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Els treballs afectaran l’avinguda i la plaça de la Ribera i els carrers Horts i Llevant. Pàgina 3

LAURA GRAU

La Ribera podria començar
les obres de transformació
urbanística al mes de febrer

Actuació històrica a la Unió
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Els treballs de rehabilitació van començar el 24 de gener  P. 25

El 24 de gener van començar els treballs de reparació del sostre de l’edifici de la Unió. La intervenció
és històrica per dos motius, perquè suposa la primera fase de la recuperació del patrimoni arquitectònic
de l’entitat i perquè el seu cost –53.000 euros– l’assumeix íntegrament l’Ajuntament de Montcada.

>> Un recurs del propie-
tari ajorna la clausura del
dipòsit de ferralla de Can
Sant Joan P. 8

>> El CD Montcada
arrenca la segona volta
com a líder de grup P. 27

L’Escola Bressol
Mitja Costa es
prepara per obrir
portes a l’abril

P. 9

SANTI ROMERO

>> Les obres estan molt avançades

>> El nou Pla de Drogues
local incideix en la salut
al treball P. 13

>> Dos professors de
literatura s’enduen el
Premi literari de l’Abi P. 22

SANTI ROMERO

>> La Generalitat inicia
el procés per construir
134 pisos de lloguer  P. 4

>> MONOGRÀFIC ESPECIAL
MAS DURAN Pàgines centrals

>>  El nou CAP s’anome-
narà Les Indianes, en
record de la històrica
masia P. 10

LAURA GRAU

L’Escola Bressol Mitja Costa
començarà a funcionar a l’abril,
d’acord amb les previsions de
la Regidoria d’Educació. Tot i
que no hi ha una data concreta
per a la inauguració, tot indica
que podria ser durant la sego-
na quinzena de març i l’ober-
tura, el 10 d’abril, després de
Setmana Santa. L’Ajuntament
ha convocat les famílies poten-
cialment usuaries del servei a
una reunió que es farà a la Casa
de la Vila el 14 de febrer, a les
18.30h. En aquesta trobada els
pares rebran informació direc-
ta sobre les característiques de
l’equipament i els serveis que
oferirà als usuaris.

SANTI ROMERO
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L’actuació forma part de la recuperació del sector en el marc de la Llei de barris i la cofinancien la Generalitat i l’Ajuntament

PLE DE GENER

Llum verda al projecte de reforma i
ampliació de la plaça de la Ribera

FOTOS: SANTI ROMERO

>> L’ampliació de la plaça es farà suprimint el vial que actualment separa l’espai d’oci dels edificis i traslladant les places d’aparcament a l’avinguda

lluís maldonado

la ribera

Adequar l’entorn dels carrers
Llevant i Horts i ampliar la plaça
de la Ribera són els principals
objectius del projecte de reor-
denació urbanística que el Ple de
gener va aprovar per unanimitat
el passat 25 de gener. L’actuació
suposarà una inversió de 2,2
milions d’euros, inclosa en el
programa del Pla de barris, co-
finançat per la Generalitat i
l’Ajuntament. Està previst que
l’adjudicació de les obres es faci
durant els propers mesos.
“La reordenació ha comptat
amb la implicació veïnal i
suposarà una millora urba-
nística que, sumada a l’acció
social, transformarà la Ribe-
ra”, ha subratllat l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC). El
projecte ha estat consensuat amb
els residents en el marc d’un
procés participatiu iniciat fa
mesos que va ser aprovat el
passat mes d’octubre amb la
incorporació del 90% de les
propostes formulades.
Entre els objectius de l’actuació
urbanística hi ha l’adequació de
la façana fluvial, acostant la po-
blació al medi natural, i la millora
de les connexions de la Ribera
amb el centre urbà i el Parc de
les Aigües, amb la creació d’un
itinerari que fomenti el pas
dels montcadencs pel barri i fa-
ciliti la seva recuperació eco-
nòmica i comercial.

Supressió del vial intern.

La plaça de la Ribera s’ampliarà
amb la supressió del vial que hi
ha actualment i que separa l’espai
de lleure dels edificis adjacents.
Les places d’aparcament de
vehicles que hi ha a ambdós cos-
tats de l’esmentat vial es tras-
lladaran cap al cantó de l’avin-
guda. D’aquesta manera, se
suprimiran les barreres arquitec-
tòniques i els veïns podran ac-
cedir a la plaça sense haver de
creuar cap carrer.
Així mateix, s’instal·larà un nou
mobiliari urbà que contribuirà
a potenciar l’espai com a eix
central i com a nova porta d’en-
trada al barri.

1a quinzena
febrer  2007

altres actuacions

El projecte de reordenació ur-
banística de la Ribera en el
marc del Pla de barris inclou
transformar els carrers dels
Horts i Llevant – que delimiten la
Ribera pel sud i el Nord respec-
tivament– en eixos vertebradors
del sector. Les obres consis-
tiran en la reurbanització de la
calçada i les voreres dels dos
carrers, que s’ampliaran, i en
l’eliminació de les barreres ar-
quitectòniques existents.
També s’ordenarà l’espai per
a aparcament i s’hi instal·larà
un nou mobiliari urbà.
L’actual manca de continuïtat de
la rambla central al carrer Lle-
vant dificulta el trànsit de via-
nants i la inhabilita com a pos-
sible àrea de lleure i passeig,
una situació similar a la que
succeeix al carrer dels Horts.

ELS CARRERS DELS HORTS I LLEVANT
ES TRANSFORMARAN EN UNA RAMBLA

Eixos vertebradors. Amb
aquesta intervenció “es vol
acostar la rambla central del
carrer Llevant als veïns, creant
un eix cívic que permeti l’ús de
l’espai públic per al lleure i el
passeig”, ha explicat l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC).  A
més, es pretén potenciar el
carrer Llevant com a porta d’en-
trada i nexe amb la resta del
municipi, obrint-lo a l’ús dels
vianants i connectant-lo amb
l’avinguda i la plaça de la Ribe-
ra, per garantir que els vials de
la façana fluvial penetrin cap al
barri.
Les obres obligaran a expropiar
uns terrenys que es compensa-
ran quan s’alliberi el solar que
ocupa la fàbrica de Valentine, on
hi ha prevista la construcció
d’habitatges i equipaments. LM

>> El carrer dels Horts –amb el Turó de fons– també serà remodelat



4 1a quinzena
febrer 2007 4notícies 1a quinzena

febrer  2007

NOUS HABITATGES PROTEGITS

L’Incasòl ofertarà 134 pisos de lloguer
a Mas Duran i el 30% serà per a joves

 SANTI ROMERO

silvia díaz

redacció

 >> L’IMPSÒL ja té gairebé enllestida la construcció de la primera promoció de VPO que s’ha fet a Mas Duran amb la col·laboració de l’Ajuntament

Les obres de les dues promocions a construir començaran el proper mes d’abril i estaran enllestides en 20 mesos

L’Institut Català del Sòl (Incasòl)
de la Generalitat ha licitat la
construcció de 134 habitatges
protegits de lloguer al sector de
Mas Duran, a Mas Rampinyo.
D’aquest total, 42 són per a joves
i els 92 restants tindran règim de
lloguer general. Les empreses
que vulguin fer-se càrrec de les
obres hauran de presentar les
propostes fins al 13 de febrer,
en el cas dels pisos per a joves, i
fins a final de març per a l’altra
promoció. La Generalitat preveu
que les obres comencin a principi
d’abril i estiguin enllestides en 20
mesos. El pressupost global de
totes dues promocions és de 14
milions d’euros.

Característiques. Dels 42
habitatges protegits per a joves,
licitats per un import de 2,7
milions d’euros, un serà adaptat
per a persones amb mobilitat re-
duïda, 35 tindran un únic dor-
mitori i altres 7 en disposaran de
2. La superfície útil oscil·larà en-
tre els 39 i els 56 m2 i es faran 28
places d’aparcament, una d’elles
adaptada.
La promoció de 92 pisos en rè-
gim de lloguer general, amb un
pressupost de licitació d’11,3
milions d’euros, tindrà 8 habi-
tatges adaptats, seran pisos des
d’1 fins a 4 dormitoris, amb
superfície útil des dels 38 fins als
84 m2. L’immoble tindrà 239
places d’aparcament i 122 seran
per a un centre comercial que
es construirà a un dels 7 locals
que es preveu aixecar també en
aquest immoble. La resta de
places serà de lloguer.
El director tècnic d’habitatge de
l’Incasòl, Jaume Fornt, ha expli-
cat que “la promoció de 42 pi-
sos està orientada a que els
joves puguin tenir un primer
espai on poder emancipar-se
mentre que la resta és per
establir-s’hi de forma per-
manent”.
Els nous habitatges adoptaran
mesures sostenibles amb el
medi ambient, com una xarxa
que separi les aigües fecals i les

pluvials o plaques per captar
l’energia solar per produir
aigua calenta sanitària.

Aspirants. Les basese perquè
els interessats optin a un dels pi-
sos es publicaran coincidint amb
l’inici d’obres. Els principals
beneficiaris seran els residents o
treballadors a Montcada. En el
cas dels pisos per a joves –fins
a 35 anys– els inquilins podran
viure-hi un màxim de 5 anys.
L’Incasòl redactarà les condi-
cions en estreta col·laboració
amb l’Ajuntament.
Les promocions de lloguer són
les primeres que es construiran
a Mas Duran després que al juliol
del 2006, l’Ajuntament i la Gene-
ralitat signessin un conveni per
construir 318 pisos de protecció
oficial a Mas Rampinyo, als antics
terrenys militars que l’Incasòl va
adquirir l’any 2001. Els 184
habitatges restants tindran règim
de protecció oficial de compra.

l’apunt Sorteig de
19 places

d’aparcament

MODIFICACIÓ DEL PGM A MAS DURAN
I MÉS PISOS A CÀRREC DEL SINDICAT USOC

El Ple de l’Ajuntament va fer

l’aprovació provisional de la

modificació puntual del Pla Ge-

neral Metropolità (PGM) a

l’àmbit discontinu de Mas Du-

ran, Ca la Nena, MC5 i Pla de

Reixac, que havia estat apro-

vada inicialment el desembre

de 2005. L’aprovació definitiva

anirà a càrrec de la Comissió

Territorial d’Urbanisme de Bar-

celona.

Els terrenys implicats en l’ope-

ració ocupen una superfície to-

tal de 95.648 m2, dividits en

quatre àmbits. Amb la modi-

ficació del PGM es vol donar una

solució urbanística a una illa del

sector de Mas Duran, que

permeti la seva gestió i que faci

compatible la coexistència del

corredor verd de la riera de Mas

Duran amb nous usos. També

es pretén ordenar el sector de

Ca la Nena com a element d’ar-

ticulació entre el barri actual i el

nou, resultant del desenvolupa-

ment urbanístic del sector MC5.

El tercer objectiu és obtenir uns

terrenys ubicats al Pla de Rei-

xac per a destinar-los a siste-

mes generals de parcs i jar-

dins.

Primera pedra. El 10 de fe-

brer,a les 13h, es farà a Mas Du-

ran l’acte de col·locació de la

primera pedra dels 16 pisos que

la cooperativa Habitatge Social

de la Unió Sindical Obrera de

Catalunya (USOC) construirà en

el sector. L’acte comptarà amb la

presència de l’alcalde i del con-

seller de Medi Ambient i Habitat-

ge, Francesc Baltasar. El pis ti-

pus de la promoció té al voltant

de 90 m2, 3 dormitoris, 2 banys,

plaça d’aparcament i traster. LR

Montcada Societat Municipal
va adjudicar el 22 de gener,
mitjançant sorteig públic, les
19 places d’aparcament i el
traster de l’edifici que està
acabant de construir al carrer
Ripoll, al centre. A l’acte van
assistir els 28 sol·licitants ad-
mesos per la comissió d’ad-
judicació. SD

>> Moment del sorteig

LAURA GRAU
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L’equip de govern ha incorporat la majoria d’al·legacions a la reordenació urbanística del barri

lluís maldonado

terra nostra

Aprovat el Pla de Millora Urbana
de la zona 15 de Terra Nostra

>> PLANEJAMENT

>> Aquest és l’aspecte dels terrenys paral·lels a la riera on es farà el futur carrer

PILAR ABIÁN

El Ple de gener va fer la segona
aprovació del Pla de Millora Ur-
bana a la zona 15 de Terra Nos-
tra, entre l’avinguda i la riera de
Sant Cugat, un cop incorpo-
rades la majoria de les al·lega-
cions veïnals. L’objectiu del Pla
és adequar els vials de comunica-
ció d’entrada i de sortida i habi-
litar un carrer paral·lel a la riera
de Sant Cugat.
Les parcel·les afectades al mar-
ge de la riera de Sant Cugat pas-
saran a ser zona edificable. La
cessió dels 20 metres per al futur
vial no s’haurà d’efectuar fins que
els propietaris no es posin
d’acord per edificar. Una altra de
les propostes que incorpora el
projecte municipal és la supressió
del planejament de les rotondes
a la N-150 d’entrada al barri i el
traçat d’un nou sistema viari a
l’avinguda de terra Nostra.

Implicació del veïnat. El
president de l’Àrea Territorial,
Sergio Hermoso (PSC), va re-

conèixer i agrair la implicació
dels veïns en la redacció final del
projecte: “Hem fet llargues
reunions amb ells i, final-
ment, s’ha pogut consensuar
una proposta que minimitza
les afectacions i assegura una
bona ordenació urbanística
del barri”.
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), va manifestar a la fina-
lització de la sessió plenària que
el planejament urbanístic és un
dels aspectes que requereixen
més esforços a l’hora de con-
sensuar-los i executar-los. Ara,
segons l’edil, “Terra Nostra
podrà condicionar definiti-
vament els accessos i la sor-
tida del barri”.
La modificació del PGM que
s’ha aprovat substitueix la del
1953, que considerava la zona
de la riera del barri com a ver-
da, així com el Pla del 1976, que
tornava a afectar-lo amb la
incoporació de vials i trams fer-
roviaris i negava el dret d’edi-
ficació als propietaris de par-
cel·les.

Els carrers Petúnies i Circum-
val·lació de Can Cuiàs s’arran-
jaran en els propers mesos per
millorar l’accés dels vianants
a l’estació de metro i poder gua-
nyar així zones d’aparcament
adequant el tal·lús.
“Els dos vials presenten greus
deficiències, tant de pavi-
ment, com de l’amplada de
pas dels vianants”, ha explicat
el president de l’Àrea Territorial,
Sergio Hermoso (PSC). La
solució resoldrà les deficiències
ampliant les voreres i guanyant
places d’aparcament que “mi-
lloraran l’accés principal al
barri”, ha dit l’edil. L’actuació
té un pressupost de de 277.000
euros. LM

 Can Cuiàs
millorarà

l’accés al barri

>> Entrada al metro de Can Cuiàs

SANTI ROMERO

zona 21

OBERT EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ
D’AL·LEGACIONS A LA UA2 DE LA ZONA 21

El termini per presentar al·le-
gacions als projectes d’urba-
nització i reparcel·lació de la uni-
tat d’actuació 2 (UA2) de la zona
21 de Terra Nostra es va iniciar
el 30 de gener –amb la publi-
cació al BOP– i finalitza a prin-
cipi de març. Les propostes
d’actuació, aprovades inicial-
ment per la Junta de Govern

Local, estaran exposades al
taulell d’anuncis de l’Ajunta-
ment. El pla defineix les obres
necessàries per desenvolupar
el traçat i la urbanització dels
carrers i la instal·lació de la xar-
xa de serveis públics. Con-
cretament, la UA2 de la zona 21
inclou 394 parcel·les i 90 ha-
bitatges. SD
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Les obres obliguen a canviar
algunes parades d’autobús

>> SOTERRAMENT DE LA C-17en 2 minuts...

�El PPC reclama l’hospital comarcal

� ICV reclama solucions a Renfe

pilar abián
redacció

Les obres de soterrament de la
C-17, a l’alçada de la plaça Es-
panya, ja comencen a ser visi-
bles. Els horts que hi havia a la
banda esquerra en direcció a
Barcelona ja han estat eliminats;
davant de la plaça d’Águilas s’ha
aixecat tot el paviment i les
parades de bus de les compa-
nyies Sarbus i Sagalés en direcció
Mollet també s’han desplaçat
provisionalment des de la plaça
Espanya a la rambla dels Països
Catalans, davant de l’aparcament
del complex Montcada Aqua.
La intervenció que s’està fent en
l’actualitat durarà aproxima-
dament tres mesos i està rela-

cionada amb el canvi del col-
lector d’aigües que va fins al riu
Ripoll.
Una vegada acabi aquesta in-
tervenció, que es farà per trams,
s’adaptaran els laterals de la ca-
rretera –carrers Ferrer i Guàrdia
i Pla de Matabous– per crear
dos carrils en cada sentit de la
marxa, que acolliran tot el trànsit
de vehicles durant bona part de
les obres.

