates noves de l’emperador’

Caixa Manresa beca tres joves�
Tres estudiants de Montcada i Reixac, Laura Evangelio, Marta
Nadal i Nadia Villalba, han estat beneficiàries cadascuna d’elles
d’una de les 563 beques universitàries que ha concedit Caixa
Manresa per al curs 2006-7. L’objectiu d’aquest programa, dotat
amb 400.000 euros, és ajudar els estudiants que accedeixen per
primera vegada al món universitari i que resideixen als municipis
on l’entitat d’estalvis està implantada. Cada beca suposa un ajut
de 612 euros. L’acte de lliurament els ajuts es va fer el 13 de
gener al Museu de la Tècnica de Manresa. LR

La periodista Maria Pilar Blan-
co, de Barberà del Vallès, ha estat
l’autora seleccionada del concurs
de microrelats El Basar del mes
de desembre amb Días de azufre
y confusión, un relat fantàstic so-
bre l’esperit d’una bruixa que
retorna del mes enllà per casti-
gar un examant. El jurat, format
pels crítics Juan Antonio Maso-
liver, Sònia Hernández i Fernan-
do Valls, han destacat l’origina-
litat del text i el sentit de l’humor.
També ha seleccionat quatre tex-

tos finalistes que s’inclouran al
volum que es publicarà a l’’abril.
Són La camiseta, de Dèlia Aguiar
(Madrid); Ahora sí, de Clàudia
Morales (Argentina), Ar rebato
vacuno, d’Ignacio Pérez, (San-
tander) i Santuario de Ginés
S.Cutillas (Granada). Tots els re-
lats es poden consultar a www.el-
recreo.com. Al desembre la parti-
cipació ha tornat a créixer amb
un total de 160 autors de Cata-
lunya, l’estat espanyol i l’Amè-
rica Llatina. LG

El 27 de gener la companyia
Titzina Teatre torna a l’Auditori
–on hi va ser per primera vega-
da amb Folie a deux– amb En-
trañas , una tragicomèdia creada
a partir dels testimonis de per-
sones que van sobreviure a la
Guerra Civil Espanyola i a la
guerra de Bòsnia. La protago-
nista és Soledad, una noia de
Barcelona que, arran del seu
embaràs, sent la necessitat de
saber més coses sobre el seu pas-
sat. ‘Sole’ inicia un viatge per
diferents llocs d’Espanya amb
l’objectiu d’esbrinar què va pas-
sar amb el seu avi Josep, desa-
paregut durant el conflicte. A
partir d’aquest moment co-
mença un viatge físic i alhora
emocional que afectarà la seva
vida de forma determinant.

El passat. Segons l’actor Die-
go Lorca, “Entrañas apel·la a

les generacions que no han
viscut la guerra a endinsar-

se en un passatge tràgic de

la nostra història i a pregun-
tar-se sobre el seu passat”.
D’altra banda, l’Auditori ha pro-
gramat l’obra infantil Les sabates
noves de l’emperador el 21 de gener
de la companyia Anna Roca,

inspirada en el famós conte de
Hans Christian Andersen El vestit
de l’emperador , quan es compleix
el segon centenari del seu naixe-
ment. L’obra es desenvolupa al
darrera d’una botiga de sabates
que repara el calçat dels perso-
natges dels contes. L’edat reco-
manada és d’1 a 5 anys.

CIA. ANNA ROCA

ARXIU
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Nunci de dia, sereno de nit
el retro-visor

El nunci difonia els comunicats oficials i el sereno feia la ronda nocturna

laura grau
antoni trias

ARXIU MATLLO AGUILAR

 >>  Els dos nuncis de Montcada vestits de gala a la Festa Major de 1932

Amb el pas del temps i l’evo-
lució de les tecnologies moltes
professions i oficis han desa-
paregut per sempre. És el cas
del nunci i del sereno, figures de
l’administració que van estar vi-
gents als pobles i ciutats de Cata-
lunya al segle XIX i part del XX
per complir funcions d’infor-
mació i vigilància respectiva-
ment.
El nunci era el funcionari muni-
cipal encarregat de comunicar
als ciutadans qualsevol notícia
relacionada amb l’administració
com per exemple el programa
d’activitats de Festa Major, els
terminis de cobrament d’im-
postos o algun fet luctuós succeït
al poble. El sereno feia tasques
de vigilància durant la nit. Abans
que existís l’enllumenat públic,
també s’ocupava d’encendre els
fanals de carbur mitjançant una
torxa.

El clauer del sereno. Una
altra funció del sereno era
acompanyar fins a casa seva els
veïns que arribaven al barri a
altes hores de la matinada. El
funcionari, que tenia les claus de
tots els habitatges del barri que

li pertocava, també els obria la
porta de casa –cosa que avui dia
pot semblar inconcebible. El cà-
rrec de nunci de Montcada va

deixar d’existir a la segona meitat
dels anys trenta. La figura del se-
reno va sobreviure fins als anys
seixanta.

laura grau
montcada

Los niños perdidos
presenten ‘Diario Pop’

Josep M.Centelles, de Montcada, és el bateria

 >> En segon terme, Josep M.Centelles, bateria del grup, en un concert

El jove de Can Cuiàs, Josep
Maria Centelles, és el nou bateria
del grup Los niños perdidos. La
banda va presentar el seu pri-
mer treball titulat Diario Pop el
passat 6 de gener a la Sala Apo-
lo de Barcelona. Centelles, de 24
anys, va pujar per primera vega-
da a un escenari al Centre Cívic
de Can Cuiàs amb el grup Los
Gatos del espigón.

Temes propis. També ha
estat vinculat durant molts anys

a l’Agrupació Esportiva del barri
i amb la Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM). La música és la seva
gran passió que ara pot veure
realitzada amb la incorporació
a aquest grup de Sant Boi de Llo-
bregat que s’obre camí en el
complicat panorama musical.
“Tots els temes que toquem

són fets per nosaltres”, expli-
ca el jove, que compara el seu
estil amb el de grups com Los
Planetas y Pereza. El grup té
previst actuar properament a
sales de Barcelona, Girona i
Madrid.

ARXIU
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FUTBOL SALA

L’STE Group Montcada acaba la
primera volta com a campió d’hivern
El conjunt local va recuperar el lideratge amb la victòria davant el Colo Colo (3-4) al primer matx del 2007

FOTOS: SANTI ROMERO

rafa jiménez
saragossa

EMILIO, ‘PITXITXI’ DEL SEGON MILLOR ATAC

els golejadors

>>  ENTREVISTA

Carlos Leandro:
‘Portem la línia

correcta per
pujar a Plata’

rafa jiménez
saragossa

L’STE Group Montcada no va
poder començar millor el 2007.
En el primer partit del nou any
i l’últim de la primera volta, els
homes de Carlos Leandro van
sumar una victòria a la pista del
Colo Colo de Saragossa (3-4).
Aquests tres punts, i l’empat de
l’Hospitalet a Terol, li van per-
metre recuperar el lideratge i
proclamar-se campió d’hivern.
El partit a casa del cuer no va
ser fàcil. Óscar, porter del Colo
Colo, va ser el gran protagonis-
ta. A més de realitzar grans inter-
vencions que van evitar una der-
rota més àmplia, va ser capaç
d’obrir el marcador després de
recórrer tota la pista en una acció
personal. Els gols de David
Mora i Johny li van donar la
volta a l’electrònic a la primera
part. A la represa, Cristian i, de
nou, Johny van ampliar la dis-
tància, però el Colo Colo no es
es va rendir fins al final.

Balanç. Amb aquesta treba-
llada victòria, l’STE va acomia-
dar amb satisfacció la primera
volta, amb 12 partits guanyats
en 15 jornades (només va encai-
xar dos empats i una derrota).
L’equip va iniciar la competició
amb problemes a casa i va haver
d’esperar tres matxs per assolir
el seu primer triomf com a lo-
cal. La derrota davant el Manre-
sa, al Miquel Poblet a la quarta
jornada, va fer saltar les alarmes,
però aquesta ensopegada va do-
nar pas a una ratxa de nou
triomfs que li van donar el lide-
ratge. Un inesperat empat a casa,
en l’últim partit del 2006 davant
l’Amantes de Teruel, li va privar
del primer lloc, que va recupe-

rar a Saragossa. “El balanç és

positiu. Crec que tothom ha
d’estar content. Només ens

falta aprofitar més ocasions

de gols i això s’arregla
entrenant” , ha dit el capità
David Mora. A nivell estadístic,
l’STE pot presumir de tenir la
millor defensa del grup, amb els
mateixos gols en contra que el
seu gran rival en la lluita per
l’ascens, l’invicte l’Hospitalet, i el
segon millor atac, empatat amb
el Manresa i darrera La Muela.
“Estem contents perquè el
projecte, basat en un grup

jove, està funcionant” , ha
indicat el president, Eusebio
Carrero.

-Ha finalit-

zat la prime-

ra volta.
Què ha es-

tat el més

positiu de
tot?