Pas següent. El soterra-
ment del vial implicarà canvis
provisionals del sentit d’alguns
carrers, així com de contenidors
d’escombraries i de parades de
transport públic. Totes aquestes
modificacions s’expliquen deta-

lladament en una edició especial
del butlletí Montcada Info que edita
l’Ajuntament i que es repartirà
durant els propers dies entre el
veïnat.
Les obres les fa l’empresa Cor-
sán-Corviam Construcción i
tenen un cost de 33,5 milions
d’euros que sufraga la Gene-
ralitat de Catalunya. El projecte,
que preveu el soterrament de
800 metres del vial, contribuirà
a reduir l’impacte de la carrete-
ra sobre l’entorn urbà. També
inclou la construcció de dues
rotondes que reordenaran el
fluxe de vehicles, una es farà a
la mateixa plaça Espanya i l’al-
tra, a l’alçada del col·legi públic
Elvira Cuyàs.

>> Aquest és l’aspecte que presenta la C-17 a l’alçada de la plaça d’Águilas

La formació local d’ICV va repartir els dies 23 i 24 de gener a les
estacions de tren del municipi–a la foto, a l’estació de Montcada-
Manresa–
tríptics de la
campanya
que el partit
està fent a
nivell nacio-
nal per re-
clamar so-
lucions als
problemes
que actualment pateixen els usuaris de Renfe. Amb el lema A peu
ja hauríem arribat, els ecosocialistes reivindiquen mesures urgents
per solventar els retards i el col·lapse del servei de trens. Com a
projectes a curt termini, la formació proposa extensions de la
xarxa, com el desdoblament de la línia entre Montcada i Vic. SD

Els candidats del PPC a les municipals de Montcada, Cerdanyola,
Ripollet i Barberà reclamen que el govern de la Generalitat agiliti
els tràmits per iniciar el més aviat possible la construcció del
futur hospital comarcal. Els populars van fer aquestes peticions
durant una roda de premsa que va tenir lloc el passat 20 de
gener davant dels terrenys de Redosa de Montcada, on està
previst ubicar l’equipament. La portaveu del PPC i candidata a
Montcada, Eva García –segona per la dreta–, va anunciar que el
seu grup par-
lamentari pre-
sentarà una
iniciativa al
Parlament per
pressionar el
govern auto-
nòmic amb
l’objectiu que
les obres comencin abans de final del 2008. LG

SILVIA DÍAZ

LAURA GRAU

LAURA GRAU

Iniciades les actuacions per canviar el col·lector d’aigües que va cap al riu Ripoll

� Arrizabalaga, ratificat com a candidat
L’assemblea del PSC de Montcada va ratificar la proposta de
l’executiva escollint el 31 de gener per unanimita César Arri-
zabalaga com l’alcaldable socialista a les municipals del 27 de
maig. El candidat ha manifestat que, en cas de repetir al capdavant
del govern, el seu objectiu serà “acostar més l’administració

als ciutadans i treballar les petites coses”. La presentació ofi-
cial del cap de llista es farà a final de març i ja ha confirmat la
seva presència el secretari general del PSE-EE, Patxi López. LR



71a quinzena
febrer 2007publicitat



8 1a quinzena
febrer 2007 notícies

>> Vorera del carrer Montiu

PREMSA AJUNTAMENT

Mesures de
seguretat viària

silvia díaz
redacció

pilar abián
redacció

Habilitats camins forestals
per actuar en cas d’incendi

>> PREVENCIÓ

CLAUDIO MARCOS

En previsió d’un estiu sec i ate-
nent a les disposicions que mar-
ca la Xarxa de prevenció d’in-
cendis, Montcada i Reixac ja
disposa d’espais a la Serralada
de Marina i al Turó habilitats per
al pas de dotacions de bombers
en cas de foc al bosc. El Consell
Comarcal del Vallès Occiden-

Un recurs del propietari ajorna
la clausura del dipòsit de ferralla

>> CAN SANT JOAN

La clausura del dipòsit de fer-
ralla de Can Sant Joan no es farà
efectiva fins que la Generalitat
no es pronunciï sobre el recurs
de reposició que ha presentat el
propietari del recinte contra el
Decret fet a mitjan de desembre
que ordenava la cessió de l’ac-
tivitat en el termini màxim d’un
mes, amb l’argument que la ins-
tal·lació no disposa de cap lli-
cència municipal ambiental i cau-
sa molèsties al veïnat. L’empresa
està ubicada al carrer Bifurcació,
al costat de l’estació de Renfe
de Can Sant Joan, i ha motivat
reiterades queixes veïnals i
accions de protesta liderades per
l’AV de Can Sant Joan.

Traspàs a la Generalitat.

Davant del recurs de reposició
presentat per l’empresa, l’Ajun-
tament ha decidit trametre tota
la documentació al Departa-
ment de Medi Ambient perquè
actuï, ja que és la Generalitat la
que ha autoritzat la posada en
marxa de l’activitat. “Hem in-
format l’AV que trametrem

pilar abián
redacció

l’expedient al govern auto-
nòmic que és el que té com-
petències en la matèria”, ha
manifestat el president de l’Àrea
Territorial, Sergio Hermoso
(PSC). L’edil confia que la res-
posta “sigui ràpida per pro-
cedir al tancament del dipòsit
el més aviat possible”.
L’AV es manté a l’espera de la
decisió que prendrà la Gene-
ralitat i, de moment, segueix

l’apunt
DESRATITZACIÓ

DEL CEIP EL VIVER

Can Sant Joan va rebre el 24 de
gener el suport massiu dels co-
merciants del barri. Gairebé el 100%
de les botigues va tancar les seves
portes de 19 a 21h per sumar-se a
la cinquena mobilització convocada
per l’AV per demanar un barri digne.
La manifestació va transcórrer per
diversos carrers de Can Sant Joan
per acabar a la carretera C-17, a la
cruïlla amb la N-150. Unes 500 per-
sones, segons els organitzadors, i
unes 150, segons fonts policials, van
interrompre el trànsit entre les 19.45h
i les 20h. La propera protesta es farà
el proper 7 de febrer, a la mateixa
hora. SA

Tancada del comerç
en suport a l’AV

L’Ajuntament instal·larà un pas
elevat al carrer Mossèn Joaquim
Castellví, a la sortida de la Bai-
xada de Santa Engràcia i col·lo-
carà una barana en la confluència
d’aquesta via amb el carrer Ripoll,
a petició dels veïns de la zona.
Un altre pas elevat es construirà
a l’avinguda Terra Nostra, davant
del col·legi Mitja Costa. Totes
dues actuacions tenen un pres-
supost de 14.000 euros i com-
porten la modificació de l’alçada
de les voreres, per obligar els
conductors a reduir la velocitat
quan passen per damunt de les
plataformes.
D’altra banda, el Consistori
també ha ampliat la vorera del
carrer Montiu, a l’alçada del
CEIP El Turó, per facilitar l’en-
trada i la sortida de l’escola dels
infants i dels pares i mares.

>> Un dels camins que s’ha condicionat a la serralada de Marina per on poden passar vehicles de bombers

L’AV del barri manté les mobilitzacions de protesta i els talls de trànsit a la C-17 cada quinze dies

amb les concentracions de pro-
testa que fa cada quinze dies i
que inclouen talls de trànsit a la C-
17. Fonts de l’entitat han manifestat
el seu malestar perquè, segons afir-
men, l’Ajuntament no ha complert
els compromisos que va adquirir
el 4 de desembre de reunir-se
quinzenalment amb els represen-
tants veïnals i de convocar una
reunió a tres bandes amb respon-
sables de la Generalitat.

L’Ajuntament va procedir a final
de gener a la desratització del
CEIP El Viver, després que un
grup de pares i mares desco-
brissin rates al pati. Els tre-
balls els han dut a terme la Bri-
gada i l’empresa concessio-
nària del servei de control de
plagues, Rentokil. SD

SÍLVIA ALQUÉZAR

Els propietaris hauran
de netejar les parcel·les

El Departament de Medi Am-
bient del Consistori farà un re-
queriment als propietaris de
parcel·les del Bosc d’en Vilaró
perquè les mantiguin netes de
matolls i rebaixin la densitat de
l’arbrat en prevenció de pos-
sibles incendis forestals. Si els ar-
bres són massa grans i estan pro-
pers entre sí, poden facilitar la
propagació de les flames en cas
d’un foc i això posaria en perill

tant les cases de les parcel·les
com la integritat dels veïns. Als
solars no es poden emmagat-
zemar materials inflamables.
També es recomanarà que, si cal
sacrificar arbrat s’eliminin pins en
comptes d’alzines o roures, que
són espècies autòctones i més
resistents al foc. Per ajudar al
compliment de les mesures que
marca la llei, l’Ajuntament s’ofe-
reix a donar als propietaris del
Bosc d’en Vilaró informació i
assessorament.

tal ha dut a terme una interven-
ció que ha costat més de 28.000
euros a tres camins de Vallen-
çana-Reixac i a un altre perime-
tral que dóna la volta al Turó a
mitja alçada de la muntanya.

Pistes noves. L’actuació ha
consistit a arranjar el ferm amb
terra i a ampliar-los eliminant
la vegetació “per permetre que

es puguin creuar dos ca-
mions de bombers, en cas
que sigui necessari”, ha expli-
cat el tècnic municipal de Medi
Ambient, Claudio Marcos.
Els camins habilitats són tancats
als vehicles, encara que no al pas
de persones. Alguns d’ells ja
existien i d’altres, com el que
s’ha fet a mitja alçada del Turó,
són nous.

pilar abián
redaccióLa intervenció l’ha sufragada el Consell Comarcal del Vallès Occidental

>> BOSC D’EN VILARÓ

ARXIU

>> La urbanització es troba a la serralada de Marina
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>> Les obres es van iniciar al novembre i és previst que estiguin enllestides al mes de març

SANTI ROMERO

>> EDUCACIÓ Campanya
escolar sobre
el foc al bosc

L’Escola Bressol Mitja Costa
començarà a funcionar a l’abril,
d’acord amb les previsions de la
Regidoria d’Educació. Les obres
d’adequació de l’edifici que aco-
llirà l’equipament –al recinte del
CEIP Mitja Costa– es van inici-
ar el passat mes de novembre i ja
són a punt d’acabar. Un cop fi-
nalitzin, s’instal·larà el mobiliari
i el centre podrà començar a fun-
cionar, gestionat per l’empresa
adjudicatària que guanyi el con-
curs públic convocat pel Con-
sistori.

Obertura. Tot i que no hi ha
una data concreta per a la inau-
guració, tot indica que podria ser
durant la segona quinzena de
març i l’obertura, el 10 d’abril,
després de Setmana Santa.
L’Ajuntament ha convocat més
d’un miler de famílies potencial-
ment usuàries del servei a una
reunió que es farà a la Casa de la
Vila el 14 de febrer, a les 18.30h.
En aquesta trobada els pares re-

bran informació directa sobre les
característiques de l’equipament
i els serveis que oferirà als usua-
ris.
L’edifici disposarà de tres aules
–per a infants de quatre mesos a
un any, d’un a dos anys i de dos
a tres– i d’una sala polivalent, a
banda de la biberoneria i els es-
pais destinats al personal. L’es-
cola obrirà de 8.30 a 17.30h i
s’ofertarà un servei d’acollida de

7.30 a 8.30h i de 17.30 a 18.30h
per a les famílies que acreditin la
seva necessitat.
La capacitat del centre serà de
41 alumnes, per tant, en cas que
el nombre de preinscripcions
superi el de places, aquestes s’ad-
judicaran per sorteig. “Totes les
escoles bressol del municipi
pertanyen a la mateixa zona
d’influència, és a dir, no pun-
tuarà la proximitat al domicili”,

ha indicat la regidora d’Educa-
ció, Ana Rivas (PSC). Els alum-
nes tampoc tindran prioritat per
matricular-se al CEIP Mitja
Costa.
Pel que fa als preus, seran
equiparables als de l’Escola Camí
del Bosc de Can Cuiàs, l’única
de titularitat municipal fins ara.
La jornada completa sense men-
jador serà de 140 euros i, amb
els àpats inclosos, de 246.

El 14 de febrer es farà una reunió informativa a la Casa de la Vila per a les famílies interessades

L’Escola Bressol podria obrir
les seves portes al mes d’abril

L’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Montcada
col·labora en la divulgació de la
campanya escolar El Cortafuegos,
del Ministeri de Medi Ambient,
per conscienciar els infants so-
bre la problemàtica dels incendis
forestals. Els voluntaris locals
estan visitant les escoles de
Montcada per proposar-los la
iniciativa i ja han concertat la
seva presència al CEIP El Turó.
La campanya inclou concursos
de dibuix, creació d’eslògans,
teatre i contes, però la part cen-
tral és el joc Cortafuegos, que con-
sisteix a reproduir un incendi i
actuar per extingir-lo.
Cada centre escolar que hi parti-
cipi haurà d’escollir una parella
d’alumnes que concursarà en una
final a nivell de tot Catalunya. Els
guanyadors i un professor re-
bran com a premi una estada a
un parc natural espanyol i el vere-
dicte es coneixerà el 30 de març.
Paral·lelament, els voluntaris de
Protecció Civil oferiran una xer-
rada als alumnes sobre preven-
ció d’incendis. La iniciativa comp-
ta amb el suport d’Educació i
Medi Ambient.

silvia díaz
redacció
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El mapa de salut es desdobla
amb l’entrada del nou CAP

>> SANITAT

pilar abián
redacció

>> Les obres del nou CAP es troben ja en la recta final

SANTI ROMERO

notícies

El Ple va aprovar en la sessió
ordinària del mes de gener el des-
doblament de la població en
dues Àrees Bàsiques de Salut
(ABS), amb dos centres d’assis-
tència primària. La mesura es farà
efectiva en breu, quan entri en
funcionament el nou CAP Salut
situat a la zona de Pla d’en Coll
que s’anomenarà Les Indianes,
recuperant el nom històric de la
masia que antigament ocupava
el sector.

Àmbit d’actuació. L’ABS
Montcada i Reixac 1 inclourà
l’actual CAP, ubicat a la plaça
Lluís Companys, i cobrirà un
àmbit territorial de 21.117 habi-
tants dels barris de Font Puden-
ta, la Ribera, Vallençana Baixa,
Montcada Centre, Can Sant Joan
i Can Cuiàs. En segon lloc, l’ABS
Montcada i Reixac 2 contindrà
el nou CAP i oferirà servei a
11.638 montcadencs del Pla d’en
Coll, Mas Rampinyo, Montcada
Nova, Terra Nostra, Mas Du-
ran i Can Pomada.
La necessitat d’incrementar els

serveis sanitaris a Montcada i
Reixac ha vingut motivada,
d’una banda, per l’important
creixement de la població, que
tot i que ara per ara està per so-
bre dels 32.700 habitants, la
previsió és que arribi als 40.000.
Un segon factor que fa necessari
el desdoblament de serveis sani-
taris és la dispersió geogràfica

del terme municipal, caracte-
ritzat per l’existència de barreres
urbanístiques com autopistes,
carreteres i vies de tren i elements
com el riu Besòs.
La regidora de Salut Pública i
Consum, Eva Gonzalo (PSC),
ha dit que els pacients que vulguin
podran triar el CAP de refe-
rència, tot i que no li pertanyi.

El Ripoll marcarà la divisòria entre els adscrits a l’ABS Centre i al del Pla d’en Coll

Al llarg dels propers mesos els establiments del sector càrnic de
Montcada s’hauran d’adaptar a la normativa que obliga a clas-
sificar-se segons l’activitat que desenvolupen i a tenir el número
d’autorització sanitària. El nou Decret classifica cada activitat en
funció de la manipulació dels productes a la venda. Les catalo-
gades com a carnisseries només poden vendre carn sense elabo-
rar i que hagi variat com a molt la seva forma. La carnisseria-
cansaladeria sí permet vendre productes adobats o curats i la
carnisseria-xarcuteria permet la venda de productes d’elaboració
pròpia. El departament de Salut Pública i Consum ja ha informat
per carta a la cinquantena d’establiments càrnics del municipi so-
bre la necessitat de complir amb el nou Decret sanitari i ara
distribuirà un díptic que repartirà entre els comerços afectats. PA

en 2 minuts...

� Nova normativa per a carnisseries

� Estudi de salut a la Ribera
La situació sanitària de la Ribera s’analitzarà en un estudi, valorat
en 56.000 euros, que el Departament de Salut de la Generalitat
ha encarregat a la Fundació Robert de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), per posar en marxa accions per millorar els
principals problemes sanitaris dels nuclis urbans que formen part
de la Llei de barris. L’estudi de l’UAB analitzarà els factors socials
i culturals que poden produir desigualtats sanitàries i serà la base
de les futures actuacions que es desenvolupin a la Ribera i la resta
de zones incloses a la Llei de barris, centrades especialment en
infants, mares i persones grans. SD

SANTI ROMERO
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Montcada té servei de taxis
durant tots els dies de l’any

silvia díaz

redacció

La companyia que opera al municipi ha arribat a un acord amb Barnataxigroc

en 2 minuts...