Acabar sent
els líders i la progressió de
l’equip. Hem passat de ser un
conjunt de bons jugadors a
tenir un grup en el qual tots
estan implicats.
-I el pitjor?

La falta d’encert, que no sé
molt bé a què es deu, i els
punts que hem perdut. Està
clar que després de guanyar 12
de 15 partits no es pot fer una
valoració dolenta perquè no
aprofitem totes les ocasions.
No obstant això, si haguéssim
tingut més encert hauríem
aconseguit resultats més
contundents i s’haurien quedat
menys punts pel camí.
-Optimista de cara a la

segona volta?
Sí, vam venir aquí per intentar
pujar l’equip i crec que portem
la línia correcta. Si acabem així,
voldrà dir que hem guanyat la
lliga. Sóc optimista, però sóc
conscient de què no serà fàcil.
Això sí, la meva confiança en
l’equip és total.

Tot i les dificultats per materia-
litzar totes les ocasions que
genera, l’STE Group Montcada
va acabar la primera volta
exhibint el segon millor atac
del Grup Cinquè de Primera
Estatal A amb 4,9 gols per
partit (només ha marcat sis
menys que el millor equip ano-
tador, La Muela). Els deu
jugadors de camp que integren
la plantilla que entrena Carlos
Leandro van aconseguir mar-
car. El que va estar més ins-
pirat de cara a porta va ser
Emilio, màxim anotador amb
22 dianes. Li segueixen Rafa

Bufill i Johny
amb 13 i 11,
respectiva-
ment. Entre
els tres apor-
ten un 62%
del total dels
gols aconse-
guits per
l’equip. David
Mora, Xavi Oliveras, Tabo,
Cristian i Marc Sala van mar-
car cinc cadascú. Miguelito va
aprofitar les seves oportunitats
per anotar dos, mentre que
Marc Sala va col·laborar amb
un gol. RJ

 >> Emilio

 >>   El capità David Mora lluita per una pilota sota l’atenta mirada del seu company Rafa Bufill
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El Valentine tanca la primera
volta amb quatre triomfs seguits

>> BÀSQUET. Grup C de la Lliga EBA

lluís maldonado
olesa de montserrat

SANTI ROMERO

 >> El Valentine s’ha marcat com a objectiu el retorn a Primera Catalana

L’asfixiant defensa i l’excel·lent
joc interior van catapultar el Va-
lentine a sumar la quarta victòria
consecutiva al Grup C de la
Lliga EBA contra l’Olesa per
57-73, en el darrer matx de la
primera volta, disputat el 14 de
gener. Els homes de César Saura
van tornar a presentar la seva
candidatura per estar entre els
primers llocs de la classificació
–ara són vuitens amb 7 victòries
i 6 derrotes– amb un partit molt
complet, especialment en defen-
sa.

Les claus. Els montcadencs
van imposar un marcatge indi-
vidual durant els 40 minuts que
va deixar sense recursos en atac
a un Olesa que es va veure des-
bordat completament. Dani Pé-
rez, amb 24 punts, va tornar a
liderar el joc ofensiu de l’equip,
acompanyat per una direcció
impecable de Lluís Curto, que
va superar la defensa amb

>>  BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

El Valentine manté el lideratge
i l’Elvira segueix a la zona mitja
sílvia alquézar
redacció

El Valentine femení ha comen-
çat el 2007 amb bon peu, des-
prés de les dues derrotes conse-
cutives que va patir en l’últim
cap de setmana de competició
de l’any passat contra rivals di-
rectes. El Valentine segueix líder
del Grup Quart de Segona Ca-
talana en imposar-se a la pista
del Sant Cugat, a la part alta de
la classificació, per 51-56, en un
partit “on el més important

era guanyar”, ha remarcat

 >>   El base Lluís Curto va dirigir magistralment l’equip cap a la victòria

>> ENTREVISTA

Dani Pérez:
‘Aviam si

seguim així
fins al final’

lluís maldonado
olesa de montserrat

-Com valora

el triomf a
Olesa?

És molt im-
portant per-
què l’Olesa és
un gran equip,
amb jugadors de primera fila.
Era un matx complicat que
hem sabut guanyar.
-Quatre victòries conse-

cutives i un bon joc.
Sí, hem millorat molt des del
principi. A final d’any vam
encadenar una ratxa de tres
triomfs seguits i teníem por
que l’Olesa trenqués la línia de
resultats positius, però ha anat
força bé. A veure si seguim
així fins al final.
-Ha fet 24 punts. Ja està
totalment recuperat?

Sí, la veritat és que a principi
de lliga em vaig resentir d’una
lesió, però ara ja estic bé.

FOTOS: SANTI ROMERO

penetracions; un voluntariós
Àlex Arenas en els darrers ins-
tants del partit i un incansable
Raúl Ortega. A les files del con-
junt del Bages només va destacar
l’actuació de Marc Tural, amb
11 punts, l’únic que va estar a
l’alçada de l’enfrontament.
Amb els darrers quatre triomfs,
el conjunt local ha posat fi a un
inici de temporada irregular, que
va començar amb dues derro-
tes seguides i un joc poc con-
vincent. “Ara estem bé. Hem

anat partit a partit amb una
concentració màxima.

Aquesta és la clau del canvi

respecte les primeres jor-
nades”, ha indicat el tècnic, Cé-
sar Saura, qui es mostra optimis-
ta de cara a la segona volta “si

la plantilla segueix treballant
així”.
El Valentine començarà la se-
gona volta de la competició el
dia 20 a la pista de l’Hormipresa
Bàsquet Igualada, amb qui va
caure derrotat a la primera ron-
da per 76-87.

l’entrenador, Beni López. El pe-
ríode nadalenc ha servit a la
plantilla per reflexionar sobre la
petita crisi que es va viure al
vestidor. “Hem canviat el xip,
l’ambient ha millorat i això

s’ha notat en el primer matx

d’enguany”, ha destacat el
tècnic. El Montcada s’ha refor-
çat amb la incorporació de la
montcadenca Marta Oliva, que
a principi de temporada va fitxar
pel JET Terrassa. Oliva va tenir
un bon debut a la pista del Sant
Cugat.

Elvira Cuyàs. El conjunt de
Mas Rampinyo va perdre a la
pista del Caldes, tercer classifi-
cat, per 80-57. L’Elvira va jugar
un bon partit, però no va po-
der superar l’equip del Vallès
Oriental, que va fer un joc molt
dur. El tècnic, Josep Maria Roig,
està satisfet del rendiment de la
plantilla. “Hem millorat molt

des de principi de tempora-
da”, ha dit l’entrenador, qui
confia poder mantenir la cate-
goria amb tranquil·litat i quedar
al mig de la taula.
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada empata
al nou estadi davant
unes 800 persones

sílvia alquézar
redacció

FOTOS: SANTI ROMERO

 >>   El jugador montcadenc Israel rep una falta mentre intenta una rematada de cap

>>  FUTBOL. Segona Regional

El Sant Joan segueix immers
en la ratxa negativa de resultats

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan Atlètic no ha mi-
llorat amb el nou any, ja que en
les dues primeres jornades del
2007 només ha sumat un punt.
Els homes de Víctor Ortega van
perdre a casa contra el Palau-
tordera per 1-3. A la jornada
següent, el conjunt de Can Sant
Joan va empatar a un gol d’una
falta llançada per Sergio Her-

>> FUTBOL. Segona Regional

El Santa Maria intenta
allunyar-se del descens
sílvia alquézar
redacció

La UE Santa Maria intenta allu-
nyar-se de les posicions de des-
cens al Grup Novè de Segona
Regional. El conjunt local es
troba a la quinzena posició amb
16 punts, a només un dels llocs
que perden la categoria. A la
primera jornada del 2007,
l’equip de Terra Nostra va
perdre al camp municipal de la
Ferreria contra el Santa Eulàlia
per 2-3. El partit va ser força
igualat i qualsevol dels dos blocs
es podria haver adjudicat el
triomf. D’altra banda, al darrer
matx, el conjunt que dirigeix
Miguel Argüelles va empatar a
dos gols a Sant Feliu de Codines.
“Va ser un r esulta t just

El CD Montcada va empatar a
zero contra el Mollet en el pri-
mer matx oficial al nou estadi
de la Ferreria, disputat el 14 de
gener amb l’assistència d’unes
800 persones que no es van vo-
ler perdre el derbi vallesà del
Grup Primer de Preferent. El
conjunt local colidera la classi-
ficació amb 33 punts empatat
amb el Bellavista de les Fran-
queses i el Gironella. La lliga està
resultant una de les més igua-
lades de les últimes temporades,
amb nombrosos clubs que as-
piren a ocupar una de les dues
places d’ascens a Primera Cata-
lana.