� Contenidors soterrats a Can Sant Joan

>> El servei de taxis estarà actiu els 365 dies de l’any

SANTI ROMERO

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

La companyia de taxis que ope-
ra a Montcada, Radio Taxi Cer-
danyola, ha arribat a un acord
amb l’empresa Barnataxigroc
per ampliar el servei que dóna al
municipi, amb un augment d’un
centenar de vehicles disponibles
per a les dues empreses –es passa
de 400 a 500– i la creació d’una
centraleta única. El número de
telèfon actual del servei, el 936
917 600 continua operatiu i
també s’incorpora el 935 581
111, als que els ciutadans podran
trucar i demanar un vehicle les
24 hores del dia els 365 dies de
l’any.
El Sindicat del Taxi de Catalunya
(STAC) ha valorat molt positi-
vament la iniciativa perquè im-
plica que “els taxis que ope-
ren a Barcelona donaran ara
servei a tot l’Àrea Metropo-
litana i al Vallès”, ha indicat

Luis Berbel, representant de
l’STAC.

Més prestacions. A partir
d’ara, els usuaris podran reser-
var un taxi amb 24 hores d’ante-
lació i el contestador automàtic
ha incorporat una opció perquè
els clients habituals no hagin de

citar totes les seves dades cada
cop que demanen un servei. A
través d’aquest acord, els taxis
ofereixen tot tipus de presta-
cions, des de viatges en carrete-
ra fins a transports de malalts
per centres hospitalaris i serveis
a empreses o de paqueteria, en-
tre d’altres.

Cinc nous contenidors soterrats es van posar en marxa el 26 de
gener a Can Sant Joan, a la confluència entre els carrers Carril i
Besòs. Els nous bidons
permetran descongestio-
nar els ja existents als car-
rers Besòs i Viver, que els
veïns sovint trobaven
plens. Al barri conviuen
encara contenidors soter-
rats amb alguns de super-
fície, situats als carrers
Besòs, Turó, Bateria i
Drac, perquè l’Ajunta-
ment ha de decidir la col·locació de més bateries soterrades. El
procés d’implementació dels contenidors soterrats a Montcada
es va posar en marxa la primavera del 2003 amb una prova
pilot i al 2004 va començar la instal·lació definitiva, començant
per Mas Rampinyo. SD

�Subvencions al comerç local

Prop d’un centenar de comerços de la ciutat, un 17% del cens
total, ha participat en una prova pilot del Servei de Salut Pública i
Consum de la Diputació de Barcelona que té com a objectiu
avaluar el servei que cada botiga dóna al consumidor. La prova
consistia a respondre una enquesta en què cada comerciant avaluava
el seu establiment. Les botigues que han participat satisfactòriament
han rebut un adhesiu que els distingeix com a comerç de qualitat
per complir amb totes les normatives que hi ha en defensa dels
consumidors quant a tenir els preus i els horaris comercials a la
vista, els fulls de reclamació i l’expedició de rebuts i factures. PA

�Els comerços s’autoavaluen

Tres empreses han accedit als ajuts que atorga la Regidoria de
Comerç per al foment i modernització dels establiments
comercials de Montcada. L’Ajuntament ha destinat un total de
4.435 euros, que han anat a parar a l’empresa de repartiment
KBQ’FAN (Mas Rampinyo), a la perruqueria Manel (Centre) i
a l’Herbolari (Pla d’en Coll). Aquests tres establiments han estat
els únics que han sol·licitat un ajut i els diners els destinaran a
millorar alguns aspectes, com els rètols, la maquinària o la
infrastructura del local. La regidora de Comerç, Antònia Bofill
(CiU), ha lamentat que hagi baixat el nivell de sol·licitants res-
pecte a convocatòries anteriors, en les que alguns dels comerços
quedaven fora dels ajuts. SD

Aquiler. Apartamento en Blanes los pinos en
segunda linea de mar. A 150 metros de la
playa. Una habitación doble, comedor con
sofá cama, amplia terraza, baño completo,
tv, piscina… Para fines de semana, meses de
verano y Semana Santa. Tel. 679 504 721.
Econòmico.
Traspàs. Tintoreria al Vallès Oriental. Única
a la població. Tel. 647 51 49 36.
Vendo. Máquina de coser moderna en buen
estado por 30 euros. Con bicicleta de adulto
de regalo. Urgente. Tel. 676 424 471.
Busco feina. Dona de 47 anys s’ofereix per
cuidar gent gran o fer tasques de neteja per
hores. 93 564 43 87 // 627 172 583
En traspaso. Bar restaurante-pizzeria en av.
Catalunya de Mas Rampinyo.Tel. 935 753
271.
Busco trabajo. Mujer de 45 años con titu-
lación y experiencia se ofrece para cuidar
personas mayores por las tardes. Tel. Pilar 618
645 777.
Oferta laboral. Es precisa dependenta per
estabiment a Montcada. Tel. 93 565 10 10
(Srta.Vanessa).
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

industrial 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 inte-
resada 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’en-
trepans a Terra Nostra. Tasques a realitzar:
planxa i fregidora. De dimarts a diumenge.
Contracte fix. 667 768 679. Tere.
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 20 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 trabajo. Española con nivel de inglés
nativo para trabajos de oficina. Tel. 610 498 365.

� UGT assessorarà els aturats
El sindicat UGT oferirà informació i orientació a les persones
en situació d’atur de Montcada, assessorant-les en aspectes com
l’elaboració d’un currículum, com fer una entrevista de treball
i fent que mantinguin una actitud activa en la recerca de feina.
Paral·lelament, el sindicat donarà suport als tècnics municipals
del Servei de Promoció Econòmica (SPE) amb l’aportació
de dades sobre el mercat laboral i en la gestió de la borsa de
treball. Aquest suport forma part del conveni de col·laboració
al que UGT ha arribat amb l’Ajuntament. El Consistori aporta
22.000 euros per finançar el servei, que es donarà durant 3
dies a la setmana a les dependències de l’SPE (Alt de Sant
Pere, 73). SD

SANTI ROMERO
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El Pla incideix en què el consum d’estupefaents o d’alcohol pot alterar el rendiment en el treball i ser motiu d’accidents

El programa incorpora actuacions per
promoure la salut en l’àmbit laboral

silvia díaz

la ribera

PLA LOCAL SOBRE DROGODEPENDÈNCIES

 >> La Regidoria organitza tallers als instituts que tracten sobre les drogodependències

ARIXU/ LAURA GRAU

conferència

L’EDUCADOR JAUME FUNES RECOMANA PACIÈNCIA ALS PARES

>> Funes presentant el Pla amb la regidora

SILVIA DÍAZ

1a quinzena
febrer  2007

La promoció de la salut al tre-
ball és una de les novetats del
Pla Local Sobre Drogodepen-
dències (PLSD) per als anys
2006-2009, entenent que el con-
sum de substàncies o d’alcohol
pot alterar el rendiment i ser la
causa d’un accident laboral. El
nou projecte també incorpora
nous mecanismes de participa-
ció ciutadana, per implicar el
màxim de persones –profes-
sionals, representants d’entitats i
particulars– en la prevenció i
minimització de les conductes
de risc. L’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), i la regidora de
Salut Pública i Consum, Eva
Gonzalo (PSC), van presentar el
18 de gener el PLSD al Centre
Cívic La Ribera –que el Ple va
aprovar per unanimitat el 25 de
gener–, a més de l’avaluació del
programa anterior (2002-2005).

Procés. El PLSD és el marc
en el que s’estructuren totes les
actuacions que es fan a Mont-
cada en matèria de prevenció de
les drogodependències, des de
moltes àrees de l’Ajuntament, els
cossos policials, els responsables
de locals d’oci nocturn, els cen-
tres de salut, les farmàcies i les
entitats. El projecte treballa per
la salut de tota la població però
fa especial èmfasi en els col·lec-
tius més vulnerables: infants,
adolescents i joves.
Les intervencions preventives es
fan en els àmbits escolar, del
lleure, comunitari i laboral. El
PLSD també treballa per reduir
els danys que poden provocar
les drogues, amb programes
com el d’intercanvi de xeringues
o el de reducció de riscos en es-
pais d’oci nocturn i en assistèn-

cia i integració social de perso-
nes drogodependents.
Eva Gonzalo fa una balanç
positiu de les actuacions desen-
volupades fins ara perquè “han
permès consolidar els pro-
grames preventius en els cen-
tres escolars” i especialment
“pel nivell d’implicació ciuta-
dana que hem aconseguit,
que és molt notori en acti-
vitats com el tapís del Dia
Mundial de la Sida”.
Des de Salut Pública i Consum
també es destaca la consolidació
del programa de seguretat viària
i alcohol a tots els alumnes de
quart d’ESO, d’un circuit de su-
port informatiu als tècnics en
matèria de drogodependències
i la creació d’un programa de
lleure alternatiu.

Projectes. De cara als prò-
xims tres anys, el PLSD serà
continuïsta amb l’anterior i
treballarà els àmbits escolar, la
família, la comunitat, el lleure, el
treball, els serveis sanitaris i els
mitjans de comunicació social,
amb activitats adaptades a cada
sector. Segons Gonzalo, “man-
tindrem els programes que
ens han funcionat i exclou-
rem els que no han anat bé o
han quedat obsolets”.
El projecte permetrà continuar
coneixent de manera més acu-
rada la situació local de les dro-
godependències i també pro-
moure la creació d’un observa-
tori local. Entre d’altres reptes,
l’Ajuntament s’ha fixat incre-
mentar a un 60% la cobertura
de tallers i activitats lúdiques a
secundària, que els professors
implementin programes educa-
tius permanents sobre drogues
i implicar més als pares i a les
mares.

La presentació del PLSD va comptar amb la presència del
psicòleg i educador Jaume Funes, que va oferir una conferèn-
cia sobre la relació dels diferents tipus d’adolescents amb
les seves famílies. Davant d’una seixantena de persones,
Funes va explicar que, en molts casos, les famílies sobre-
protegeixen els fills i això pot generar una situació de
conflicte. L’especialista creu que prevenir no significa con-
trolar sinó que el que han de fer els pares i mares és
“promoure que els adolescents tinguin capacitat de
decisió per ser responsables amb les seves actituds”, i
també els recomana que “tinguin curiositat per entendre
què passa pel cap dels seus fills i fer la mirada enrera
perquè segur que, tot i els avenços socials i tecnològics,
no fan molt més del que ells feien quan tenien la seva edat.
Quan creixin segur que s’assemblaran fins i tot massa als
pares”. A més, l’educador creu que ningú no madura si no
corre riscos i va aconsellar els professionals que elaboren
programes preventius que primer entenguin quin paper
juguen les drogues en la vida dels joves i perquè les podrien
substituir. SD
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El barri engega un projecte
amb serveis per a les dones

SANTI ROMERO

Les participants reben assessorament per integrar-se en el món laboral

El programa “Construir l’En-
torn”, de la Regidoria d’Integra-
ció Social i Drets Civils, conti-
nua el servei d’informació per a
la població nouvinguda amb un
cicle de tres xerrades, a càrrec dels
tècnics municipals.
La primera es farà el 13 de fe-
brer i tractarà sobre la naciona-
litat, incidint en el permís de resi-
dència. El 6 de març es parlarà
sobre regularització: permisos

Tècnics municipals oferiran
xerrades per als immigrants

d’arrelament social, laboral i fa-
miliar, el règim general i la regu-
larització de menors. La darrera
xerrada serà el 17 d’abril i girarà
entorn al mercat de treball. Es
donaran eines per a la recerca de
feina i s’informarà sobre el Servei
de Promoció Econòmica. Totes
les conferències tindran lloc al
Centre Cívic La Ribera, a les 19h.

Objectius. El projecte “Cons-
truir l’Entorn” té com a finalitat
que els immigrants coneguin qui-

na és la seva nova realitat social,
cultural, laboral, econòmica i lin-
güística.
Per donar suport als nouvinguts,
el programa inclou sessions
informatives i tallers pràctics en
què els participants podran co-
nèixer conceptes com l’empadro-
nament, els serveis de l’Ajun-
tament i la resta d’administra-
cions, els costums del municipi,
el model sanitari o el funciona-
ment d’una comunitat de veïns,
entre d’altres.

silvia díaz
redacció

Les conferències formen part del projecte ‘Construir l’Entorn’, per a nouvinguts

Serafín Marín, ferit en
una aparatosa envestida
laura grau
redacció

El torero montcadenc Serafín
Marín, de 24 anys, es recupera
favorablement de les ferides
sufertes el passat 28 de gener
durant una corrida a Ajalvir
(Madrid). En un moment de la
seva actuació, el jove va ser en-
vestit pel brau que li va clavar
una de les banyes a l’alçada del
pit. Marín va ser atès a l’UVI
mòbil instal·lada en les imme-
diacions de la plaça i, posterior-
ment, va ser traslladat a l’Hos-
pital Príncipe de Asturias d’Al-
calà d’Henares, on continua in-
gressat.
L’accident podia haver estar fa-
tal, segons fonts mèdiques, pe-
rò, finalment la banya no va to-
car el pulmó, tal com s’havia

temut en un principi. L’apoderat
del torero, Ángel Guzmán, as-
segura que el pronòstic és opti-
mista i que el jove està animat i
amb ganes de tornar a torejar.

El matador montcadenc tornarà a torejar en breu

ARXIU

 >> El matador, torejant

El programa “La Ribera de les
dones” oferirà nous tallers a par-
tir del febrer per continuar fa-
cilitant la inserció laboral de les
dones, fomentar el dret d’aquest
col·lectiu a la plena ciutadania i
potenciar la participació en els
assumptes socials, els tres ob-
jectius bàsics amb què l’Oficina
d’Atenció a la Dona (OAD) de
Montcada va posar en marxa al
desembre aquest projecte, em-
marcat en el Pla Integral de la
Ribera. La responsable de l’Ofi-
cina de la Dona, Núria Moner,
ha explicat que el programa està
dedicat, més especialment, a les
dones immigrants de la Ribera,
que necessiten una atenció con-
creta i pretén “que sentin com
a propi l’espai i l’entorn del
barri”.

Iniciatives. A partir del fe-
brer, “La Ribera de les dones”
incorpora les següents activitats:
un taller de comunicació social i
expressió, un curs d’informàtica
a nivell d’usuari i un taller d’ha-

bilitats socials per a la recerca de
feina. Tal i com afirma Moner,
“aquests tallers ajudaran les
dones immigrants a desen-
volupar les habilitats neces-
sàries per fer front a la recerca
de feina, que resulta per a
elles una tasca agressiva”.
Les activitats, que sobretot van
adreçades a dones que han per-
dut l’hàbit del treball continuat,
es complementaran amb un ser-
vei d’atenció psicològica. A partir
del 5 de març està previst l’inici

d’un taller sobre salut reproduc-
tiva, que tractarà tant aspectes
emocionals com físics, i que, se-
gons la dinamitzadora del pro-
grama, Luz Marina Gil, pretén
“posar en comú els pensa-
ments de dones de diferents
nacionalitats per trencar ta-
bús que parteixen del desco-
neixement”. També es porta-
ran a terme tallers per educar
els fills i filles adolescents i per
al tractament dels residus do-
mèstics.

>> BRAUS >> LA RIBERA

natàlia muñoz
redacció

Taller sobre dependències. L’OAD va posar en marxa el
23 de gener un taller per a que les dones analitzin els aspectes
positius i negatius de les dependències familiars, d’amistat i
emocionals. Al curs participa una dotzena de dones. SD

Concurs literari per a nens de 6 a 12 anys
Més informació a l’Espai Jove Can Tauler. Tel. 935 641 741

Marta Bacardit Sáez

Desè aniversari

El teu somriure ens acompanya sempre
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Més de 2.600 alumnes participen
als tallers educacionals de salut

 >> Alumnes de l’escola La Salle durant un dels tallers de sexualitat a càrrec de la psicòloga Vanessa Vadillo

PILAR ABIÁN

L’Ajuntament promou hàbits saludables entre els estudiants de primària i secundària de la localitat

Més de 2.600 alumnes del muni-
cipi, de primària i secundària,
participen aquest curs als tallers
educatius que organitza la Re-
gidoria de Salut Pública i Con-
sum. L’objectiu del programa és
ensenyar hàbits de vida sa-
ludables, per això, les qüestions
que es tracten van des de salut
bucodental fins a tinença respon-
sable d’animals, passant per la
prevenció de drogues i la se-
xualitat, entre d’altres qüestions.
Els tallers els imparteixen pro-
fessionals del Centre d’Atenció
Primària (CAP), piscòlegs i
educadors de la Creu Roja i du-
ren entre una i dues hores. El
grup treballa amb activitats dinà-
miques que conviden a la reflexió
i contribueixen a l’aprenentatge
dels conceptes que es tracten.

Interacció. Vanessa Vadillo,
de la Regidoria de Salut Pública
i Consum, és l’encarregada de
fer el taller sobre sexualitat als
alumnes de secundària. “Gene-
ralment els alumnes es mos-
tren participatius, potser al

pilar abián
montcada nova

principi els fa una mica de
vergonya parlar de sexe, però
demostren tenir informació,
encara que no sempre ben
assimilada”, explica Vadillo.
En qualsevol cas, el taller els ajuda
també a acabar amb alguns mi-
tes, com ara que la marxa en-
rere és un mètode anticon-
ceptiu, que l’hàbit de mastubar-

se és perjudicial o que les relacions
homosexuals són antinaturals.
Els continguts dels tallers sobre
sexualitat varien en funció dels
cursos. Amb els alumnes de 1r
d’ESO es parla sobre els canvis
en la pubertat i els sentiments;
amb els de 2n, sobre com sen-
ten aquesta vessant de la seva
vida, i amb els de 4t, sobre com

prevenir les malalties sexuals i
els embarassos no desitjats. A
banda, la Regidoria també ofer-
ta per als alumnes de secundària
altres tallers sobre tabac, alco-
hol i drogues, alimentació i se-
guretat vial. Els de primària fan
tallers adreçats a la salut buco-
dental, la tinença responsable
d’animals i l’educació viària.

Els hàbits alimenticis centren
també un dels tallers que Salut
Pública i Consum oferta als
IES locals. La infermera del
CAP Susana Navarrete n’és
l’encarregada de fer les classes
adreçades a alumnes de 1r a
3r d’ESO. “Fem una part de
teòrica sobre la nutrició i
després exercicis pràctics
com ara preparar un esmor-
zar ideal o avaluar espots
publicitaris enganyosos re-
lacionats amb la dieta o
l’aparença física”, explica.
Segons Navarrete, als adoles-
cents els preocupa més l’apa-
rença física que la dieta, so-
bretot a les nenes: “Ara són
joves i res no els fa mal, en-
cara no tenen consciència
que si porten una dieta equi-
librada des de la infància, el
seu cos els ho agrairà en el
futur”. Per això, l’objectiu
dels tallers és fer-los arribar un
missatge senzill però directe,
sobre aquesta relació.
Navarrete valora positivament
l’experiència, ja que trenca
amb la rutina de la seva feina
diària com a infermera i els
resultats són, en la seva opinió,
força gratificants. PA

Consells per
a una bona
alimentació
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Sheila passa la primera prova i
es classifica per a la semifinal

La pròxima actuació de la montcadenca al concurs de TVE serà el 10 de febrer, amb quatre ballarins locals

silvia díaz

montcada

SILVIA DÍAZ

Sheila Rodríguez va superar el
23 de gener la primera prova de
foc al programa de Televisió Es-
panyola Misión Eurovisión, passant
a la següent fase del procés per
escollir el representant espanyol
al festival europeu de la cançó.
A la semifinal, que tindrà lloc
el 10 de febrer, l’artista mont-
cadenca es batrà amb altres 19
concursants per obtenir una de
les cinc places que dóna pas a la
final del 24 de febrer. Per a aques-
ta ocasió, Sheila estarà acompa-
nyada de quatre ballarins del gim-
nàs Jym’s de Montcada, els ger-
mans Jonathan, Mireia i Sergio
Martín i Eva Perea.

Elecció del jurat. A cada gal·-
la de presentació s’escullen cinc
semifinalistes, tres els trien els
telespectadors a través de mis-
satges de mòbil o trucades, i els
altres dos els escull el jurat, for-
mat pels cantants Massiel i Mikel
Herzog. Va ser el jurat el que,
després del procés de votació del
23 de gener –que és semblant al

>> MISIÓN EUROVISIÓN

del Festival d’Eurovisió– va res-
catar Sheila, que en les votaci-
ons del públic havia quedat en
setenta posició, amb 79 punts.
La montcadenca es va mostrar
molt sorpresa per haver passat
a la següent fase: “Per a mi ja
era un premi poder participar
al concurs i ara que he arribat
a la semifinal, no m’ho puc
creure”.

>> La família de Sheila seguint per televisió l’actuació que li va donar el passi a la semifinal del concurs

Xè aniversari
de l’Esplai de

Can Cuiàs

Montcada Ràdio
dóna suport a Sheila

RODRIGO GONZÁLEZ

Tallers infantils i inflables són les
propostes amb les que l’Esplai
Can Cuiàs celebrarà amb tot el
barri els seus deu anys d’història.
La festa tindrà lloc el 3 de febrer
al Parc del Turó Blau, de 17 a
20h. Una de les responsables de
l’Esplai, Mireia Martín, ha ex-
plicat que “volem fer una me-
na de jornada de portes ober-
tes perquè tothom ens cone-
gui i que els infants s’ho pas-
sin bé”.

Trajectòria. Des de fa una
dècada, l’Esplai Can Cuiàs fun-
ciona al barri i treballa amb in-
fants de 3 a 12 anys. Durant l’any
es troben els dissabtes de 16.30
a 19.30h i es programen tallers,
xerrades, jocs dirigits i sortides.
Al Nadal i al mes de juliol es fan
activitats extraordinàries.
L’objectiu del centre, segons
Martín, és “contribuir a l’edu-
cació dels infants a través
d’activitats de lleure”. L’Es-
plai el dirigeixen tres educadores
que treballen de forma volun-
tària. Un dels reptes de l’entitat
és aconseguir implicar més gent
en el projecte.

silvia díaz

redacció

El programa No vamos a
ningún lado (dissabtes, de
13 a 14h) col·labora amb la
promoció de l’artista cap a
Eurovisió. El 27 de gener,
personal de la ràdio va visi-
tar Sheila al restaurant de
Cunit on actua cada dis-
sabte a la nit (foto). SD
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El portal montcada.cat dobla
al 2006 el nombre de visites

SILVIA DÍAZ

silvia díaz

redacció

L’Ajuntament presentarà en breu una nova web municipal més interactiva

El web municipal de Montcada
i Reixac, www.montcada.cat, pràc-
ticament va doblar durant el 2006
el nombre de visites respecte al
2005. El portal va registrar un total
de 592.823 visites, un 87 % més
que al 2005, que equivalen a més
de 1.600 diàries.
Segons les dades facilitades per
l’Ajuntament, les seccions que
registren un major nombre de
consultes són el plànol, l’arxiu
fotogràfic, les notes de premsa,
notícies, l’agenda i els telèfons
d’interès.

Demanda ciutadana. La
presidenta de l’Àrea de Presi-
dència, Ana Rivas (PSC), ha ma-
nifestat que “les dades obtin-
gudes demostren que els ciu-
tadans cada vegada confien
més en Internet per estar
informats i per obtenir ser-
veis”. L’augment de l’ús del web
municipal, segons Rivas, “ens
encoratja a oferir més serveis
de forma telemàtica, a través
del nou portal que presen-
tarem properament”. L’edil ha

destacat que el futur web muni-
cipal serà més dinàmic, modern
i ampliarà els tràmits que es

>> INTERNET

puguin fer des de la xarxa, per-
què els ciutadans no s’hagin de
desplaçar tant a l’Ajuntament.

>> El web municipal canviarà en breu el seu format actual
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en 2 minuts...
�Programa d’orientació laboral

Mural i fòrum contra la violència�
SANTI ROMERO

Projecte referent a Catalunya
natàlia muñoz

terra nostra

A Terra Nostra, voluntaris treballen amb un col·lectiu de joves discapacitats

Associació de Sords i Cecs de Catalunya (APSOCECAT)

gent que es mou

més informació
  Crisantems sn (Terra Nostra)

Tel. 933 317 366

www.apsocecat.org

APSOCECAT

 >> Una de les nenes que rep atenció per part dels membres de l’entitat

L’associació APSOCECAT,
integrada per pares de nens, ne-
nes i joves sordcecs de Catalunya,
és una organització sense ànim
de lucre constituïda l’any 1999.
L’associació vetlla per la inte-
gració dels joves discapacitats i
va néixer com a entitat dinamit-
zadora d’institucions.
A Montcada i Reixac, el col·lec-
tiu ha presentat un projecte per
a la creació d’un centre ocupa-
cional per a joves sordcecs al
barri de Terra Nostra que, un cop
es posi en marxa, esdevindrà
una iniciativa pilot a l’Estat
espanyol.

Integració. Actualment, al
municipi ja s’estan portant a
terme iniciatives adreçades a la
integració social i laboral
d’aquests joves discapacitats. Al
carrer Crisantems, a Terra Nos-
tra, un casal de joves voluntaris
porta a terme un seguit d’acti-
vitats adreçades als nens i nenes
sordcecs amb l’objectiu de millo-
rar la seva relació amb l’entorn.
L’associació, que comparteix lo-

cal amb l’entitat montcadenca de
discapacitats físics, psíquics i
sensorials Adimir, porta a terme
programes d’atenció i assesora-
ment als familiars dels joves
sordcecs del municipi i també

d’altres poblacions de les
rodalies.

El Servei de Promoció Econòmica (SPE) comença el 6 de
febrer el curs formatiu Tastets d’Oficis. La iniciativa s’adreça a
joves entre 16 i 21 anys, que ja saben que volen treballar però
no tenen clar quina dedicació escollir o bé, pretenen continuar
estudiant però es decanten per disciplines més pràctiques. El
programa compta amb un total de 70 alumnes, que participa-
ran a un o dos cursos de l’oferta proposada per l’SPE: mecànica,
electricitat, soldadura, informàtica, administració, imatge per-
sonal i monitoratge i activitats físiques. Les sessions acabaran el
23 de març. SD

El Centre Cívic de Can Cuiàs va commemorar el 30 de gener
el Dia de la No Violència i la Pau amb la presentació d’un
mural confeccionat amb missatges pacifistes aportats per
ciutadans, fets en text, dibuix o pintura. Al Centre Cívic l’Alzina,
de Terra Nostra, es va fer un cine-fòrum, centrat en la pel·lícula
Dos Hermanos. Aquesta efemèride propugna una educació
permanent en la concòrdia, la tolerància i el respecte als drets
humans. El 30 de gener coincideix amb l’aniversari de l’assassinat
del pensador pacifista indi Mahatma Gandhi. SD
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Divendres  2
inauguració. De l’exposició “Còmic

i il·lustració”, de l’artista local Miquel Angel

García Fernández, amb l’actuació del grup

musical local Nikeriendo. Fins al 17 de febrer.

Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Dissabte 3
jornada. Diada de portes obertes a la

comissaria dels Mossos d’Esquadra de

Montcada, amb visites guiades a les

instal·lacions.  Hora: D’11h a 18h. Lloc: c/

Pla de Matabous s/n cantonada, c/ Segre.

festa. Celebració del Xè aniversari  de

l’Esplai de Can Cuiàs. Hora: 17h. Lloc:

Parc del Turó Blau i pista coberta.

Diumenge  4
sortida. Visita al museu-estudi del pintor

Palmero. Hora: 11h. Punt de trobada: Ta-

quilla del metro de la Vall d’Hebron. Organitza:

Fundació Cultural Montcada.

teatre.  Lluna, el somni de Dalí, a càrrec

de Cia de Titelles L’Estenedor. Hora: 12h.

Lloc: Auditori. Preu: 3,60 euros.

Dilluns 5
reunió. De les famílies que formen part de

la comissió de necessitats educatives

especials. Hora: 19h. Lloc: Sala de cursos

de l’Ajuntament.

Dimarts 6
xerrada. Sobre les pensions, a càrrec

de Laura Miras, de l’Institut Nacional de la

Seguretat Social (INSS). A continuació, teatre

amb M-a-r-u-j-o-n-e-s del grup La casa de

mar, de Barcelona. Hora: 16.30h. Lloc: Ca-

sal de la Gent Gran de Montcada i Reixac.

Organitza: Casal de la Gent Gran.

presentació. Del  número 8 de la  re-

vista Monte Catano, del Museu Municipal.

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

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

Museu Municipal.

Dijous  8
xerrada. Revalorització de les pensions

2007. Hora: 17.30. Lloc: Casal de la Gent

Gran Casa de la Mina. exposició.

Inauguració de l’exposició de pintura de Mi-

guel Cantero, fins al 25 de febrer. Hora: 19.30h.

Lloc: Casa de la Vila.

Divendres 9
hora del conte. Castells, bruixes i

cavallers, a càrrec d’Albert Estengre.  Hora:

18h. Lloc: Biblioteca de Montcada Centre.

Dissabte 10
sortida. Visita a places del barri de Gràcia.

Hora: 11h. Punt de trobada: Sortida del metro

de Lesseps. Organitza: Fundació Cultural

Montcada.

cinema. 55 días en Pekín, de Nicholas

Ray. Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent Gran

Casa de la Mina.

cinema. El larerinto del fauno, de

Guillermo del Toro. Hora: 19h i 22h. Lloc:

Auditori. Preu: 3,60 euros per sessió.

presentació. Del cedè Al carrer, del

grup La Pegatina. Hora: 20h. Lloc: Pub

Boulevard (Carretera Vella, 74).

Diumenge 11
sortida. Esquiada a Puyvalador.  Hora:

10.30h Organitza: El Cim.

Dilluns 12
taller. “Pinta i decora amb amor”.

També el dia 13. Hora: 18h. Lloc: Centre

Cívic l’Alzina. Organitza: Xarxa de Dina-

mització.

Dimarts 13
xerrada. Programa d’alimentació per

CINEMA

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

EL LABERINTO
DEL FAUNO
De Guillermo del Toro
10 de febrer, a les 19 i 22 h
Preu: 3,60 euros per sessió

LLUNA, EL SOMNI DE DALÍ
Amb la cia. L’Estenedor

4 de febrer, a les 12h

TEATRE FAMILIAR

PREPAREM EL CARNAVAL

Del 2 al 17 de febrer

Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut Organitza: Regidoria de Cultura

Exposició de Miguel Cantero
Del 8 al 25 de febrer

CÒMIC I IL·LUSTRACIÓ
Exposició del dibuixant
local Miguel Ángel
García Fernández

A l’Espai Jove Can Tauler

EXPOSICIÓ

PINTURES
D’ANET DUNCAN

Del 13 de febrer a l’11 de març

15 de febrer

 Preu: 3,60 euros

Pregó de benvinguda
del Rei Carnestoltes

a la millora de la salut a càrrec de Mireixa

Seuba, monitora de Weigth Watchers.

Hora:18.30h. Lloc: Sala Terès de l’Abi

(Colon,5). Organitza: Abi.

conferència. Construir l’entorn: la

nacionalitat. A càrrec dels tècnics municipals

Càndid Palacín i Isabel Cano, de la

Regidoria d’Integració Social i Drets Civils.

Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

inauguració. De l’exposició de pin-

tura d’Anet Duncan, pintora originària de

Durban, a Sudàfrica. Fins a l’11 de març.

Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

Dimecres14
cafè-fòrum. Existeix l’amor a la ter-

cera edat? Projecció i debat sobre la pel·lícula

El hijo de la novia, de Juan José Campanella

Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Or-

ganitza: Xarxa de Dinamització.

conferència. Sobre l’epidèmia del

tifus que va sacssejar Barcelona l’any

1914, a càrrec de Joan Bertrán. Hora: 20h.

Lloc: Local de la Fundació Cultural (c/

Major, 47). Organitza: Fundació Cultural.

Dijous15
pregó. Discurs de benvinguda al Rei

Carnestoltes. Amb la Banda d’Animació

del Rei Carnestoltes i els alumnes del curs

de teatre de l’Ajuntament i el grup Tea 345.

Coca de llardons i vi dolç per a tothom.

Hora: 17.45h. Lloc: plaça de l’Església.

Divendres16
carnaval. Rua pels carrers de Can

Cuiàs, animació i concurs de disfres-

ses.Hora: 17h. Sortida de la Rua: parc

del Turó Blau. Organitza: Xarxa de Dina-

mització.

taller. De màscares artesanals i de

maquillatge de Carnaval, amb música i be-

renar.  Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina.

A la plaça de l’Església,
a les 17.45h

Exposició: Una mirada a Cuba
Fins al 7 de febrer

 més informació: www.montcada.cat
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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.