Bon balanç. El Montcada va
començar el 2007 amb una vic-
tòria important al camp del Ca-
novelles per 2-5, en una ex-
cel·lent segona part dels mont-
cadencs que van trencar la igual-
tat a dos gols del primer temps,
tot i jugar amb un home menys
per l’expulsió de Javi Ventas per
doble amonestació. A més, l’àr-

 >> Foto oficial del Sant Joan Atlètic de la temporada 2006-07

PERE CAPMANY

El Montcada estrena himne i homenatja l’alcalde
El CD Montcada va aprofitar el magnífic ambient del primer matx al nou estadi per presentar l’himne del

club, composat per Pere Farré, del grup d’havaneres l’Espingari, i interpretat per la coral del Centro
Aguileño –a la foto de l’esquerra. L’entitat també va lliurar la insígnia d’or i brillants a l’alcalde, César

Arrizabalaga (PSC), en agraïment al seu suport al futbol local. D’altra banda, el Montcada té previst
anar homenatjant cada jornada els socis més antics de l’entitatfins a final de temporada. SA

 >> El Santa Maria es troba molt a prop de la zona de descens

bitre –bastant casolà en opinió
de la plantilla local– va xiular
dos penals en contra del Mont-
cada, un dels quals va aturar el
porter José Manuel. Els autors
dels gols montcadencs van ser
Putxi (2), Sergio, Josué i Roque.
Respecte al primer partit al nou
estadi, el Montcada no va jugar
al nivell habitual “en part

perquè alguns jugadors han
estranyat la nova superfície

de gespa artificial”, ha indicat
l’entrenador, qui espera que el
període d’adaptació sigui breu.
Per fer-ho, el conjunt local dis-
posarà de tres setmanes, ja que
els dos pròxims partits jugarà
fora de casa: contra el Parets –
l’últim de la primera volta– i
l’Escala, respectivament.

Televisió de Catalunya trans-

metrà en directe a través de

Canal 33 el partit entre el CD
Montcada i el Martinenc, que es

disputarà el 3 de febrer a les
12.30h. Serà la primera trans-

missió televisada des del nou

estadi de la Ferreria. SA

matx televisat

moso. Per al tècnic, la crisi –2
punts en 5 jornades– es podria
resoldre amb una millora en
l’aspecte ofensiu. “Ens falta
tenir més encert de cara a

porteria”, ha indicat Ortega, qui
ha afegit que també manca
decisió i experiència per saber
jugar els moments claus de cada
partit. El Sant Joan disputarà els
seus partits al nou estadi de la
Ferreria els diumenges a les 12h.

El primer matx oficial a l’equi-
pament serà el 21 de gener con-
tra el Lliçà d’Avall. D’altra ban-
da, el club va lliurar la foto i la
samarreta oficials de la tempo-
rada al patrocinador de l’entitat,
l’empresa montcadenca Inmo-
biliarias Mengual. “És un petit
obsequi en reconeixement al

seu suport econòmic”, ha dit
el tresorer de l’entitat, Antonio
Ruiz.

perquè ambdós clubs vam

tenir les nostres opcions”, ha
indicat el capità del Santa Maria,
Javier Lara, que va haver
d’abandonar el matx a la segona
part a causa d’un trencament
fibrilar que el deixarà fora dels
terrenys de joc durant dues
setmanes.

L’objectiu. El club pretén
arribar als 20 punts durant la pri-
mera volta, que clourà d’aquí a
dues jornades. El Santa Maria
s’enfrontarà a rivals directes en
la lluita per evitar el descens.
L’entitat local també té un partit
ajornat a casa contra les Fran-
queses, el segon classificat, tot i
que encara no hi ha una data
fixada per disputar el matx.

LAURA GRAU
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>>  HANDBOL.  Campionat del Món a Alemanya

El montcadenc Salva Puig es
perd el Mundial per una lesió

FEDERACIÓ HANDBOL

El montcadenc Salva Puig, ju-
gador del FC Barcelona, no
podrà participar al Mundial
d’handbol, que es disputarà a
Alemanya entre el 19 de gener i
el 4 febrer, a causa d’una lesió
que es va fer al primer partit del
Torneig Internacional d’Espanya
que es va jugar a Lleó entre el
12 i el 15 de gener. El jugador
local va patir un trencament
fibrilar de l’abductor gran de la
cama esquerra quan feia un
llançament al matx contra
Polònia.

La lesió. La lesió no és gaire
important, però requereix una
recuperació d’entre dues i tres
setmanes.  “Estic baix de mo-
ral, perquè em feia molta

il·lusió jugar el mundial, però

s’ha de mirar cap endavant”,
ha dit Puig, que juga de lateral

sílvia alquézar
redacció

 >> El jugador Paco Gómez es va lesionar al matx contra el Banyoles

>>  HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana

La Salle cau per la
mínima a Banyoles

 >> El montcadenc Salva Puig no podrà jugar el Mundial d’Alemanya

sílvia alquézar
redacció

La Salle masculí va començar el
2007 amb una derrota per la
mínima (24-23)a la pista del Ba-
nyoles, el líder de la Lliga Cata-
lana. El conjunt que dirigeix
Jaume Puig va plantar cara al
primer classificat, tot i que li va
faltar una mica d’encert en
jugades clares de gol. El Mont-
cada va tenir les seves opcions
de victòria gairebé fins als dar-
rers instants, però dues decisions
arbitrals van marcar el resultat
final. La primera va ser una fal-
ta clara sobre David Sánchez
que els col·legiats no van xiular
i la segona es va produir a l’atac
següent quan van xiular un pe-
nal considerat molt rigurós per
la plantilla montcadenca que va
suposar la victòria per al club
del Pla de l’Estany. “Mereixíem

alguna cosa més que una der-

>>  HANDBOL FEMENÍ

Ensopegada de
La Salle ISTE

La Salle ISTE va perdre contra
el Canovelles per 26-31 en la
primera jornada de Primera
Catalana. La derrota ha estat una
sorpresa per a la plantilla local,
que tenia algunes baixes. L’equip
montcadenc va remuntar un
marcador advers de cinc gols,
però es va tornar a relaxar i el
rival es va endur el triomf. SA  >> La jugadora Estefanía García fa un llançament contra el Canovelles

dret, té 26 anys i fa 1’97m d’al-
çada. Va començar a jugar a
handbol a La Salle i després va
fitxar pel BM Granollers, amb
qui va debutar a Divisió d’Ho-

nor amb només 16 anys. Entre
el seu palmarès, destaca el títol
de campió d’Europa que va
aconseguir amb el club blau-
grana.

rota, un empat hauria estat

més just”, ha dit l’entrenador
Jaume Puig, qui s’ha mostrat
satisfet amb l’equip perquè “va

respondre davant un gran

equip a casa seva”. El mont-
cadenc Paco Gómez, incorporat
aquesta temporada, no va po-
der acabar el matx a causa d’una
sobrecàrrega al bessó.

Jornades claus. La Salle
centrarà tots els seus esforços en
els pròxims quatre partits de lliga
perquè es juga la seva classifica-
ció per a la fase d’ascens i, per
tant, l’obtenció del seu primer
objectiu: aconseguir la perma-
nència a la categoria. El Mont-
cada ha de rebre l’OAR Gràcia
de Sabadell i el Manyanet les
Corts al pavelló Miquel Poblet,
mentre que ha de visitar les pistes
del Pardinyes de Lleida i el
GEiEG de Girona.

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> ESCACS. Copa Catalana

La UE Montcada jugarà la final
com a campió de Barcelona

UE MONTCADA

La Unió Escacs Montcada ha
començat la nova temporada
amb un triomf important a la
Copa Catalana. El primer equip
va guanyar la fase provincial de
Barcelona, disputada el 14 de
gener a les Cotxeres de Sants. El
Montcada es va classificar pri-
mer de la màxima categoria amb
29’5 punts, per davant del
Barceloneta A (25 punts) i els
Tres Peons (24’5). El triomf
permet al conjunt local A dis-
putar la final, que tindrà lloc a
Girona el dia 21. El conjunt lo-
cal B va acabar a la sisena posició
amb 22’5  al mateix grup. D’altra
banda, l’equip de Preferent va
finalitzar al lloc 28  amb 20 punts.
La Copa Catalana es juga en la
modalitat d’actius de 20 minuts
per jugador a finish  i puntuació
olímpica. La fase provincial va
comptar amb la participació de
85 equips.