Cartes al director

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) 935 641 741
Taxis 935 581 111

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

V. Nieto J. Relat

32 4
J. Relat

Localitzacions
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Contrarrèplica
Fidel Casajuana i Manent

Mas Rampinyo

>> Llegint la rèplica que ha re-
alitzat l’AV Gurugú a la meva
carta, publicada en el número
289, em fa recomanar als qui l’han
escrit que tornin a llegir la meva
carta i comprovaran com han pa-
tinat. No entenc  la manipulació
que en realitzen. Tot i que vostès
parlen de “sin ánimo de entrar
en polémica” i “creemos que tiene
graves lagunas”, basen la rèplica
en termes que jo no he dit ni he
escrit.
Tot seguit també diuen “no ha
habido ninguna queja” i “todo el
barrio está a favor”. Vostès usur-
pen i monopolitzen  la veu del
barri quan utilitzen el tot o cap.
Siguin més humils i, en tot cas,
representin el que pertoca a una
AV, a la qual pertanyen alguns
veïns però, que jo sàpiga, no el
100% d’aquest barri.
Si volen parlar de represen-
tativitat, fem-ho, però amb les
cartes sobre la taula, no barregin
la gimnàstica amb la magnèsia.
No em posin a mi com a excusa i
menys manipulant d’una mane-
ra desafortunada el meu escrit. És
cert quan diuen que “no ha
hablado bastante con los vecinos”,
però sí ho he fet amb gent del
barri, sense comptar el nombre
ni el temps que hi he dedicat a
parlar. Segur que més del que
vostès pensen o imaginen.
Em quedo, però, amb algunes de
les darreres paraules de la seva car-
ta: “Defendemos la ardua tarea
que está llevando a cabo el Ayun-
tamiento en materia de equi-
pamientos y servicios”, menys
mal que ho fan com AV i no en
nom de tots els veïns del barri ni
molt menys del municipi.
A diferència de vostès, jo parlo
en nom propi, sense seguir el dic-
tat de ningú (no dic que vostès
ho facin), per expressar la meva
opinió, exercint aquest dret en
una mitjà públic com és La Veu i,
mentre pugui, ho continuaré
fent, això sí, amb nom i cognoms.

Fi del contracte?
Cristina Riera

Mas Rampinyo

>>El 4 de desembre vam acom-
panyar per últim cop el nostre
amic Javi i no he pogut deixar de
pensar en el sermó que va fer el

mossèn de Montcada. El discurs
va estar encaminat a dir que no
venim a la vida perquè dues per-
sones s’estimen sinó perquè Déu
ens la dóna i també ens la pren.
Venim a fer un camí i quan el fi-
nalitzem, marxem. Li podem
donar gràcies a Déu per perme-
tre’ns haver conegut al Javi, però
no crec que siguin les millors pa-
raules de consol per a uns fills pe-
tits, per a la seva dona, ni per a
uns pares grans, que veuen que el
cicle de la vida s’ha saltat una ge-
neració. Quin consol pot ser per
a un fill escoltar que Déu necessi-
ta el seu pare al costat, que ja ha
acabat el camí que havia vingut a
fer en aquesta vida?
Escoltar que una persona jove i
bona ha finalitzat el contracte
amb la vida i ha de morir, sense
més, no crec que sigui el més
reconfortant quan has perdut un
familiar o un amic. No és un dis-
curs que poguem entendre ni que
s’ajusti a la realitat que ens toca
viure. Jo he patit una malaltia que
em podia haver dut a la mort i,
sincerament, he demanat ajut a
Déu. Cada nit li dono les gràcies
per permetre’m seguir estar amb
els meus, i no voldria aquet dis-
curs per a mi doncs crec que en-
cara tinc molt camí per fer, igual
que el meu amic. La vida pot ser
llarga o curta i certament té un
final, però crec que no és prou
consol per als familiars sentir dir
amb tanta fredor que el contrac-
te amb la vida ja s’ha acabat.

Aparcamientos
Antonio Ruiz Fernández

Montcada

>>Tenemos que felicitarnos
porque nuestro pueblo avanza
para tener para todos unos equi-
pamientos dignos de cualquier
pueblo de Catalunya que se pre-
cie: autobuses urbanos, polide-
portivo, campos de fútbol... Pero
he dicho “para todos”, en verdad,
no sé. No he visto en el munici-
pio ni un sólo aparcamiento para
minusválidos ¡No señor!
El 4 de enero intenté ir a la inau-
guración del campo de fútbol de
la Ferreria y me fue imposible es-
tacionar el vehículo. No pude  lle-
var a mi hijo discapacitado al acto
porque no había aparcamiento
para este cometido, eso sí, había
unos cuantos reservados y custo-
diados por  la Policia Local para

autoridades y VIP’s, por supues-
to.
Tampoco hay aparcamientos de
este tipo en lugares estratégicos del
pueblo. Nuestra comunidad me-
jora, pero creo que falta sensibili-
dad hacia unas personas que sólo
piden un poco de colaboración
para poder ser partícipes, como
todos, de los bienes públicos.

Reflexió personal
Antoni Trias

Montcada

>>A La Veu 293, a l’espai Opi-
nió dels portaveus, es va remar-
car per part dels diferents partits
las paraules següents: civisme, rei-
vindicacions, prioritats, sos-
tenibilitat i identitat. Davant les
properes municipals caldria que
tots fessin una autocrítica seriosa
per intentar trobar un camí lògic
i raonable que recondueixi el de-
sencís pel que està passant la ciu-
tadania en tot el que fa referència
a implicació i participació a les
darreres consultes electorals.
Convido els nostres adminis-
tradors a analitzar les cinc paraules
que he anomenat. Civisme: és
fonamental tenir a l’abast unes
normes de convivència que siguin
rigorosament estrictes amb els
incívics i, alhora, no siguin discri-
minatòries, amb tolerància zero
en tots els sentits i vessants, i aplica-
des per igual a tot el terme muni-
cipal.
Reivindicacions: és bo i positiu
que la gent reivindiqui,és senyal
que l’ampli teixit social és viu i,
per tant, es preocupa i es mobi-
litza pels problemes que l’afecten.
Prioritats: cal que els nostres ad-
ministradors escoltin i  dialoguin
amb els contribuents abans de
prendre decisions que afecten el
seu dia a dia. Sostenibilitat: el de-
senvolupament és fonamental per
aconseguir el màxim de qualitat
de vida, però sempre tenint en
compte fins a on arriben les nos-
tres possibilitats, per no trobar-
nos amb problemes que superin
la nostra capacitat d’actuació.
Identitat: no podem permetre sota
cap concepte perdre ni un sol edi-
fici, lloc, paratge o tradició de les
nostres arrels i senyals d’identitat
com a poble.
Podria ser la fusió o complemen-
tació d’aquestes cinc paraules la
més adequada per fer una políti-
ca constructiva, honesta, solidària
i equitativa? Què és el que cal?
Voluntat política, o bé respon-
sabilitat i compromís seriós abans
de fer promeses que després no
es compleixen. Reflexionem. Si
volem, podem trobar el camí.

A mitjan d’octubre l’AV de Can Sant Joan va iniciar un seguit
d’accions de protesta per reclamar el tancament d’un dipòsit de
ferralla al barri, argumentant que provoca molèsties als veïns. La
primera va consistir a manifestar-se pels carrers més propers,
interrompent només el trànsit intern del barri. Les quatre posteriors
han fet extensiva la queixa més enllà del municipi, ja que han implicat
aturar els carrils de la C-17 durant més d’un quart en hora punta
(19h), a l’alçada de la gasolinera.
El que va començar com una protesta puntual contra l’activitat del
dipòsit, s’ha ampliat també a altres demandes de l’AV que sota el
lema “Un barri digne”, reclama millores a tots els nivells, es-
pecialment des d’un punt de vista mediambiental. I no és només
una petició de l’entitat, compta també amb el suport d’una bona
part dels veïns i dels comerciants del barri que es van afegir a la
darrera manifestació tancant els seus establiments una hora abans
del seu horari habitual.
Els contactes que els representants de l’entitat han mantingut fins
ara amb les autoritats municipals han servit per obrir una via de
diàleg, però no pas per resoldre la crispació que es viu al barri. Els
veïns han aconseguit que l’Ajuntament faci un Decret ordenant la
paralització de l’activitat esmentada, tot i que un recurs del propietari
ajornarà la decisió. És un pas important, però se n’han de fer més,
tant per un costat com per l’altre.
Tallar el trànsit cada quinze dies no és un fet agradable ni per qui
participa ni per qui resulta directament afectat, tampoc no ho és
per a un govern soportar les queixes contínues de veïns amb
pancartes a les façanes o protestes en el Ple. Amb diàleg i respecte
mutuu, segur que hi ha possibilitat d’entesa i, òbviament,
tothom en sortirà beneficiat.
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>>Fil directe amb l’Ajuntament
Passejar pel polígon de la Ferreria en paral·lel a la riera de Sant

Cugat és un espectacle lamentable. El camí és ple de deixalles i

d’excrements de gos i, sovint, hi ha muntanyes de roba a la llera.

De qui és competència el manteniment del sector? JS. Terra Nostra

Cap d’aquests espais és competència municipal. La llera pertany

a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el camí que vostè indica,  al

sector industrial, és responsabilitat de la Junta de Conservació del

polígon. No obstant això, l’Ajuntament ha fet i fa intervencions pun-

tuals per pal·liar la situació ja que, malauradament, hi ha desapren-

sius que utilitzen aquest espai per abocar-hi deixalles. Juan García,

regidor de Serveis Municipals (PSC)
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Tota una vida dedicat
a Montcada i Reixac

Ramón Sánchez
Portaveu d’ICV- EUiA

Eva Garcia
Portaveu del PPC

Delirios de grandeza de
nuestros gobernantes

Hace pocos días Montcada sufrió una his-
tórica protesta sin precedentes, digo sin
precedentes porque no se recuerda una
manifestación en la que los vecinos afec-
tados lleguen al extremo de cerrar sus pro-
pios comercios y, por tanto, sacrifiquen
los beneficios de sus ventas para mostrar
un profundo rechazo hacia el gobierno
municipal. Me estoy refiriendo a la mani-
festación que tuvo lugar en Can Sant Joan
y en la que participaron varios cientos de
personas afectadas por la degradación del
barrio, provocando incluso el corte de la
carretera C-17.
Can Sant Joan tiene deficiencias históricas
a las que se ha de añadir el deterioro ac-
tual que sufre por la suciedad de sus calles
y los problemas que ocasiona la chatarrería.
El partido socialista hizo muchas prome-

Un pressupost pensant
en les persones

Per una Montcada
sostenible

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

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

El Butlletí Econòmic,
lectura recomanada

Opinions dels grups
polítics amb representació

al Ple de l’Ajuntament

Quan surtin aquestes línies a la llum, CiU
ja m’haurà presentat com a candidat a
l’Alcaldia de Montcada a les eleccions
municipals del mes de maig. Em sento
profundament honorat, ple d’il·lusió i molt
agraït per la meva designació com a
candidat.
En els darrers anys era necessari invertir
en la ciutat, i així ho hem fet. Ara cal in-
vertir en les persones, en els seus proble-
mes més immediats. En el seu entorn més
proper. En les petites coses de cada dia: la
neteja, la seguretat, l’aparcament, la con-
vivència...
Per això us farem dotze propostes que us
arribaran a casa cada setmana i que defi-
niran el nostre programa de govern per
als propers quatre anys. La democràcia és

L’Ajuntament ha aprovat un pressupost
per al 2006 amb una clara finalitat social i
que potencia els recursos destinats a Salut
Pública (+55%), Serveis Socials (+60%),
Integració Social i Drets Civils (+52%),
Joventut (22%) i Cultura (+10%). A més,
també augmenten les dotacions econòmi-
ques per a Serveis Municipals i per a Medi
Ambient. Per la seva banda, les principals
inversions, que pugen a 6 milions d’euros,
es destinen al Pla de barris, a millores a les
escoles o a l’eliminació de barreres arqui-
tectòniques, entre d’altres.
Com queda clar en el repartiment pres-
supostari, es prioritzen clarament les neces-
sitats de la ciutadania mentre es dóna con-
tinuïtat als projectes iniciats al llarg del
mandat. Així, durant el 2007 es finalitzaran
equipaments com la biblioteca i l’auditori,

el Centre Cívic Kursaal, les escales mecà-
niques de Can Sant Joan o l’OAC de Can
Cuiàs, la primera que descentralitza l’admi-
nistració local i amb la clara intenció
d’apropar-la als ciutadans. Endinsant-nos
encara més en la finalitat social del
pressupost, la partida destinada al servei
d’atenció domiciliària a persones grans
amb dependència es duplica per poder
dotar-lo de més personal i, per tant,
assistir més ciutadans i ciutadanes que ho
necessiten. El pressupost per al 2007 puja
a 34.246.405 euros (prop de 5.700 milions
de pessetes), dos milions i mig per sota del
del 2006, ja que, seguint les directrius del
govern majoritàriament socialista, s’opta per
la contenció de la despesa sense que es vegi
afectada la qualitat dels serveis oferts a la
ciutadania.

El 17 de gener es presentava en un acte
oficial el Butlletí Econòmic del 2006. Un
comunicat de l’Ajuntament es feia ressò de
les paraules del senyor Maresma: “Mont-
cada i Reixac continua pujant en el rànquing
de les condicions de vida de la comunitat,
és a dir, en els serveis i equipaments dirigits
a la població”. El comunicat afegia que
ocupem el 16è lloc dels 51 municipis de la
província que tenen entre 10.000 i 45.000
habitants. La descontextualització d’aquestes
dades implica una clara perversió de la infor-
mació, ja que corresponen només a un dels
components del que anomenen l’índex
sintètic de qualitat de vida i que es divideix
en tres components bàsics del benestar: la
capacitat de progrés individual (la renda i el
nivell d’activitat, la posició en el mercat de
treball, el nivell educatiu i la salut) –en aquest

l’alternativa; és bo i positiu que els
ciutadans i ciutadanes puguin conèixer,
precisament ara, abans d’unes eleccions
municipals, els projectes i programes que
definiran la Montcada del futur.
Per fer-ho possible treballaré com sem-
pre ho he fet, escoltant la gent, estant al
costat de les persones i dels seus pro-
blemes.

cas ocupem el lloc 36; l’índex d’equilibri so-
cial (la igualtat per sexe, les migracions, l’accés
a l’habitatge i l’atenció a la gent gran) –ens
trobem en la posició 45; i el tercer com-
ponent són les condicions de vida de la
comunitat (les característiques dels habi-
tatges, el transport públic, les facilitats edu-
catives i sanitàries, el medi ambient, la cul-
tura i la posició financera de l’Ajuntament),
en què ocupem la 16a posició. En aquest
subapartat podríem estar entre els deu
primers, però la mala situació financera
de l’Ajuntament (46a posició) fa que
baixem al 16è lloc.
En termes generals, però, dels 52 municipis
barcelonins, Montcada ocupa el número 50,
per darrere de tots els de la comarca.
L’extrapolació partidista de les dades no
poden amagar la realitat que viu Montcada.

Tots coneixem els problemes de conta-
minació que pateix el nostre municipi, per
això creiem que és l’hora de fer una aposta
decidida amb el suport de totes les forces
polítiques del Consistori i amb la col-
·laboració d’entitats i grups ecologistes  que
poden aportar les seves experiències i les
d’altres municipis. Cal tornar a la idea d’un
creixement sostenible, limitant la construcció
i el tipus d’indústria. Un creixement sosteni-
ble és la garantia de retornar a la ciutat de les
persones, les polítiques mediambientals
potser no són mediàtiques però ens garan-
teixen un futur més habitable.
Hem de fer autocrítica (nosaltres ja hem
començat a fer-la) i reconèixer que la gestió
de les nostres deixalles no acaba de funcio-
nar, el reciclatge hauria de ser exemplar a

Montcada i Reixac i la realitat ens diu que
no es així.
Apostar pel medi ambient vol dir ser
valents i fer polítiques transversals que facin
que la prioritat per la sostenibilitat estigui
present en qualsevol acció d’aquest Ajun-
tament. Indústries netes, entorn saludable,
posar les persones per davant dels cotxes,
recuperar espais verds, soterrar vies i xarxes
elèctriques, invertir en energies renovables
en totes les instal·lacions municipals i edificis
públics, marcar unes clares directrius
mediambientals en totes aquelles pro-
mocions immobiliaries que estan en marxa
i un llarg etc.
Tenim dues opinions: continuar igual o atu-
rar-nos i canviar de rumb, nosaltres
apostem per la segona opció.

sas de mejora en la zona que no ha cum-
plido como es típico en él. Y lo que es
más preocupante: los vecinos tomaron
esta drástica decisión por ser la única
forma que tienen de ser escuchados ya
que el gobierno no atiende a sus peticio-
nes de reunión. Y mientras esto sucede,
se gastan fortunas en obras faraónicas. La
última, 55 millones de pesetas (330.000
euros) para colocar césped artificial pre-
cisamente en el campo de fútbol de Can
Sant Joan. Sí, sí, han leído ustedes bien, 55
millones de pesetas en colocar césped ar-
tificial. ¡Increíble pero cierto! Desde el PP
siempre lo hemos criticado y lo seguire-
mos haciendo porque nos parece una in-
justicia y un absurdo que forma parte
de ¡¡los delirios de grandeza que tienen
los gobernantes de nuestra ciudad!!
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El gironí Joan Cardona guanya
amb un relat sobre la por a créixer

11è PREMI ATENEU DOMINGO FINS

El jurat atorga un accèssit al vigatà Joan Roca per un conte sobre la teleescombraries

laura grau
montcada

 >> Miquel A.Gràcia agraeix als autors premiats la seva participació i al jurat la seva dedicació al certamen

MUSEU MUNICIPAL

els premiats

Joan Cardona (Girona)
‘L’amiga de Hannah’

Joan Roca (Vic)
‘Crònica de successos’

La revista ‘Monte
Catano’ surt al
carrer amb nou
disseny i format
laura grau
redacció

Joan Cardona Romanos, de
Girona, és el guanyador de l’on-
zena edició del Premi de Na-
rrativa Curta Ateneu Domingo
Fins amb el relat L’amiga de
Hannah. El veredicte es va fer
públic el passat 20 de gener en
el decurs d’un sopar literari a la
sala gran de l’Abi. El jurat va
concedir un accèssit a l’obra
Crònica de successos, del vigatà
Joan Roca i Casals. A la categoria
juvenil no es va presentar cap
obra. El primer premi estava
dotat amb 650 euros i l’accèssit
amb 350. El jurat del premi de
narrativa curta Ateneu Domin-
go Fins el formaven els escrip-
tors Mercè Company, Anna Fi-
té, Elisa Riera i Jordi Boladeras.
En total van participar 21 autors
d’arreu dels Països Catalans.
Mercè Company, escriptora de
narrativa infantil i juvenil, va
destacar la qualitat de les obres
premiades i la seva adequació als
requisits bàsics perquè un relat
funcioni: “la creació d’un
univers creïble i entenedor i
l’ús de recursos literaris per
conduir el lector cap on
l’autor vol”.