Fitxatges. La UE Montcada
s’ha reforçat enguany amb la in-
corporació del gran mestre
Gabriel del Río –l’actual sot-
campió d’Espanya– i el mestre

sílvia alquézar
redacció

 >>  L’equip A de la UE Montcada jugant a Sants la Copa Catalana

en 2 minuts...
�Carles Cera, quart al cros de Vic

�Sortides suspeses per falta de neu

El corredor montcadenc Carles Cera, del
Ripollet Unió Atlètica, va acabar el quart
classificat al cros de Vic, disputat el 14 de
gener. L’atleta de Can Cuiàs, de 23 anys, va
ser el primer del seu club i va recórrer el circuit
de 10 quilòmetres en un temps de 28 minuts
i 48 segons. “Ara em noto molt millor, he

agaf at la f orma”, ha dit Cera, qui a partir
d’ara afrontarà algunes de les competicions més importants com
els campionats de Catalunya per equips i individual, que tindran
lloc el 28 de gener i l’11 de febrer respectivament. “Aspirem a

guanyar el tor neig per conjunts”, ha comentat l’atleta local.
D’altra banda, diversos corredors de la Joventut Atlètica
Montcada (JAM), van participar al cros del Ripoll. El primer
classificat local va ser Ildefonso Teruel, amb un registre de 35
minuts i 59 segons. SA

El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, ha hagut de
suspendre diverses sortides per manca de neu. No es va poder
fer l’excursió d’un dia per esquiar a l’estació de Formigueres ni
tampoc la travessia amb raquetes de neu a la Creu del Ferro, a la
Serra d’Ensija (Berga). L’entitat confia poder fer la sortida pre-
vista a Granvalira (Andorra) del 26 al 28 de gener. Les inscripcions
es poden fer a la botiga Vilarrassa Homes (carrer Major, 69). A
banda de la secció de neu, el Centre Excursionista de Montcada
també organitza una sortida matinal el 20 de gener entre el Figaró
i Aiguafreda. Les persones interessades han de ser-hi a les 8h a
l’estació de Renfe de Mas Rampinyo. La tornada és prevista cap
a les 15h i cal portar aigua perquè no n’hi ha durant el recorregut.
El dia següent tindrà lloc una nova sortida inclosa al programa
Montcada camina que el Cim organitza conjuntament amb
l’Institut Municipal d’Esport i Lleure. La passejada, que co-
mençarà a les 9h al col·legi La Salle, serà matinal fins a l’ermita
de Reixac. SA

internacional Jaime Cuartas, de
Perú, que substitueixen les baixes
dels mestres internacionals Fer-
mín González i l’argentí Marcelo
Panelo. L’objectiu de l’entitat és
intentar repetir els èxits de la tem-
porada passada com ara l’ob-
tenció del títol de Divisió d’Ho-
nor del Campionat de Catalunya
per equips, que tindrà lloc entre
el 28 de gener i el 25 de març.
Abans, però, els montcadencs

centraran els seus esforços en la
final de la Copa Catalana. “Ens

agradaria molt guanyar-la, ja
que l’any passat se’ns va es-

capar per poc”, ha dit el
recentment reelegit president de
l’entitat, Jaume Izquierdo, qui
augura que les competicions
seran més complicades perquè
el Montcada sortirà com a fa-
vorit després de la gran tempo-
rada que va fer l’any passat.

A. CERA
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més en 2 minuts

les classificacions

FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornad1 15
Colo Colo- STE 3-4
Equip Pj . Pt.
1 STE Group 15 38
2 L’Hospitalet15 37
3 La Muela 15 29
4 Barcelona 15 28

Territorial. Grup 2
Jornada 13
STE B-Bonaire 6-2
Equip Pj . Pt.
1 Gironella 3 9
2 Parets 3 9
3 Vall Tenes 3 9
13 STE Group 3 0

Primera Divisió. Grup 2
Jornada 13
Frankfurt-C.Cuiàs -
Equip Pj . Pt.
1 Lluís Millet 3 9
2  Touring 3 7
3 Sentmenat 3 7
6 Can Cuiàs 3 6

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornada 13
Olesa-Valentine 57-73
Equip Pj . Pt.
1 Navàs 13 24
2 Aragón 13 23
3  Tarragona 13 22
8 Valentine 13 20

2a Catal. masc. Grup 1
Jornada 14
Salle M-Mont. B70-66
Equip Pj . Pt.
1 Manlleu 14 26
2 Balaguer 14 23
3 Santpedor 13 22
12 Montc. B 14 19

Territorial masc. Grup 2
Jornada 13
Elvira-Palau 68-47
Equip Pj . Pt.
1 St. Celoni 12 23

2 Canovelles 12 22
3 Elvira 12 21
4 La Garriga 12 21

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornada 13
Premià-St. Joan 86-53
Equip Pj . Pt.
1 Minguella 12 23
2 Valldemia 12 21
3 Mataró 12 21
9 C. St. Joan 12 17

2a Catalana fem. Grup 4
Jornada 13
Caldes B-Elvira80-57
St. Cugat-Valentine51-56
Equip Pj . Pt.
1 Valentine 13 24
2 Seca 13 23
3 Mollet 13 23
4 Andorra 13 23
10 Elvira 13 18

Ct. català B fem. Grup 1
Jornada 13
Imma-St. Joan 62-55
Equip Pj . Pt.
1 F. Garcés 11 21
2 Ribes 11 21
3 Castellar 11 20
5 Can St. Joan11 19

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 15 i 16
Canovelles-Montca.2-5
Montc.-Mollet 0-0
Equip Pj . Pt.
1 Montcada 16 33
2 Bellavista 16 33
3 Gironella 16 33
4 Vic 16 32

2a Regional. Grup 9
Jornades 15 i 16
St. Joan-Palautord. 1-3
Vilanova-St. Joan 1-1
Sta.Maria-Eulàlia 2-3
St. Feliu-Sta Maria 2-2
Equip Pj . Pt.
1 Vilanova 15 36
2 Franqueses 12 29
3 Sta. Eulàlia 14 24

STE GROUP B. FUTBOL SALA> Territorial
Segueixen els bons resultats al 2007
La bona ratxa de l’STE Group Montcada B segueix
durant el 2007. El conjunt local va guanyar el Bonaire
per un clar 6-2 en el primer matx de l’any, disputat al
pavelló Miquel Poblet.  L’equip montcadenc ha deixat
enrera un començament de temporada irregular. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> 1a Divisió
Triomf dedicat a Timoteo Anés
L’AE Can Cuiàs va començar l’any amb una victòria
molt emotiva davant del Frankfurt per 2-3. L’equip va
dedicar el triomf a Timoteo Anés, el pare de
l’entrenador, Alfonso Anés, i de dos dels jugadors,
Òscar i Hugo, mort recentment. “Va ser un par tit

molt especial”, ha dit el tècnic, qui ha explicat que el
seu pare era un gran seguidor del club. El Can Cuiàs es
troba a tan sols 4 punts dels llocs capdavanters. SA

LA SALLE B. HANDBOL> Segona Catalana
Victòria davant del Sant Martí
La Salle B ha començat el 2007 amb un triomf a casa
davant del Sant Martí Adrianenc per 28-23, disputat al
pavelló Miquel Poblet el passat 13 de gener. El conjunt
local es troba a la zona mitja alta de la classificació de
Segona Catalana, amb 12 punts. L’equip montcadenc
ha guanyat 6 enfrontaments i n’ha perdut 3. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana
A prop de la zona de descens
El sènior B del CB Montcada no ha tingut sort en el
començament del 2007, ja que va perdre a la pista de la
Salle Manresa per 70-66. L’equip que dirigeix Ismael
Sistrachs es troba a la dotzena posició amb 5 victòries i
9 derrotes, totes per resultats molt ajustats. “Ens està

passant factura la joventut de la plantilla, amb una
mitjana de 20 anys, i la manca de joc interior”, ha dit
l’entrenador, qui confia que algun dia canviarà la sort
i se’n portaran el triomfs en els finals ajustats de partit.
“Tenim més punts a favor que en contra”, ha destacat
el tècnic, qui espera poder mantenir la categoria. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorial

L’Elvira es col·loca al tercer lloc
El CB Elvira Cuyàs s’ha situat a la tercera posició del
Grup Segon del Campionat Territorial de Barcelona,
després de superar el Palau de Plegamans per 68-47 en
la primera jornada del 2007. El conjunt de Mas
Rampinyo ha guanyat 9 partits i n’ha perdut 3. Es
troba empatat amb el Manlleu i la Garriga B. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Ct. B

Ensopegades dels dos equips
Els dos equips sèniors del CEB Can Sant Joan van perdre
en la primera jornada del 2007. El conjunt femení va
caure derrotat contra l’Imma per 62-55 en un matx que
va controlar fins al darrer quart. La clau de la derrota va
ser la defensa en zona del rival, aprofitant les reduïdes
dimensions de la pista. El Sant Joan femení es troba a la
zona alta de la classificació al Grup Primer del
Campionat de Catalunya B. D’altra banda, el sènior
masculí va perdre contra el Premià per 86-53. L’equip
montcadenc és al novè lloc amb 17 punts. SA

6 Sant Joan 15 24
15 Sta. Maria 14 16

2a Divisió. Grup 2
Jornades 12 i 11
Descansa: EF Montcada
Vic-Montcada 6-2
Equip Pj . Pt.
1 Vic 10 30
2 Gurb 10 24
3 St. Quirze 10 22
4 EF Montc. 10 21

HANDBOL

Lliga Catal. masc. A
Jornada 13
Banyoles- SalleA 24-23
Equip Pj . Pt.
1 Banyoles 12 22
2 GEIEG 10 18
3 Sabadell 12 13
5 Salle 11 11

2a Catalana masculí
Jornada 10
Salle B-St. Martí 34-29
Equip Pj . Pt.
1 Vilamajor 10 18
2 Bordils 10 14
3 Sant Quirze 10 14
5 Salle B 9 12

Lliga Catal. fem. B1
Jornada 1
Salle-Canovelles 26-31
Equip Pj . Pt.
1 Igualada 1 2
2 Cardedeu 1 2
3 Canovelles 1 2
7 Salle 1 0

ATLETISME

Cros pel Ripoll
53 I. Teruel 35’59’’
66 A. Fraile 36’39’’
78 E. Rdez. 37’39’’
98 E. Teruel 38’38’’
200 X. Maldonado42’31’’
222 E. Maya 43’14’’
235 J. Flores 43’37’
440 A. Rdez.