Reptes. El president de l’Abi,
Miquel Àngel Gràcia, es va mos-
trar satisfet de la resposta per
part del soci a la cita literària,
però va lamentar la dificultat
d’engrescar participants en la
categoria juvenil. Gràcia aposta
per “continuar potenciant un
certamen literari exclusiva-
ment en llengua catalana i fer
més promoció de la categoria
juvenil als instituts de Mont-
cada”. També va anunciar la
pròxima publicació dels relats
guanyadors dels últims deu anys.

Professor de literatura,
de 39 anys, imparteix
cursos i tallers d’escrip-
tura creativa a la Univer-
sitat de Barcelona (UB).
És un habitual dels con-
cursos literaris i n’ha
guanyat uns quants, da-
rrerament un premi de
teatre a Mallorca. També
té una novel·la a punt d’enllestir. Cardona va
comentar en la seva intervenció la il·lusió que
li suposa guanyar un premi literari a
Montcada, on va néixer la seva àvia, de
cognom Salvatella. “L’obra tracta –en
paraules de l’autor– sobre una noia que té
por de fer-se gran i assumir les respon-
sabilitats que comporta la vida adulta”.

El finalista, de 51 anys, és
professor de secundària
en un centre de Tona i fa
molts anys que es dedica
a l’escriptura, sobretot de
poesia, més que de narra-
tiva. Ha guanyat diversos
premis de caràcter local i
comarcal i per Sant Jordi
té previst publicar una
novel·la juvenil amb l’editorial Barcanova. El relat
que li ha merescut l’accèsit és, segons va ex-
plicar, “una història senzilla sobre el món
de la teleescombraries que aconsegueix
atrapar el lector fins a conduir-lo a un final
sorprenent”. Roca ja s’havia presentat en
diverses ocasions al Premi de l’Abi i, fins i tot,
va quedar finalista a l’edició del 2004.

 >> Portada del nou número

El Museu Municipal de Mont-
cada presenta el pròxim 6 de
febrer a la sala institucional de
la Casa de la Vila (19h) el nú-
mero 8 de la revista Monte Cata-
no. La publicació estrena nou
disseny i nou format –més gran
que l’anterior– amb l’objectiu de
fer més còmoda la seva lectura.
En aquesta edició, la revista
inclou un article sobre les fonts
i els punts d’aigua de Montcada,
de Montse López i José Jimé-
nez; els primers resultats de
l’estudi arquebotànic de les
llavors i fruïts trobats al jaciment
ibèric de Les Maleses, de Da-
niel López; un recorregut per la
dinastia dels Montcada, de Sara
Botana, i un text sobre els jutges
del municipi, a càrrec d’Elisa
Riera.

Carta de presentació. La
directora del Museu, Mercedes
Durán, ha destacat la importàn-
cia de Monte Catano com a “car-
ta de presentació de l’equi-
pament davant de la resta de
museus de Catalunya” i el fet
que en aquest número només hi
ha articles relacionats amb
Montcada.  La publicació té 143
pàgines i es pot adquirir al preu
de 18 euros.

FOTOS: LAURA GRAU
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Miguel Cantero exposa
a la Casa de la Vila

El pintor de Can Sant Joan es declara “capellista”

 >> Miguel Cantero enllestint una de les tel·les que presentarà a la mostra

LAURA GRAU

Anet Duncan busca els límits
JORDI PASCUAL

 >> Anet Duncan posa al seu taller davant d’una de les seves obres

laura grau
redacció

>> PINTURA

L’artista sudafricana inaugura una mostra el 13 de febrer a l’Auditori

laura grau
montcada

Lahoz, a l’Auditori
Fins a l’11 de febrer es pot visi-
tar a l’Auditori Municipal l’expo-
sició d’escultures del montca-
denc Manel Lahoz que es va
inaugurar el passat 18 de gener
amb la presència d’autoritats
municipals i un nombrós públic.
Lahoz, alumne de l’Escola Mu-
nicipal de Talla i Escultura,
exposa el fruït de deu anys de
feina. L’artista, de 84 anys, es va
mostrar emocionat per poder
exposar a Montcada. LG

SANTI ROMERO

El montcadenc Miguel Cante-
ro (Alar del Rey, Palència, 1956)
va iniciar-se en el món de la
pintura fa vuit anys de la mà de
Joan Capella, com alumne dels
cursos de la Regidoria de Cultu-
ra. Des de sempre li havia agra-
dat dibuixar i no se li donava
gens malament, però mai s’ha-
via atrevit amb l’oli. L’experièn-
cia va ser tan estimulant que s’hi
va quedar enganxat, no només
a la tècnica sinó a l’estil del seu
mestre.

‘Capellista’. El pròxim 8 de
febrer inaugura una exposició a
la  Casa de la Vila (19.30 h) for-
mada per una vintena de tel·les

a l’oli que reflecteixen alguns
edificis i racons emblemàtics de
Montcada com la Casa de la Mi-
na o l’església de Sant Pere. A
Cantero no li molesta que el qua-
lifiquin de “capellista”. És
conscient que el pintor ha influït
molt la seva obra i se’n sent or-
gullós. “En la pintura com en
el f lamenc hi ha diferents
‘pals’ i un tria el que més li
agrada i intenta fer-lo seu”,
explica. Fa dos anys la seva vida
va canviar sobtadament en ser
un dels treballadors acomiadats
en el tancament d’IAR Ibèrica.
Afortunadament va trobar feina
i avui dia, encara que l’horari no
li permet fer classes, continua
pintant sempre que té una estona
lliure al menjador de casa seva.

L’Auditori inaugurarà el 13 de
febrer (19.30 h) una mostra de
pintura d’Anet Duncan, pinto-
ra i gravadora originària de
Durban (Sudàfrica) i establerta
a Barcelona després d’haver
viscut a França i Anglaterra.
L’exposició està formada per
obres de gran format i tècnica
mixta on l’autora aposta per  les
textures i transparències aconse-
guides a partir del treball amb
aquarel·les, esponges, guix i
grans espàtules.  “En totes les
meves obres exploro els lí-
mits de la pintura i busco la
provocació subtil”, explica
l’artista, per a qui pintar és una
necessitat des de la seva infància.

Pintora precoç. Duncan es
va criar amb la seva mare,
també pintora, envoltada de les
olors de l’oli i la trementina i va
vendre el seu primer quadre als
12 anys d’edat. Quan tenia 4

anys, el seu pare les va abando-
nar per marxar de polissó en un
vaixell amb destinació al Japó.
Picasso, Velázquez i Emil Nolde

són alguns dels pintors que més
admira. També se sent atreta per
la pintura japonesa i les seves
transparències.
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FOTOS:ARXIU/LA PEGATINA

>>MÚSICA

El grup La Pegatina presenta
el seu primer treball ‘Al carrer’

laura grau
montcada

 >> Els components de La Pegatina en una foto de promoció del seu primer treball

El conjunt de Montcada actuarà el 10 de febrer al pub Boulevard

Exposició de còmic a
l’Espai Jove Can Tauler

 >> Miguel Ángel García és un addicte als còmics

natàlia muñoz
montcada

LAURA GRAU

 >> Caràtula del cedè Al carrer

El grup montcadenc La Pegati-
na presentarà el seu primer tre-
ball Al carrer el proper 10 de
febrer al pub Boulevard (Carre-
tera Vella, 74) a les 20 h. El cedè
consta de 13 temes on es com-
binen l’estil de la rumba catala-
na i els ritmes mestissos. La
majoria de les cançons contenen
missatges reivindicatius a favor
dels drets humans, utilitzant
exemples propers –com les
manifestacions contra la guerra
d’Iraq  o el desastre del Prestige–
per denunciar la injustícia i la
mentida. En el seu primer treball
el grup ha comptat amb col·la-

boracions d’artistes destacats
com Manu Chao, Gambeat (Ra-
dio Bemba) i Leo & Kachafaz
(Che Sudaka), entre d’altres.

Orígens. La banda, creada al
2003, està formada per Rubén
Sierra, Adrià Salas, Ovidi Díaz i
Ferran Ibáñez. Tot i la seva cur-
ta trajectòria, ja ha fet més de
90 concerts arreu de l’Estat
espanyol i ha participat en tres
cedès recopilatoris: el Cortocircuit
2004, Mariatchi Boogie (2006) i A
Per Loca (2006). Sierra destaca
que “és un grup urbà, amb un
estil sense pretensions i amb
vocació de directe”. El jove
lamenta el poc suport que

Entre el 2 i el 17 de febrer es
podrà visitar a l’Espai Jove Can
Tauler una exposició d’il·lustra-
cions de còmic del jove mont-
cadenc Miguel Ángel García
Fernández, de 18 anys, alumne
de segon curs de l’escola Joso,
l’únic centre d’Espanya especia-
litzat en l’ensenyament del cò-
mic, amb força prestigi a nivell
europeu. L’acte d’inauguració de
la mostra tindrà lloc el 2 de
febrer (19 h) amb l’actuació del
grup local Nikeriendo.

Referents culturals. García
es declara seguidor del seu
professor Pasqual Ferri –segons
ell, “el millor dibuixant dels
Estat Units”– i admirador de
l’obra V de Vendeta, d’Alan
Moore i David Lloyd. Es de-

canta pels còmics amb rerefons
social, psicològic o filosòfic. “El
món del còmic està massa
associat als súperherois i a la
violència gratuïta”, opina. El
cinema i la música són contínua
font d’inspiració per a aquest
jove dibuixant. Directors com
Sam Mendes (American Beauty)
o grups de música heavy com La
Fuga són alguns dels seus
referents culturals. Fins i tot,
algun poeta com Jorge Manri-
que li ha donat idees.
Encara que és conscient que
triomfar al món del Còmic és
difícil, el seu somni es poder
viure de la seva passió. Un dels
projectes més immediats és
crear un fanzine, juntament amb
alguns companys del centre
Joso, i exposar-lo a la propera
edició del Saló del Còmic de
Barcelona.

l’Ajuntament dóna als grups
locals “que s’han de buscar la
vida per trobar llocs on assa-
jar”. El conjunt s’ha autoeditat
el cedè i el ven als concerts al
preu de 8 euros i a través del
web www.lapegatina.com.
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La nova coberta de l’edifici
serà d’acer i fibra de vidre

SANTI ROMERO

laura grau
mas rampinyo

>> REFORMES A LA UNIÓ

Durant el mes de febrer s’en-
llestiran els treballs de reha-
bilitació del sostre de l’edifici de
la Unió, a Mas Rampinyo. Les
obres van començar el passat 24
de gener, “un dia històric per a
la nostra entitat”, segons va dir
el president de la Unió, Pere
Arévalo. L’antic sostre, que data
dels anys vint del segle passat,

 L’Aulari de Mas Rampinyo i un local particular seran la seu provisional

 >> Els operaris ja han començat a instal·lar la nova teulada de la seu de la Unió

Soñando con Dante. Alfredo Macías (Huelva)

 seleccionat del mes de gener

Alfredo Macías, de
Huelva, autor del mes

>> EL BASAR

laura grau
montcada

està força deteriorat i era urgent
una remodelació integral que
passa per substituir les plaques
d’uralita per plaques d’acer i fi-
bra de vidre.

Operació delicada. Aquests
treballs, pressupostats en 53.000
euros, els duu a terme una em-
presa especialitzada –ja que la
uralita conté amiant, material
contaminant– i els sufraga

l’Ajuntament gràcies a un con-
veni de col·laboració que va es-
tablir amb la Unió l’octubre del
2006. Mentre duri la reforma,
l’entitat ha traslladat les activitats
a l’Aulari de Mas Rampinyo i a
un local cedit per Joan Mir, veí
del barri. La junta ja ha comen-
çat a treballar en el projecte de
remodelació de l’interior de les
instal·lacions i l’adequació a la
normativa de seguretat..

Cuantas veces Juanita Castro se quedó dormida leyendo la Divina Comedia de

Dante, pero ahora esta aquí en el tanatorio, velando a su única hija, muerta en

accidente de automóvil… Son tantas las lágrimas que ha derramado, que se

ha quedado dormida junto al ataúd y ha tenido un extraño sueño, acaba de

leer el Canto Primero del Paraíso, la gloria de quién mueve todo el mundo, el

universo llena y resplandece en unas partes más y en otras menos y ha visto

a Beatriz, la amada de Dante, que la ha guiado al Paraíso al encuentro de su

hija… Sin embargo, Juanita Castro, nuca hubiera pensado que en el Paraíso

se escuchara música de jazz, espirituales negros, montaña perecedera, sole-

dad dormida, mea culpa, mea culpa, swing, música en cuatro tiempos, orques-

tas de Harlem, fuerte glisando, concierto en honor de Juanita Castro, el dolor

de los negros americanos es su mismo dolor, tanto sufrimiento solo puede

expresarlo la música de jazz, trompeta, trombón, clarinete, contrabajo, guita-

rra, banjo, orquestas de Charlie Parker y Dissy Gillespie, cuando los santos

van de marcha, oh happiness, Juanita sueña que su hija Aitana era lo que más

quería y ahora está muerta ante sus ojos doloridos, hace poco tiempo estaba

en el altar mayor de la Catedral, rezándole a la Virgen y recordando su

pasado de mujer campesina, lo dura que es la vida, trabajando de sol a sol,

ahora piensa, que será de ella, sola en el mundo, Duke Ellington al piano, en su

sueño suena la música de jazz mientras pasea por el Paraíso de Dante, aleluya,

aleluya, voluta de humo de los sueños, mágica marea del delirio, salada clari-

dad, sufrimiento de una raza atormentada y dolorida, Juanita despierta entrevelada

y vé el ataúd de su hija y no sabe dónde ir, que partido tomar, está sola en el

mundo, huele a incienso y espliego, a marisme y sal atlántica, música de jazz,

Divina Comedia, et in excelsis Deo, Juana, Juanita Castro....

Alfredo Macías (Huelva, 1945)
és l’autor seleccionat del mes de
gener del concurs de micro-
relats El Basar de Montcada
Ràdio. El seu relat, titulat
Soñando con Dante, recull els pen-
saments d’una mare durant la
vetlla de la seva filla en un
tanatori. El jurat, format per

Juan Antonio Masoliver, Sònia
Hernandez i Fernando Valls, ha
triat com a finalistes els següents
textos: Mariposas en el estómago, de
María José Rey (Lugo); No hay
café, de Mònica Ramoneda
(Barcelona); Tarde en el logopeda, de
Pedro Peinado (Madrid) i Diez
minutos con Almudena, de Raúl
Muñoz. Aquest mes hi ha ha-
gut 165 participants.
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el retro-visor natàlia muñoz

Històries de cavalls i carruatges
Durant segles el cavall va ser una eina bàsica per al treball de l’home i la seva relació amb l’entorn

 >>  Carro carregat amb sacs de blat a la Carretera de Ribes, davant Can Picot, amb cul de sac per sota les rodes

El cul de sac era una
alforja feta de cànem o

d’espart que
s’acoplava al carro

Des de temps immemorials, el
cavall ha estat una eina essencial
per al treball de l’home. Segons
la constitució física de cada ani-
mal, es destinava a una feina o a
una altra. Els cavalls corpulents
i forts, amb un caràcter més
aviat tranquil, eren els més
adequats per a les feines més
dures del camp com llaurar,
encrestellar, rasclar, empostar o
passar el planet i també per
arrossegar els carros amb càrre-
gues molt pesades. Els animals
més estilitzats i de caràcter més
nerviós eren destinats a tirar de
carretes o tartanes de passeig i
també com a montures per
passejar, desfilar o combatre.