EF MONTCADA. FUTBOL> Segona Divisió
Derrota contra el líder a domicili
L’equip femení de l’Escola de Futbol Montcada va
perdre el primer partit del 2007 al camp del Vic, el líder
del Grup Segon de Segona Divisió, per un contundent
6-2. Malgrat la derrota, el conjunt montcadenc es troba
a la part alta de la classificació amb només 3 derrotes en
11 jornades, totes fora de casa. SA
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>> IME. Nova instal·lació

silvia díaz
redacció

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

L’IME inaugura el dia 26 un espai similar al que hi ha al parc Salvador Allende

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME)  con-
tinua exportant el concep-
te d’esport i salut a l’aire
lliure i inaugurarà el 26 de
gener (17h) el segon Parc
de Salut, al Parc de la
Font Pudenta. La funció
i els elements del nou es-
pai seran similars als del
parc que es va posar en
marxa l’octubre del 2006
al costat del Casal de Gent
Gran de Montcada i Rei-
xac, a Montcada Nova.
El president de l’IME i re-
gidor d’Esports, Juan Par-
ra (PSC), ha destacat l’èxit
del primer parc perquè
“millora la qualitat de

vida de la gent gran amb

la pràctica esportiva”. El
cost dels aparells és de prop
de 30.000 euros.

Composició . Com
l’espai del Parc Salvador
Allende, el segon Parc

El segon Parc de Salut
s’instal·la a la Font Pudenta

>> ATLETISME. Circuit comarcal de cros

La Joventut Atlètica
obté cinc medalles

>> ESCACS. Campionat Comarcal

Montcada organitza
dues jornades

La Joventut Atlètica
Montcada (JAM) ha ob-
tingut uns excel·lents re-
sultats a la tercera edició
del Circuit Comarcal de
Cros, promogut pel Con-
sell de Sabadell. La JAM
ha aconseguit pujar a cinc
podis a nivell individual,
a més d’adjudicar-se la me-
dalla d’or per equips en
categoria cadet. El benja-
mí Joan Riera i la cadet
Aida Ariza han acabat pri-
mers, la cadet Sara Za-
marreño ha estat segona i
els cadets Aitor Martín i
l’aleví Alba Maya han

El pavelló Miquel Poblet
va acollir el 13 de gener la
tercera jornada de la lliga
d’escacs del Consell Esco-
lar del Vallès Occidental
Sud (CEVOS), en la que
participen infants de
Montcada, Cerdanyola,
Barberà i Badia. La quar-
ta ronda també es dispu-
tarà al Miquel Poblet el
dia 20. Finalment, l’úl-
tima es jugarà el pròxim
27 de gener a Badia. A
nivell local, aquest any

SANTI ROMERO

 SANTI ROMERO

>> El primer espai de salut es va inaugurar l’octubre passat al Parc Salvador Allende

>> Una de les partides de la tercera jornada al Miquel Poblet

>> L’IES Montserrat Miró va guanyar els dos partits a casa

participen dotze escaquis-
tes de les categories benja-
mí, aleví i infantil. Cal
destacar l’actuació de
l’aleví Jaume Teixidó,
que és segon empatat a
punts amb el líder. La in-
fantil Carla Aguilera
també està fent un bon
paper i ocupa la quarta
posició amb dos punts.
“Confiem que alguns
dels nostres jugadors

puguin arribar a la fase

final”, ha dit el president
de la UE Montcada, Jau-
me Izquierdo.

>> NATACIÓ. Campionat Comarcal

Montcada Aqua
acollirà la final

 SILVIA DÍAZ

>> La piscina de M. Aqua

>> KORFBAL. Lliga Catalana

L’IES Montserrat
Miró és líder imbatut

 SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

finalitzat al tercer lloc.
El Circuit Comarcal
consta de sis jornades.
L’última va tenir lloc el 14
de gener al Parc Central
del Vallès, a Sabadell. En
acabar la competició es
van lliurar els premis als
tres primers classificats de
cada categoria. El Circuit
es basa en un sistema de
punts acumulats en funció
del lloc aconseguit a
quatre crossos. “Valorem

positivament la partici-
pació en el circuit tant

pel que fa a la promoció

de l’atletisme com pels
resultats locals”, ha dit el
president, Joan Abián.

>>  El benjamí Joan Riera va pujar el primer al podi

Les instal·lacions de Mont-
cada Aqua acolliran  per
primera vegada la final co-
marcal de natació, prevista
el 14 d’abril. L’Escola de
Natació de Montcada
compta enguany amb un
total de 36 nens i nenes
repartits en les categories
de pre-benjamí, benjamí,
aleví, infantil i cadet. El
club ha començat a entre-
nar amb il·lusió amb l’ob-
jectiu de cla ssificar el
màxim de nedadors a les
territorials i finals de
Catalunya i guanyar algu-
nes medalles. El calendari
de la competició comença
el 27 de gener a Badia. La
resta de proves tindran
lloc el 10 de febrer a
Cerdanyola, el 24 de fe-
brer a Barberà i el 10 de
març a Ripollet.

Inscripció. Si alguna
família vol que el seu fill
formi part de l’Escola de
Natació s’ha d’adreçar
al Montcada Aqua per
fer una prova amb un
monitor. En la majoria

de ca sos són els mateixos
monitors els que propo-
sen als pares que formin
part del club si descobrei-
xen que algun nen dels
cursos o d’alguna escola té
qualitats. Els entrena-
ments es fan a les instal·la-
cions de Montcada Aqua,
al Pla d’en Coll. Els
menors de 10 anys entre-
nen una hora cada dia els
dimarts i els dijous. A par-
tir dels 10 anys els entrena-
ments es fan els dilluns,
dimecres i divendres una
hora cada dia.

de Salut tindrà vuit apa-
rells semblants als dels
gimnasos però fets amb
material adaptat a l’ex-
terior. En aquestes mà-
quines es poden treballar
totes les parts del cos,
fent incidència en la mus-
culatura, els ossos i l’apa-
rell circulatori. Cada
màquina la podran fer

servir dues persones  al-
hora i compta amb uns
cartells que indiquen com
s’han de fer els exercicis
per no causar cap mal al
cos. Parra ha explicat
que l’Ajuntament comp-
ta amb el suport de la
Diputació per imple-
mentar més parcs a tot
Montcada i que la inten-

ció és “crear més espais

a uns set parcs més, de

manera progressiva” .
L’IME aprofitarà la inau-
guració del nou parc de
salut per instal·lar una
petita pista de bàsquet,
amb una cistella, al Parc
de la Font Pudenta, una
reivindicació dels veïns
de la zona.

L’IES Monterrat Miró es
manté líder invicte de la
Lliga Catalana de korfbal
després de l’última jorna-
da, disputada el 13 de
gener al CEIP Elvira
Cuyàs. L’institut local va
vèncer el CK Badalona
per 11-5 i l’IES Thos i

laura grau
redacció

sílvia alquézar
redacció

núria sánchez
redacció

Codina de Mataró per un
clar 7-1. D’altra banda,
l’IES Alenxandre Galí de
Vilanova i la Geltrú va
perdre contra el centre de
Mataró per 3-5 i va supe-
rar el Thos per 13-3.
Els màxims anotadors de
la jornada van ser els
montcadencs Aroa, amb
5 cistelles, i Jordi, amb 4.

SILVIA DÍAZ
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>> BÀSQUET. CB Montcada

>> Una jugada del matx júnior entre el Montcada i el Sants

El  conjunt júnior A es proclama
sotscampió del torneig d’Almeda

>> El júnior masculí és tercer

núria sánchez

redacció

Els cadets acaben
líders la primera fase

El dos cadets del CEB Can
Sant Joan han acabat la pri-
mera fase líders, amb 7
victòries i 1 derrota. El ca-
det A ha començat a assolir
els objectius de la tempo-
rada, que es basen en con-
juntar el grup de cara a la
temporada vinent donar el
pas a la categoria júnior.
Per la seva part, el cadet B
ha estat la sorpresa, mos-
trant un joc molt bo i
aconseguint una evolució
força positiva. El president
de l’entitat, Jordi Álvarez,
s’ha mostrat molt il·lu-

núria sánchez

redacció

>> BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

sionat amb els resultats:
“Estic molt content per-

què tenim dos equips de
planter i tots dos han

guanyat les seves lligues.