Tipus de carruatges. El
tamany i l’estructura dels ca-
rruatges estaven adaptats a la
feina que havien de desenvo-
lupar. Per transportar material
molt pesant com sorra, pedres
o ciment, hi havia el carro de
trabuc, que permetia bascular
sobre l’eix de les rodes, estal-
viant la pesada feina de desca-
rregar a mà. Per a les feines més
voluminoses, com transportar
bales de palla o caixes grans que

ARXIU/MATLLO AGUILAR

El Carnestoltes
inaugura la festa

del Carnaval
el 15 de febrer

no tenien un pes excessiu, s’uti-
litzava el carro de barana, amb
alces per la part de  dalt i cul de

sac per sota. El cul de sac era
una alforja feta de cànem o
d’espart que s’acoplava al carro
treient la plataforma que feia de
pis, guanyant un volum impor-
tant per la part de sota de les
rodes (a la foto). Per a les càrre-
gues mitjanament voluminoses,
com els sacs de blat de moro,

blat, ordi o patates, es feia ser-
vir el carro convencional. Si
s’afegia el cul de sac, s’havien
d’enganxar tres o quatre cavalls
més, posant el més enèrgic al
davant. El traginer, com el seu
nom indica, era el que traginava
les mercaderies i cuidava els
cavalls.

El proper 15 de febrer la plaça
de l’església acollirà l’arribada
del rei Carnestoltes que, acom-
panyat dels alumnes del curs de
teatre de Cultura i  del grup
TEA 345, farà el pregó inaugu-
ral de la festa de Carnaval 2007.
Hi haurà coca de llardons i vi
dolç per als assistents. L’acte serà
el preludi de la Rua de Carnaval
que recorrerà els carrers de
Montcada el 17 de febrer. Les
inscripcions a la desfilada ro-
mandran obertes fins al 9 de fe-
brer. De moment, ja s’hi ha ins-
crit una dotzena de comparses.
A Can Cuiàs, la Rua de Carna-
val tindrà lloc el 16 de febrer i
sortirà a les 17 h del parc del
Turó Blau. LG

 >> El Rei de la disbauxa del 2006

ARXIU
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FUTBOL. GRUP PRIMER DE PREFERENT

El CD Montcada
es proclama

campió d’hivern
L’equip s’ha consolidat al grup d’aspirants a l’ascens

FOTOS: SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

>> FUTBOL. Segona

El Santa Maria
és novè i el Sant

Joan catorzè

El CD Montcada ha demostrat
ser un ferm candidat a assolir
l’ascens a Primera Catalana,
després dels excel·lents resultats
obtinguts a la primera volta del
campionat de lliga. L’equip
montcadenc ocupa la primera
posició amb 39 punts en 18
jornades: només ha perdut un
matx –va ser a la dotzena jor-
nada contra el Vilassar (2-1)– i
s’ha convertit en la millor defen-
sa de la categoria amb només
11 gols en contra. Una dada a
destacar en el capítol defensiu
és el fet que el CD Montcada
ha aconseguit deixar la porteria
a zero en nou ocasions aquesta
temporada. Una persona que ha
contribuït força en aquest rècord
és el porter José Manuel, que ha
aturat penals en moments claus,
com va succeir a la darrera jor-
nada al camp de l’Escala on va
parar una pena màxima al minut
40 amb 0-1 en el marcador. “La
serietat defensiva és el tret
d’identitat del nostre joc, pe-
rò la bona ratxa també és de-
guda al bon rotllo en el vesti-
dor”, ha dit el porter local. En
l’aspecte ofensiu, el Montcada és
el tercer equip més golejador,

 >>  El jugador del CD Montcada Putxi controla una pilota seguit de dos rivals i del seu company Mejía

 >> Víctor intentant robar la pilota a un jugador del Lliçà

CARRILLO: ‘EL VIC
I EL GUÍXOLS SÓN

MOLT FORTS’

el tècnic

-Què suposa ser campions
d’hivern?
És un títol anecdòtic, però ens
dóna moral per afrontar la
segona volta.
-Quina és la clau de l’èxit?
L’ofici de la plantilla. En aquesta
categoria és molt important per-
què és molt ingrata, només pu-
ja un club i un altre promociona.
-Quins són els millors del
grup?
Per potencial, crec que el Vic i
el Guíxols. Però l’únic que em
preocupa és mantenir el mateix
nivell de la primera volta. SA

 >>  Ramón, amb la pilota, seguit per Carlos i un rival de la Peña los Amigos

amb 30 dianes, empatat amb el
Guíxols. Només el superen en
aquest apartat el Vic, amb 42, i
el Gironella, amb 32. Entre les
files locals es troba el segon mà-
xim golejador de la categoria,
el capità Sergio, que ha fet 16
gols. El davanter coincideix amb
el guardameta local que el secret
de l’èxit d’aquesta temporada és
la seguretat defensiva: “Darrera
estem molts segurs i a dalt
també estem inspirats, so-
bretot a la contra”.

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan Atlètic i la UE San-
ta Maria han acabat la primera
volta del Grup Novè de Segona
Regional de manera molt di-
ferent. El conjunt de Terra
Nostra ha encadenat tres vic-
tòries consecutives que l’han per-
mès allunyar-se de la zona de
descens i situar-se novè amb 25
punts. Als darrers tres matxs, els
homes de Miguel Argüelles han
superat la Peña los Amigos per
4-3, les Franqueses –el líder– per
1-0 en el partit ajornat correspo-
nent a la novena jornada i el Sant
Celoni B –el cuer– per 2-1. Per
la seva banda, el Sant Joan con-
tinua immers en la ratxa negati-
va de resultats amb la derrota
contra el Lliçà per 1-3 i el Santa
Eulàlia de Ronçana per 1-0.
L’equip té 21 punts al catorzè
lloc, molt a prop de la zona de
descens. En la pròxima jorna-
da, el Santa Maria rebrà el Mon-
tornès al camp de la Ferreria,
mentre que el Sant Joan jugarà
al nou estadi contra el Sant Feliu
de Codines.

L’aprovació d’una operació de
crèdit per adjudicar la instal·lació
de la gespa artificial al camp de
futbol de Can Sant Joan –a
càrrec de l’empresa Poligrás per
240.000 euros– va ser el tema
que va generar més debat al Ple
de gener. ERC es va abstenir,
argumentant que es tracta d’una
actuació “innecessària”. El
PPC va votar-hi en contra per
considerarque “un escàndol”
que l’equip de govern destini 50
milions de pessetes “a una
gespa de luxe per a un barri

>> FUTBOL. Camp municipal de Can Sant Joan

Polèmica per la gespa
que on hi ha tants problemes
per resoldre”.
El president de l’Àrea Econò-
mica, Joan Maresma (CiU), va
defensar l’operació explicant
que “el Consistori s’ha bene-
ficiat d’un ajut de la Gene-
ralitat” i que “la col·locació
de gespa  als camps de futbol
no és cap luxe, sinó un fet ha-
bitual en l’esport de qualitat”.
Les obres de col·locació de la
superfície verda estan previs-
tes que comencin a partir del
5 de febrer. LM
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El Valentine es col·loca a tan
sols una victòria de l’ascens

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

sílvia alquézar
redacció

SANTI ROMERO

 >> Deborah entra a cistella sota la mirada de la seva companya Mireia

El Valentine ha ratificat les
seves aspiracions a ocupar una
de les tres places que donen
accés a la fase final de la Lliga
EBA. Després de sis victòries
consecutives, els homes de Cé-
sar Saura s’han col·locat a la
quarta posició del Grup C amb
9 triomfs i 6 derrotes, és a dir,
que s’han situat a tan sols una
victòria de la zona de play-off.
Precisament, a l’última jorna-
da de la competició, disputada
el 28 de gener al pavelló Miquel
Poblet, el Montcada va vèncer
l’UGT Aragó, el tercer, per 66-
59.

La defensa. La clau del
triomf contra l’equip aragonès
va ser la serietat defensiva, tal
com va succeir a la jornada an-
terior en la visita a Igualada, on
l’equip montcadenc va vèncer
per 48-63. Tot i no estar gaire
inspirat en atac, el Valentine va

>> BÀSQUET FEMENÍ

El Valentine femení es manté a
la primera posició del Grup
Quart de Segona Catalana, des-
prés d’haver guanyat els dos úl-
tims partits davant de l’Esquaix
Igualada per 73-49 i el Sant Ce-
loni B, el cuer, per 29-101. El
conjunt local ha acabat la pri-
mera volta amb un avantatge de
dos triomfs respecte els seus im-
mediats perseguidors: el Seca de
Lleida, Caldes i Mollet, amb qui
el Montcada s’enfrontarà a do-
micili a la pròxima jornada. “Se-
ria molt important sumar els
dos punts”, ha dit el tècnic, Beni
López. SA

 >>  El pivot alemany Gunter Meier (6) és el primer any que juga al Valentine

El Valentine
es consolida
al lideratge

>> BÀSQUET FEMENÍ

L’Elvira no juga
a Andorra per

les lesions

 >> L’Elvira no va jugar a Andorra

El Valentine masculí visitarà en
la pròxima jornada, el 3 de
febrer, la pista del Montsó d’Os-
ca, el penúltim de la classifi-
cació amb 4 victòries i 11 derro-
tes. “El desplaçament no serà
gens fàcil, tot i que tenim cinc
triomfs més que ells”, ha dit el
tècnic local, César Saura, qui
ha comentat que, a les últimes
jornades, el conjunt aragonès
s’ha reforçat amb l’objectiu de
sortir de la zona de descens.
Respecte a la bona ratxa del
Valentine, l’entrenador s’ha
mostrat content perquè “es ra-

candidats al play-off

resoldre els dos partits gràcies
a la bona defensa, destacant
l’actuació dels pivots Jordi
Pons i Albert Griso al darrer
matx, amb 17 punts cadascú i
9 rebots. Contra el conjunt ara-
gonès no va poder jugar el
referent en atac del Montcada,
Dani Pérez, que tenia la grip.
La setmana anterior, el pivot
local va ser el màxim encistella-

dor amb 18 punts, gràcies al
bon encert en els moments
claus de la segona part. D’altra
banda, el base Lluís Curto no
va poder disputar el matx a
Igualada a causa d’una tendini-
tis al genoll. Malgrat estar en
tractament, Curto va jugar 15
minuts davant l’UGT. El juga-
dor no estarà recuperat fins
d’aquí a tres setmanes.

tifica la nostra candidatura a
estar entre els millors”. De fet,
la lluita per les tres places de
play-off s’ha ampliat a altres
equips que, a principi de de-
sembre passat, només aspira-
ven a quedar com a molt ter-
cers donada la solidesa de Na-
vàs i UGT, amb només una der-
rota. A les últimes jornades,
però, la situació ha canviat amb
diverses ensopegades conse-
cutives de tots dos que han
provocat que altres clubs com
el Valentine tinguin opcions de
lluitar per l’ascens. SA

El CB Elvira Cuyàs està passant
un mal moment pel que fa a la
lesions, fins a tal punt que va
haver de demanar l’ajornament
de l’últim partit de la primera
volta que havia de disputar a
Andorra el 27 de gener. L’equip
dirigit per Josep Maria Roig no
podia comptar amb Sònia i Ra-
quel –ambdues amb problemes
al genoll– a més de la capitana
Olga, amb un esquinç a les cos-
telles que es va fer al darrer matx
disputat al gimnàs municipal
davant del Balaguer, contra el
qual el conjunt de Mas Ram-
pinyo va perdre per 40-49. SA

SANTI ROMERO

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

L’STE remunta a l’Hospitalet per
continuar al capdavant de la taula
rafa jiménez
l’hospitalet

FOTOS: SANTI ROMERO

L’STE Group Montcada va
aconseguir un molt bon resultat
en la seva visita a la pista del se-
gon classificat, l’Hospitalet.
L’empat (3-3) permet als homes
de Carlos Leandro mantenir el
primer lloc i continuar amb un
punt de distància respecte al seu
perseguidor. El partit, que el
Montcada anava perdent per 3
a 1 a falta d’un minut i mig, no
va ser gens fàcil. L’Hospitalet va
demostrar perquè encara no ha
perdut cap matx. Ben situats en
defensa, el contraatacs dels ho-
mes de Miguel Gago eren molt
perillosos. El partit es va comen-
çar a complicar a falta de sis mi-
nuts per al descans quan David
Mora va rebre un fort cop al
genoll que el va obligar a aban-
donar la pista. Es va tèmer per
un trencament, però finalment
Mora pateix un esquinç al lli-
gament creuat que l’obliga a es-
tar de baixa tres setmanes.
Sense el capità, l’STE va quedar
tocat moralment i va encaixar
el primer gol, obra d’Alfredo.
El Montcada va reaccionar amb
un gol d’Emilio de falta directa,
però abans del descans l’exju-
gador local Mariano va tornar
a avançar el seu equip.

La represa. La segona part
tampoc va començar gens bé.
Als sis minuts, Rubén Modesto
va aconseguir el 3 a 1 poc des-
prés que Emilio enviés una pi-
lota al pal. L’Hospitalet llençava

>> ENTREVISTA

Emilio: ‘Faig
la meva feina,
estic aquí per

ficar gols’
rafa jiménez
l’hospitalet

Emilio, amb
27 gols, va
tornar a de-
mostrar a
l’Hospitalet
que és el juga-
dor més de-
cisiu. Autor
dels tres tants, va salvar un punt
que pot ser decisiu:
-A falta de sis minuts, l’equip
perdia per dos gols, tenia
cinc faltes i Mora estava
lesionat. Creia en l’empat?
El partit estava molt compli-
cat. Mora és un jugador molt
important i es va notar la seva
absència. Als últims minuts no
estàvem molt bé físicament,
però sabíem que els podíem
donar un ensurt.
-L’Hospitalet va demostrar
perquè és segon imbatut.
Sí, té un equip molt bo en de-
fensa que sap aprofitar les oca-
sions. Vam generar més opor-
tunitats, però la falta de defi-
nició va tornar a ser decisiva.
-Personalment, es consoli-
da com el golejador.
És la meva feina. Estic aquí per
ficar gols i ajudar el Montcada.
-A més, aviat serà pare...
-Ja queda molt poc. Estem
passant unes setmanes amb
molts nervis perquè mai sé si
puc anar a entrenar o a jugar.
Espero que arribi amb l’ascens
sota el braç.

 >>  Johny (14) va aconseguir marcar al darrer partit que l’STE va disputar a casa contra La Salle Montemolín

perillosos contraatacs i, a sobre,
a sis minuts del final l’STE es va
carregar amb cinc faltes. Tot
semblava perdut fins que va tor-
nar a aparèixer Emilio. Jugant
sense porter, el Montcada va
assetjar la porteria d’Antonio
Torres, que ho parava tot. A un
minut i mig de la finalització,
Emilio retallava distàncies en
aprofitar un penal. Gairebé a la
jugada següent, el número 10 del
Montcada aconseguia el defini-
tiu empat. Aquest gol va deixar
glaçats els aficionats locals i va

provocar l’eufòria entre el juga-
dors de Leandro, conscients
que aquest resultat els permet
mantenir el lideratge i igualar la
mitjana de gols (el partit de la
primera volta també va acabar
amb repartiment de punts).
L’entrenador valorava molt po-
sitivament l’empat: “S’ha fet
justícia perquè hem fet mol-
tes oportunitats i, a més, hem
aconseguit un empat davant
d’un dels millors equips”.
No va ser tampoc gens fàcil el
partit disputat una setmana

abans al Miquel Poblet davant
La Salle Montemolín, a la part
baixa de la taula, que s’ha refor-
çat recentment. A falta de nou
minuts, el partit estava empatat
(2-2) després que els aragonesos
haguessin remuntat els gols de
Bufill i Emilio. La resistència  vi-
sitant va durar fins a cinc mi-
nuts de la conclusió quan Johny
tornava a posar l’STE per da-
vant. A set segons del final, quan
La Salle buscava amb desespe-
ració l’empat, Emilio va fer el
quart gol.
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>> HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana

La Salle es complica el tercer
lloc en perdre amb el Pardinyes
sílvia alquézar
redacció

La Salle masculí s’ha complicat
el passi a la fase d’ascens de la
Lliga Catalana després de per-
dre a la pista del Pardinyes de
Lleida, el cuer del Grup A, per
28-25. Tot i que encara és pos-
sible matemàticament la classifi-
cació, la plantilla reconeix que és
difícil acabar en tercera posició
perquè no pot cometre més
errades i, a més, depèn de ter-
cers.