Cal continuar treballant

per quedar el millor pos-
sible a la segona fase”. El
cadet A ha quedat englo-
bat al Grup Segon del
nivell B-1, mentre que el
cadet B jugarà al mateix
grup però del nivell C-1.
Tots dos començaran la
segona fase el 21 de gener
contra el Sant Adrià i el
Mataró, respectivament. El
CEB Can Sant Joan juga a
les pistes del CEIP El Viver.

BÀSQUET> Salle Montcada

El preinfantil A jugarà la segona fase al màxim nivell de la seva categoria

Els equips del CB Mont-
cada no han descansat du-
rant les festes nadalen-
ques. El júnior A va par-
ticipar al torneig
d’Almeda i es va procla-
mar sotcampió després de
perdre la final contra el
Joventut de Badalona per
un ajustat 72-74. Els
homes d’ Hugo González
van guanyar el primer
partit contra l’amfitrió,
l’Ecoverd Almeda A, i la
semifinal contra el SAFA
Claror. A la final, però,
els montcadencs van mos-
trar la millor cara de la
temporada, aconseguint
un avantatge de 19 punts.
Però el Joventut va anar
retallant la diferència i, en
els instants finals, el Mont-
cada va fallar la cistella
que permetia jugar la
pròrroga. Tot i la derro-
ta, l’entrenador s’ha
mostrat molt satisfet del
joc: “La valoració és molt

positiva. L’equip ha fet

un pas endavant, ha
demostrat fortalesa men-

tal i molta solidesa”. Al
primer matx de lliga del
2007, el júnior va vèncer
el Sants per 83-59. Per la
seva banda, l’infantil A va
participar en torneig de
Nadal de la UDA Grame-
net. L’equip d’Aleix
Monclús va perdre a la se-
mifinal per 59-51 contra
el Gràcia. La derrota  no
s’ha de considerar un mal
resultat “perquè es tracta

d’un equip que juga a

una categoria superior”,
ha indicat l’entrenador.

Segona fase. Els
equips de Promoció van
iniciar les competicions el
13 de gener. El prein-
fantil, que juga al màxim
nivell de la seva categoria,
ha quedat líder de la pri-
mera fase, amb només una
derrota. El preinfantil,
dirigit per Ismael Sis-
trachs, està enquadrat
dins d’un grup complicat
perquè la resta d’equips
també han estat primers
de les seves lligues. Alguns
dels rivals directes són el
Siemens Cornellà i la UE

Mataró. En el primer par-
tit, els locals van vèncer
l’Escola IPSI per 73-45.
D’altra banda, el mini A,
el premini A, l’infantil A

i l’infantil B s’han classi-
ficat per jugar als primers
grups dels seus nivells,
degut al bon rendiment
que han fet a la primera fase.

El cadet femení de La Salle va iniciar el 13 de gener
la segona fase guanyant el CEB Sant Jordi (63-47).
Amb aquesta victòria el conjunt local és líder del
Grup Tercer del nivell B-3. L’equip, que va jugar la
primera fase a nivell A, no va poder guanyar cap
partit de la primera ronda. L’entrenador, Dani Mu-
ñoz, ha declarat que han après molt: “Aquesta fase

tan intensiva ha servit per aprendre i millorar. Estem

treballant dur i, quan canviï la dinàmica, comen-
çarem a vèncer” , ha indicat Muñoz. NS

La Salle femení comença la nova fase

>> CICLOCROS. Campionat d’Espanya

 Hermes González,
segon en júnior

>> Hermes González en el podium del torneig de Catalunya

El montcadenc Hermes
González va guanyar la
medalla de plata en ca-
tegoria júnior al Cam-
pionat d’Espanya de ci-
clocros, que es va dispu-
tar a Alcobendas (Ma-
drid) el 14 de gener. El
jove veí de Vallençana va
acabar a tan sols cinc
segons del primer
classificat. González, de
16 anys,  porta dos anys

H. GONZÁLEZ

núria sánchez

redacció

competint al màxim
nivell i enguany ha quedat
tercer de Catalunya. El
montcadenc s’ha mostrat
content amb els resultats
i ha reconegut desitjos de
classificar-se per al Mun-
dial de la temporada vi-
nent. “El meu objectiu és

poder competir amb la
selecció”, ha dit el cor-
redor local. D’altra ban-
da el corredor David
Peña, del Club Ciclista
Montcada, va acabar a
l’onzè lloc en categoria
elit.

>> BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

 El júnior masculí
lluitarà per fer fases
núria sánchez

redacció

El júnior masculí del CB
Elvira Cuyàs treballarà
per mantenir intactes les
seves opcions de clas-
sificació per a la fase
següent. Els homes dirigits
per Domi Sánchez van
perdre contra el Vilassar,
el segon classificat, per 84-
79. Tot i la derrota,
l’entrenador ha destacat la
bona acceptació dels seus
jugadors: “He vist una
evolució i maduració res-

pecte altres tem-

porades”.  El júnior ocu-
pa la tercera posició amb
21 punts al Grup Tercer
del nivell B.

Altres equips.  Pel que
fa a la resta de conjunts
del club de Mas Ram-
pinyo, el millor classificat
és el premini, que es troba
al tercer lloc del Grup Pri-
mer de Promoció D.
L’equip mini ocupa la
setena posició del Grup

>>  Els dos cadets de Can Sant Joan han quedat primers

El Club Ciclista Montcada ja ha començat a prepa-
rar la nova temporada, que s’iniciarà a mitjan fe-
brer. L’entitat ha tancat el nou equip, enguany amb
nombroses cares noves. En total, el club disposarà
d’11 corredors: els elits Ibon Zugasti, Jordi Cer-
vantes, David Peña i Enric Aran, el sot-23 Isaac Ma-
segú, els sot-21 Jean Baptiste Tobias, Marc Vilano-
va, Narcís Sallent i Joan Corominas i els sot-19 Omar
Marcet i Eduard Prieto. El director tècnic continua
sent Josep Maria Prieto, qui confia poder millorar
els èxits de la temporada anterior. SA

CICLISME> CC Montcada

Enllestit l’equip d’aquesta temporada

Sisè del nivell B-1, el júnior
femení està classificat a la
posició 15 al Grup Ter-
cer de Territorial B,
mentre que el conjunt sot-
21 està classificat al novè
lloc del Grup Ter

 SANTI ROMERO
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>> FUTBOL. EF Montcada

núria sánchez

redacció

L’aleví A de l’Escola de
Futbol de Montcada man-
té intacte l’objectiu de
classificar-se entre els
quatre primers. L’equip,
dirigit per José Manuel
Cano, va superar el Cata-
lònia, un rival directe, per
3-1. La victòria és molt
important perquè con-
solida el conjunt a dalt de
la classificació per poder
promocionar a Preferent.
A la propera jornada,
l’aleví A visitarà el camp
del líder, la Damm.
L’entrenador opina que,
tot i tenir una plantilla

L’aleví A lluita
per l’ascens

>>  Un jugador de l’aleví A de l’EF Montcada envoltat per tres rivals del Catalònia B

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior.  Ct. Catalunya
Permanencia. Grup 11.
Jorn 2.
Mont.A-JAC Sants83-59
Equip Partits Pt.
1 Andorra 2 4
2 St Fruitós 2 4
3 Granollers 2 4
7 Montcada A 2 3

Júnior.  Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornada 14.
Mont. B-Gr. Barna 76-74
Equip Partits  Pt.
1 Juventut 12  22
2 Tarragona     13     20
3 St Gabriel 13  21
4 Montcada 13  21

Cadet. Preferent. Perma-
nencia. Grup 11.Jornada
2.
Mont A -Sicoris 75-83
Equip Partits Pt.
1 Tarragona 2 4
2 Granollers 2 4
3 Sants 2 4
10 Montcada A1 1

Cadet.  Cam. Català B.
Grup 2 Jornada 14
Juv. Bdn - Mont.B109-41
Equip Partits Pt.
1 Juventut 14 28
2 Pia Sbd 14 26
3 Gironina 13 25
12 Montcada 14 17

Cadet Fem. Promoció B-
2. Grup 4. Jornada  1
Mont. -Gram. C 28-51
Equip       Partits Pt.
1 Gramanet 1 2
2 St Andreu 1 2
3 S. familia 1 2

6 Montcada     1 1

Infantil. Promoció B-1.
Grup 04. Jornada 1.
St Boi-Mont.A 84-48
Equip Partits Pt.
1 St. Boi   1 2
2  Tecla Sala     1      2
3 AESE  1 2
4 Montcada A  1 1

Infanti l. Promoció C-1
Grup 03. JornadA 1
Descansa: Mont A
Equ ip Partits Pt.
1 Neus  1 2
2 St Nicolau  1 2
3 Setmenat  1 2
6 Montcada       0      0

Pre-Infantil. Promo. A-1
Grup 1. Jornada 1.
Mont. -Ipsi 63-45
Equip Partits  Pt.
1 Cornellà  1     2
2 Matarò        1     2
3 Montcada 1     2
4 Sama 1    2

Mini. Promoció. B-1.
Grup 03.  Jornada 1
,inguella- Mont. 57-48
Equip         Partits  Pt.
1 Montgat 1       2
2 St Andreu 1       2
3 Minguella        1       2
6 Montcada        1    1

Premini.Promoció B-1.
Grup 04.  Jornada 1.
Mont.-La Garriga    27-75
Equip       Partits Pt.
1 Caldes 1  2
2 St Gervasi     1       1
3 Ipsi          0       0
4 Montcada 1  0

Premini.Promoció D.
Grup 01.  Jornada 1.
Mont B- St Andreu

Equ ip       Partits Pt.
1 Minguella 1  2
2 Matarò          1        2
3 Elvira           1        1
4 Montcada 1  1

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 13
Descansa: Elvira C.
Equip      Partits Pt.
1 St Just 11 21
2 La Salut 11 20
3  Teià          11     20
9 Elv. Cuyas     11     16

Júnior.  Territorial B.
Grup 3. Jornades 14.
Vilassar- Elvira C 84-79
Equip              Partits    Pt.
1 Canet 13 25
2 Vilassar 13 24
3 Mollet 13 23
4 Elv Cuyàs 13 22

Jún. fem.Terri torial B.
Grup 3.Jornades 13
Mat arò- Elv.C. 68-12
Equip              Partits     Pt.
1 Osona         11        22
2 Montmeló     12        21
3 Les Corts     12        21
15 Elvira C.      12        12

Mini promoció. Niv. B-1.
Grup 06. Jornada 1
Elvira C.-Espluges
Equip              Partits     Pt.
1 Martinenc        1           2
2 Rocafort          1        2
3 Grup Barna    1        2
7 Elvira C. 0        0

Premini. Promoció D
Grup 01.Jornada 1
Elvira C. - Ronçana
(Veure classificació CB
Montcada)

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Promo. B-
1. Grup 2.Jornada 1
C.S.J.-St Adriàl  37-44
Equip     Partits   Pt.
1 S.Familia 1         2
2 Lliçà 1         2
3 St Adrià 1         2
4 CSJ A 1         1

Cadet. Prom. Nivell C-1.
Grup 02. Jornada 1
CSJ B - Matarò   46-36
Equip      Partits    Pt.
1 Torellò  1         2
2 Lliçà  1         2
3 Vic 1         2
4 CSJ B  1         2

CB SALLE

Cadet. Promoció B-2.
Grup 5. Jornada 1.
Salle- St.Roman     67-75
Equip      Partits     Pt.
1 St Gervasi     1     2
2 St Ramon      1     2
3 Sabadell       1     2
8 Salle        1     1

Cadet fem.  Prom. B2.
Grup 03.Jornada 1.
Salle-St Jordi 63-47
Equip       Partits   Pt.
1 Salle         1       2
2 Salle Hortai   1      2
3 Voramar         1       2
4 Franqueses    1       2

HANDBOL

CH SALLE

Juvenil. Lliga catal.
Niv. B-1.Jornad. 12
St Cugat- Salle 20-26
Equip Partits Pt.

1 Granoll.     11     22
2 Salle     11     18
3 St Cugat    12     14
4 Matarò       10      10

Infantil Fem. CEVO.
Grup 2. Jornades 9.
Salle- Canovelles 24-6
Equip       Partits Pt.
1 St Martí 8          16
2 Palau. 8            8
3 Roquerol7            8
4 Salle 6            5

Infantil. Ct. Grup A.
Jornades 9
SalleA- St Cugat
Equip      Partits    Pt.
1 La Roca  7          14
2 St Martí  9          10
3 Salle 8           6
4 Gran. 9           6

Infantil. Cat. 97 i 8
Salle -Parets     17-27
Equip Partits   Pt.
1 Matarò 7        12
2 Sbd 7        12
3 St Cugat 7        10
6 Salle 8          0

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades 12
Cardedeu-Mont. A 1-5
Equip Partits Pt.
1 Garriga    11     33
2 Granollers  10     27
3 Roca     11     25
5 EF Mont.    10    22

Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 12
Mont. B-Martorelles   1-0
Equip        Partits Pt.
1 Barberà     10      30
2 Canov.      11      30
3 Molletense  9      27

5 EF Mont.     11      19

Aleví. 1a div . Grup 2.
Jornades13 i 14
Sta Eulalia- Montc. A 1-2
Mont. A - Catalonia 3-1
Equip         Partits  Pt.
1 Damm        13       33
2 St Andreu    13       30
3 Catalonia    12       26
4 Montcada    13       25

Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 13 i 14.
Montc.B -Mollet 0-0
V alles- Montc. B 1-1
Equip Partits   Pt.
1 Granollers   12     34
2 Parets           12     28
3 Palautordera 12     27
12 EF Mont. B 12     8

Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  13 i 14
Bellavista- Mont. A 0-2
Mont. A --St Celoni 4-3
Equip Partits   Pt.
1 Fundació  12    34
2 Canovelles  12    29
3 Sta Pepua  13    27
11 Montcada   13    14

Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  11
Mont. B -Granollers        0-3
Equip       Partits  Pt.
1 St Celoni 10      30
2 Granollers 10      28
3 Ametlla 10       18
5 Montcada 9        17

Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  13 i 14
Ametlla- Montcada B 0-4
Mont.-Bellavista 2-1
Equip     Partits  Pt.
1 Garriga     9      24
2 Seva         10     21
3 Mont C       9      21
4 V alles    9      17

Cadet. 2a div. Grup 18

Jornades 13 i 14
Montorness-Mont A 1-9
Mont A- Bellavista         3-0
Equip       Partits  Pt.
1 Palau 10    30
2 Montcada 10    30
3 Garriga 11    22
4 Llinars  10     21

Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  13 i 14
Mont. B-Sarriàt 3-4
Vila Olimpica- Mont B   5-0
Equip              Partits Pt.
1 Vila Olimpica     11    28
2 Cinc Copes    9     24
3 Europa    8     22
11 Montc. B    11     12

Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 13 i 14.
Granollers-Montc. A   5-2
Equip       Partits  Pt.
1 Mollet          13    37
2 Vilassar      13    32
3 St Cugat      13    26
15Montcada A 13    12

Juvenil. 2a div. Grup 19
Jornades 11 i 12
Descansa:Mont B
Equip           Partits  Pt.
1 Sta Pepu 9      24
2 Montornes 10      24
3 Canoveles 9      22
13 Montc. 9        3

FUTBOL SALA

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 11
Descansa: Mont.A
Equip   Partits   Pt.
1 Vacari 8   22
2 Rubí. 8   21
3 Castell. 9   21
7 Mont. A      9   13

Juvenil. 2a div.

Jornades  11.Grup2
Mollet-Mont A            2-4
Equip       Partits Pt.
1 J Molina       8   22
2 Ripollet      7   21
3 Mollet      9   21
5 Montcada     8   18

STE GROUP

Benjamí. Grup. 2.
Jornades 11
Esparraguera-STE 0-7
Equip    Partits Pt.
1 STE         8   24
2 Sagarra    8   19
3 Canet       7   16
4 Teià         7   16

Benjamí. Grup. 1.
Jornades 11
St Cugat-STE B 8-4
Equip        Partits   Pt.
1 Martorell       9   27
2 Sta Coloma   8   24
3 Palau           10   22
9 STE B            8     7

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 11
Floresta-STE 7-3
Equip      Partits  Pt.
1 Barcelona  10    28
2 Les Corts  8     21
3 Lloret  9     19
8 STE  9     13

Infantil. Grup. 3.
Jornades 11
Pia Sbd-STE 2-4
Equip      Partits   Pt.
1 STE          10    26
2 V.Tenes    9     24
3 Rubí    9     22
4 Pia Sbd   10     21

Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 11
Martorell-STE     5-5
Equip     Partits  Pt.

1 Barça      10    30
2 Sta Coloma 8     19
3 Manresa      9    19
11 STE            9     9

Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 11
STE-Manresa      3-5
Equip     Partits    Pt.
1 Coloma 10    24
2 Corts 10    23
3 Barça  9     21
10 STE        9       9

AE CAN CUIÀS

Juvenil. 2a div B. Grup 1.
Jornades 11
C.Cuiàs-Sagarra 2-6
 Equip      Partits   Pt.
1 Martorelles  10     28
2 Coloma         9    20
3 Sagarra         9    19
5 C.Cuiàs         9    18

ESCACS

Comarcal Cevos

Infantilt. Ronda 3
4 Carla Aguilera
12 Daniel Hndez
15 Albert García

Aleví. Ronda 3
2 Jaume Teixidó
6 Daniel Fnandez
7 Joel Iglesias
11  Alejandro Castro
19 Raúl Montoro

Benjamí. Ronda 3
 9 David de la Paz
13 David Escobar
16 Agustín Escobar
34 Judith Fernandez
39 Aleix Colete
44 Andreu Boullosa

ATLETISME

Cros Castellar
-Prebenjamí Masculí
13 Alvaro Castro
-Prebenjamí Femení
7 Natalia Castro
- Benjamí Masculí
1 Joan Riera
- Benjamí Femení
4 Monica Castro
- Aleví Femení
5 Alba Mayà
- Aleví Masculí
6  Y eli Sagna
-Infantil Femení
4 PaulaTeruel
- Cadet Masculí
3 Oualid Nassiri
4 Adrián Serrano
7 Lluís Naval
- Cadet Femení
1 Aida Ariza
3 Sara Zamarreño

Cros Sabadell
-Cadet femení
1 Sara Zamarreño
2 Aida Ariza
-Cadet masculí
2 Aitor Martín
4 Adrià Serrano
-Infantil Femení
4 Paula Teruel
-Aleví femení
4 Alba Mayà
20 Alba Molina
-Benjamí masculí
4 Joan Riera
-Prebenjamí Masculí
3 David Heredia

les classificacions

>> FUTBOL SALA. STE Group Montcada

El benjamí A és líder invicte i l’equip menys golejat de la lliga

El juvenil treballa per
consolidar-se al grup

>> Una jugada del matx entre el juvenil de l’STE i el Manresa

 SANTI ROMERO

núria sánchez

redacció

L’equip juvenil de l’STE
Group millora el seu joc i
treballa per consolidar-se a
Nacional. L’equip, dirigit
per Francisco Burgueño,
està format per jugadors
de primer any. Aquest fet
s’ha evidenciat a la prime-
ra volta del campionat, ja
que l’STE ha estat força
irregular. Tot i això, el
coordinador, Ramón
Farré, ha destacat l’evo-
lució que han fet i la bona
actitud tant de l’entre-

nador com dels joves. “Els

jugadors estan millorant

el seu joc i estant mos-
trant una motivació posi-

tiva”, ha dit  Farré. El ju-
venil va perdre el primer
matx del 2007 amb el
Manresa per 3-5.

Líder invicte.  El benjamí
A de l’STE Group
Montcada està realitzant
una temporada espectacu-
lar. Els nens, dirigits per
José Cervero i Manolo
Guerrero, segueixen en
primer lloc i sense conèi-

xer la derrota. A més,
l’equip és el conjunt
menys golejat i el més
golejador. L’entrenador
s’ha mostrat molt content
amb el treball i els resultats:
“Els nens estan jugant i

evolucionant molt bé, els

entrenaments són bons i

això es ref lecteix en els
partits”. Tot i això, l’en-
trenador vol ser prudent
perquè considera que cap
rival es fàcil. El benjamí A
lluitarà per aconseguir clas-
sificar-se per a la Copa
Catalunya.

curta en efectius, els nens
estan responent molt bé
a les expectatives creades:
“Tinc un equip amb pocs

jugadors i és difícil man-

tenir un bon ritme tota
la temporada. De

moment els nens estan

entrenant fort i jugant
molt bé”.
El conjunt compta amb
15 jugadors i, esporàdica-
ment, puja  nens del segon
equip aleví. Tot i aques-
tes contrarietats, el tècnic
montcadenc es mostra
molt esperançat perquè
els nens treballen, lluiten
i mostren una bona dis-
posició d’aprenentatge.

El juvenil de
Can Cuiàs

perd a casa
El juvenil de l’Associació
Esportiva Can Cuiàs ha
trencat la seva bona mar-
xa a la Segona Divisió B.
El conjunt montcadenc
va perdre el primer partit
a casa el 13 de gener con-
tra el Sagarra, tercer classi-
ficat, per 2-6. Els homes
de Matías Ruiz han patit
enguany un canvi de men-
talitat i això queda palès
en el joc. D’altra banda,
l’entrenador ha destacat
“la capacitat tècnica dels
seus jugadors”. El juve-
nil de l’AE Can Cuiàs co-
mença un mes clau
perquè rep els primers
classificats. NS

>> FUTBOL SALA
 SANTI ROMERO
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Llaminer.  Un home tímid, però amb caràcter, de poques
paraules, però directe, un treballador de mena, però molt
exigent. Així és Antoni Badosa Gelabert, el pastisser degà del
poble que acaba de fer els 80 anys i encara s’atreveix a vestir-
se de blanc i posar les mans a la massa. I és que Badosa està
a punt de complir 50 anys al capdavant del negoci que li ha
donat renom a Montcada i les rodalies. Encara té energia per
afrontar la reforma de la pastisseria per adaptar-se als nous
reptes del futur, sabent que ell i la seva dona, la Maria, han
instaurat una marca de prestigi que ara passa a mans de la
seva filla i el seu gendre. Diu que si encara li queda temps el
seu desig seria construir un espai per a la gent gran.

“La pastisseria industrial no
acabarà mai amb l’artesanal”

El carrer Major no

fa vendre més.

Són els comerços

els que han fet

gran el carrer, i

això s’està perdent

Li estic agraït als

clients, que són els

que, en definitiva,

m’han donat

renom

�

LLUÍS MALDONADO

� Li puc demanar un secret?
Com fa els pastissos tan
bons?
Amb una bona massa, una bona
farina, uns bons productes i uns
licors de qualitat.
� I també suposo que amb
unes  mans ben qualificades...
Un pastisser s’entén que les ha
de tenir.
� És un home llaminer?
He de reconèixer que m’agrada
el dolç i, a més, sempre tasto
totes les pastes i els pastissos per
assegurar-me de la
qualitat.
� I l’ofici d’on li ve?
Vaig estudiar pastis-
seria  i, un cop aca-
bat els estudis i haver
treballat a Barcelo-
na, em vaig animar
a obrir la pastisseria
a Montcada, ara fa
cinquanta anys.
�  Durant molts
anys va ser l’únic
pastisser de Mont-
cada.
Al novembre del
1957 jo vaig que-
dar-me amb el ne-
goci pastisser que
durant molts anys
havia regentat la
família Ragull. Aleshores tam-
bé hi havia una altra pastis-
seria, la de Ca l’Andreuet, que
anys més tard va tancar perquè
el propietari es va jubilar.
� Ha estat mestre de bons
pastissers, alguns ara treba-

llen a Montcada, i altres fora.
Per la pastisseria han passat
professionals que han aprés
l’ofici, i que han esdevingut grans
pastissers, a Montcada i a
Granollers.
� Quina creu que és la seva
especialitat?
Els croissants. Això és el que
m’ha dit sempre la gent. I
reconec que tenen alguna cosa
especial.
� Si no hagués estat pas-
tisser, a què hauria volgut

dedicar-se?
Hauria treballat
com a paleta. M’a-
grada l’ofici de les
mans, de crear, d’al-
çar, de construir,
per això vaig voler
que el meu fill estu-
diés Arquitectura.
� La pastisseria i
la construcció po-
den arribar a tenir
certes similituts?
Jo ho penso. Els
dos són oficis d’ar-
tesania, de mans,
de donar forma,
d’empastar i po-
der-te sentir satisfet
amb la teva obra
perquè després la

gent la pugui assaborir.
� Un negoci que sempre s’ha
situat al cor de Montcada.
El carrer Major és molt espe-
cial per a mi. Però el carrer
no fa més important el co-
merç, han estat històricament

les botigues les que l’han fet
gran. I això tinc la impressió
que s’està perdent.
�  La seva constància al
capdevant del negoci li ha
donat moltes satisfaccions?
La pastisseria m’ha donat nom,
a mi, i a la meva família, tant a
Montcada, com a fora. La meva
recompensa i el meu agraïment
han estat i són els clients, que són
els que, en definitiva, ens han donat
el renom.
�  S’ha fet un nom al poble.
La gent pot néixer amb un pa
sota el braç, però s’ha de pen-
sar que la suor de l’aixella el pot
arribar a fer malbé.
�  Se sent satisfet perquè té
garantida la continuïtat del
negoci familiar?
La meva dona, la Maria i jo, ja
som grans. Però saber que la
meva filla i el meu gendre tira-
ran endavant el negoci pel qual
hem lluita t m’omple d’orgull, a
més sabent que el meu fill també
fa un cop de mà.
�  Veig que la botiga està en
reformes. Mira ja cap al futur?
Estem arreglant la pastisseria,
volem fer reformes i adaptar-
la als nous temps.
�  Quina ha estat la il·lusió
que no ha pogut complir?
Poder crear un espai per a la gent
gran de montcada. Si encara em
queda temps, ho voldria fer
realitat.
�  Creu que el seu ofici s’està
perdent amb la irrupció de
tantes panificadores i tanta

pastisser

Antoni BadosaAntoni Badosa

pastisseria industrial?
Per molt que les granges i
panificadores s’entestin a ven-
dre pastes i pastissos mai po -
dran competir amb la qualitat

artesanal d’una pasta fullada o
un pastís fet a consciència en
un obrador. La pastisseria in-
dustrial no acabarà mai amb
l’artesanal, segur.