La classificació. Per estar
entre els sis millors de la catego-
ria, La Salle hauria de guanyar
els tres partits que li queden de
la fase regular i esperar alguna
ensopegada del Manyanet les
Corts i el Terrassa. El Montcada
haurà de rebre al pavelló Miquel
Poblet el Manyanet i el Barberà
–aquest partit es va ajornar el
passat 17 de desembre i, en el
moment de tancar aquesta edi-
ció, encara no hi havia una data
fixada per disputar-lo. Al con-
junt que dirigeix Jaume Puig li
queda un únic desplaçament a
la pista del GEiEG de Girona,
que, juntament amb el Banyo-

 >> El jugador Marc Navarro fa un llançament davant l’OAR Gràcia

 >> L’extrem Neus llença a porteria davant una defensora del Canovelles

>> HANDBOL FEMENÍ. Primera Catalana

La Salle ISTE encaixa
la segona derrota

núria sánchez
agramunt

La Salle femení ha encaixat la
segona derrota consecutiva a
Primera Catalana. L’equip va
començar la segona fase perdent
a casa contra el Canovelles per
26-31. En el segon matx, les
montcadenques es van desplaçar
a terres lleidatanes per enfrontar-
se a l’Agramunt, amb qui van
perdre per un ajustat 16-13.

L’equip dirigit per Juan Manuel
Fernández va sortir molt moti-
vat i mostrant bon joc. Però les
decisions arbitrals durant tot el
partit i, sobretot, en els últims
instants, van propiciar la victòria
local. Després de les dues der-
rotes, La Salle ha tingut dues
setmanes per preparar el proper
partit contra el Cardedeu, que
es jugarà el dia 4 de febrer a les
12.30h al Miquel Poblet.

les, s’ha assegurat el passi a la fase
final. El lateral Jaume Soto afir-
ma que la derrota inesperada a
la capital del Segrià “ens ha
deixat tocats perquè vèiem
que teníem possibilitats de

ser tercers i ara tot està com-
plicat”. A la darrera jornada al
pavelló Miquel Poblet, disputa-
da el 20 de gener, La Salle va
vèncer l’OAR Gràcia de
Sabadell per 20-19.

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> ESCACS.  Nou títol al palmarès local

El Montcada inicia la temporada
amb el triomf a la Copa Catalana

FOTOS: UE MONTCADA

La UE Montcada no podia co-
mençar millor la nova tempo-
rada, ja que ha aconseguit un títol
de prestigi que encara no tenia
en el seu palmarès. El primer
equip –format pel gran mestre
Gabriel del Río i els mestres
internacionals Jaime Cuartas,
Arturo Vidarte i José María
Hernando– va guanyar la final
de la Copa Catalana, disputada
el 21 de gener a Girona. El
triomf classifica la UE Mont-
cada directament per al Cam-
pionat d’Espanya de Divisió
d’Honor, que es disputarà el
pròxim mes d’agost. El conjunt
montcadenc va sumar 30’5
punts, per davant del Sabadell
(25’5), el Tres Peons (22) i el
Lleida (21). Tot i l’avantatge fi-
nal, el torneig va ser molt igualat.
Al matí, l’equip A es va enfrontar
amb els rivals directes, destacant
el triomf contundent davant el
conjunt lleidatà per 4-0. El
Montcada B, que va acabar
cinquè amb 18’5 punts, també
va tenir un paper important en
la victòria final de l’equip A, ja
que va derrotar a diversos clubs
que aspiraven a adjudicar-se el
títol.

Campionat català. La UE
Montcada va debutar al Cam-
pionat de Catalunya per equips
el passat 28 de gener amb una
victòria davant del Reus per 8-
2. Els montcadencs no van per-
dre cap enfrontament. Kalod,

sílvia alquézar
redacció

 >> L’equip A (dreta) va vèncer a la final de la Copa Catalana en una de les partides a l’equip local B per 4-0

>> ATLETISME. Cros

Carles Cera
obté la plata per
equips al torneig

de Catalunya
sílvia alquézar
redacció

-Com valora el nou triomf?
Hem aconseguit un títol que
encara no teníem i, a més, hem
obtingut la classificació directa
per al Campionat d’Espanya.
-Van ser molt superiors?
Vam guanyar bé, però hi havia
rivals complicats, de gran qua-
litat. Tot va sortir bé i també hem
d’agrair els punts que va restar
l’equip B als clubs que aspira-

el capità, eugenio romero

ven al títol.
-I ara el Campionat
de Catalunya. Qui-
nes són les expec-
tatives?
Són bones, estem
molt motivats i ben preparats.
Volem demostrar que el triomf
de l’any passat no va ser flor
d’un dia. Serà més difícil perquè
serem un dels favorits. SA

‘HEM ENTRENAT PER REVALIDAR EL TÍTOL’

Vidarte, Ríos i Luna van fer
taules davant dels seus rivals,
mentre que la resta de jugadors
–del Río, Cuartas, Hernando,
González, García i Bravo– es
van sumar el punt en joc. A la
pròxima ronda del torneig
català tindrà lloc el derbi vallesà
entre el Cerdanyola i el Mont-
cada. El conjunt local espera
repetir el bon resultat aconseguit
en la temporada passada, quan
va vèncer per 5’5 a 4’5.

El montcadenc Carles Cera, al
Ripollet Unió Atlètica (RUA),
s’ha proclamat sotscampió de
Catalunya per equips al Cam-
pionat de cros, disputat el 28 de
gener a Mataró. Cera va entrar
en l’onzena posició i va recórrer
els 10.650 metres en un temps
de 34 minuts i 48 segons, dar-
rera del seu company Alberto
Ramírez, que va acabar en sisè
lloc. Els altres dos components
del RUA –Oriol Cascalló i Joa-
quim Carlús– van ser el tretzè i
quinzè, respectivament. L’atleta
de Can Cuiàs s’ha mostrat molt
content per la segona posició.
“Només ens va guanyar el
Barça”, ha dit Cera, el qual
podrà participar al Campionat
d’Espanya per equips que tindrà
lloc a Xerès el pròxim 25 de
febrer.

RUA

 >> Cera al cros català per equips
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més en 2 minuts
FUTBOL SALA. STE GROUP B > Territorial
Victòria important a casa
L’STE Group B va vèncer el 27 de gener al pavelló
Miquel Poblet el Vall de Tenes, a la part alta de la
classificació, per un ajustat 7-6 en el darrer matx de la
primera volta. La setmana anterior, però, va perdre
per la mínima (5-4) a la pista del Palau, el líder. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> 1a Divisió
Mala sort al desplaçament a la Sínia
L’AE Can Cuiàs va tenir veritable mala sort en el matx
que va jugar a la pista de la Sínia, on va perdre per 4-1.
Els homes d’Alfonso Anés van fer cinc pals i es van
ficar un gol en pròpia porta, en el darrer partit de la
primera volta. A la jornada anterior, es va imposar amb
claredat el Sant Boi per 5-2. SA

LA SALLE B. HANDBOL> Segona Catalana
Golejada a casa contra el Rubí
La Salle B va vèncer de forma clara el Rubí, a la part
alta de la classificació de Segona Catalana, per 29-18,
en el darrer matx disputat al pavelló Miquel Poblet. La
setmana anterior, el conjunt montcadenc va perdre a la
pista del Bordils, també entre els primers classificats,
per 24-20. La Salle B es troba a la zona mitjana. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana
Per fi arriba un triomf
El sènior B masculí del CB Montcada ha sumat una victòria
després de diverses ensopegades per resultats molt ajustats.
El conjunt local va vèncer el Vic B, el cuer del Grup Pri-
mer de Segona Catalana, per 77-64, un triomf que l’ha
permè allunyar-se una mica de la zona de descens.
Precisament la jornada anterior, el Montcada B va tornar
a perdre per pocs punts. Va ser a la pista del Corazonistas
Saniplast, el segon classificat, per tan sols dos punts de
diferència (69-67). SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorial

Acaba tercer la primera volta
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs ha acabat la pri-
mera volta amb 11 victòries i 3 derrotes. Al darrer matx,
jugat al gimnàs municipal, el conjunt local va superar el
Martorelles per 79-65 i, a l’anterior jornada, va vèncer
a Caldes per 53-57. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Ct. B

El femení es troba a la segona posició
El sènior femení del CEB Can Sant Joan ha finalitzat la
primera volta a la segona posició, amb 10 victòries i
només 3 derrotes. Per la seva banda, el masculí ha aca-
bat a l’onzè lloc B amb 5 triomfs i 9 derrotes. A l’última
jornada, els dos equips van perdre a les Franqueses: el
femení per 64-48 i el masculí per 56-53.SA

EF MONTCADA. FUTBOL> Segona Divisió
Triple empat al segon lloc
L’equip femení de l’EF Montcada ha començat la se-
gona volta amb una contundent golejada davant del
Taradell, penúltim amb 4 punts, per 12-3. El conjunt
local es troba empatat amb el Sant Quirze de Besora –
amb un matx menys– i el Gurb a la segona posició del
Grup Segon de Segona Divisió amb 25 punts.   SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

les classificacions
FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 16 i 17
STE-La Salle 4-2
Hospitalet-STE 3-3
Equip Pj. Pt.
1 STE Group 17 42
2 L’Hospitalet 17 41
3 La Muela 17 32
4 Barcelona 17 31

Territorial. Grup 2
Jornades 14 i 15
Palau-STE B 5-4
STE B-Vall Tenes 7-6
Equip Pj. Pt.
1 Premià 14 37
2 Palau 14 37
3 Parets 14 29
10 STE Group 13 15

Primera Divisió. Grup 2
Jornades 14 i 15
Can Cuiàs-St. Boi 5-2
La Sínia-C.Cuiàs 4-1
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
Jornades 14 i 15
Igualada-Valentine48-63
Valentine-UGT 66-59
Equip Pj. Pt.
1 Tarragona 15 26
2 Navàs 15 26
3 UGT Aragó 15 25
4 Valentine 15 24

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 15 i 16
Mont. B-Corazon. 67-69
Mont. B-Vic B 77-64
Equip Pj. Pt.
1 Manlleu 16 30
2 Santpedor 16 27
3 Corazonistas16 26
11 Montc. B 16 22

Territorial masc. Grup 2
Jornades 14 i 15
Caldes C-Elvira 53-57
Elvira-Martorelles 79-65
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 14 27
2 Canovelles 14 26
3 Elvira 14 25
4 Manlleu 14 25

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 14 i 15
St. Joan-Badalona  62-65
Franqueses-St.Joan56-53
Equip Pj. Pt.
1 Minguella 14 27
2 Canet 13 24
3 Valldemia 14 24
11 C. St. Joan 14 19

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 14 i 15
Valentine-Igualada 73-49
Elvira-Balaguer 40-49
Andorra-Elvira a.
St. Celoni-Valentine29-101
Equip Pj. Pt.

1 Valentine 15 28
2 Seca 15 26
3 Mollet 15 26
4 Andorra 15 26
10 Elvira 14 19

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 14 i 15
St. Joan-Castellar 58-45
Franqueses-St.Joan64-48
Equip Pj. Pt.
1 F. Garcés 13 25
2 CanSt. Joan 13 23
3 Castellar 13 23
4 Ribes 11 22

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 17 i 18
Parets-Montcada 0-3
L’Escala-Montcada 0-2
Equip Pj. Pt.
1 Montcada 18 39
2 Vic 18 38
3 Gironella 18 37
4 Bellavista 18 36

2a Regional. Grup 9
Jornades 17 i 18
St. Joan-Lliçà 1-3
Sta.Eulàlia-St. Joan1-0
Sta.Maria-P. Amigos2-3
Sta Maria-St. Celoni2-1
Equip Pj. Pt.
1 Franqueses 18 41
2 Vilanova 18 37
3 Sta. Eulàlia 18 34
9 Santa Maria 18 25
14 St. Joan 18 21

2a Divisió. Grup 2
Jornades 13 i 14
EF Montcada-Gurb 3-3
Montcada-Taradell 12-3
Equip Pj. Pt.
1 Vic 12 36
2 St. Quirze 11 25
3 EF Montc. 12 25
4 Gurb 12 25

HANDBOL

Lliga Catal. masc. A
Jornades 14 i 15

Salle A-Gràcia 20-19
Pardinyes-Salle A 28-25
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 13 24
2 GEIEG 13 20
3 Terrassa 13 13
6 Salle 12 11

2a Catalana masculí
Jornades 11 i 12
Bordils-Salle B 24-20
Salle B-Rubí 29-18
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 11 19
2 St. Quirze 12 18
3 Bordils 12 16
9 Salle B 10 12

Lliga Catal. fem. B1
Jornades 2 i 3
Agramunt-Salle 16-13
Descansa: Salle
Equip Pj. Pt.
1 Igualada 2 4
2 Canovelles 1 2
3 Cardedeu 2 2
8 Salle 1 0

ATLETISME

Mitja marató Terrassa
217 A. Fraile 1h28’06’’
367 E. Rdez. 1h32’57’’
396 M. Martín 1h34’18’’
561 X. Maldonado1h37’25’’
824 E. Maya 1h44’27’’
1190 A. Rdez. 1h55’39’’
Cursa 5km Terrassa
344 M. García 35’36’ ’
345 L. García 35’37’ ’
346 A. García 35’38’ ’
355 M. Peña 45’03’ ’

ESCACS

Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Montcada A-Reus 8-2
-Preferent. Grup III
Montc. B-Collblanc 8-2
-Segona. Grup VII
St. Llorenç-Mont. C 3-5
-Tercera. Grup XII
Barberà D-Mont. D 3-1

32
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>> IME. Espai de salut a la Font Pudenta

núria sánchez

font pudenta

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

La zona es va inaugurar el passat 26 de gener amb la presència de les autoritats

El segon parc té vuit aparells
per fer esport a l’aire lliure

>> JOCS ESCOLARS

Comença la segona
volta de la lliga

>> ATLETISME. Campionat de Catalunya de cros per equips

El cadet masculí de la
JAM queda en segon lloc

La Lliga Escolar –orga-
nitzada per l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure
(IME) i el Consell de l’Es-
port de Montcada
(CDEM)– ha arribat al fi-
nal de la primera volta en
algunes de les seves disci-
plines. El 27 de gener pas-
sat es va disputar la pri-
mera jornada de la sego-
na volta de futbol sala i
bàsquet. En concret, els
equips benjamins i alevins.

El cadet masculí de la Jo-
ventut Atlètica Montcada
(JAM) s’ha proclamat
sotscampió de Catalunya
per equips al Campionat
de Catalunya de cros, dis-
putat el passat 28 de gener
a Mataró. Gràcies a aquest
excel·lent resultat, el con-
junt local –format per
Aitor Martín (4t), Oualid
Nassiri (10è), Adrián Ser-
rano (12è) i Lluís Naval
(62è)– s’ha classificat per
participar al Campionat
d’Espanya de cros per
equips, que tindrà lloc a
Xerès el 25 de febrer.
D’altra banda, també cal
destacar el cadet femení,
que va acabar vuitè. El
president de la JAM, Juan
Abián, ha fet un balanç
positiu: “Estem molt
contents dels èxits i ens

SANTI ROMERO

 JAM

>> Alguns dels assistents a la inauguració ja van provar els aparells del Parc de Salut

>> L’equip cadet de la JAM amb la copa de segons classificats

núria sánchez

redacció

núria sánchez

redacció

FOTOS: NÚRIA SÁNCHEZ

>> Una de les partides de la tercera ronda, jugada a Montcada

>> MUNTANYISME

Nova edició
de ‘Montcada

Camina’

El Centre Excursionista
de Montcada, el Cim, i
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) han
posat en marxa la segona
edició de Montcada Ca-
mina, una iniciativa que
proposa cada mes una
sortida matinal a diferents
indrets del municipi. La pri-
mera va tenir lloc el 21 de
gener fins a Reixac. La prò-
xima serà el 18 de febrer
fins al Turó de Montcada.
Totes les excursions es
faran en diumenge i el
punt de sortida i d’ar-
ribada serà al col.legi La
Salle. D’altra banda, els
primers diumenges de
cada mes també hi haurà
una sortida matinal de
BTT, des de la plaça de
l’Església (8h).

núria sánchez

redacció

fan ser optimistes de ca-
ra al Campionat de Ca-
talunya Escolar, que es
disputa el proper 4 de
febrer a Almacelles”.

Cros Comarcal. El 20
de gener, la JAM va dispu-
tar la final comarcal Vallès

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) va
inaugurar el 26 de gener
el nou Parc de Salut a la
Font Pudenta, al costat de
l’estadi de futbol de la
Ferreria. L’acte el van pre-
sidir l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i el
president de l’IME i regi-
dor d’Esports, Juan Par-
ra (PSC). L’espai, adreçat
a totes les edats, consta
d’un circuit format per
vuit aparells. Aprofitant
l’acte, també es va inaugu-
rar un espai de bàsquet
ubicat justament al costat.
En el torn de parlaments,
Parra va avançar que l’ob-
jectiu municipal és cons-
truir més parcs de salut per
a totes les edats a d’altres
barris: “Aquest tipus d’e-
quipaments permet a
grans i petits fer esport
a l’aire lliure i portar
una vida sana”. L’alcalde
va destacar la importància
de practicar esport: “La
nostra qualitat de vida
s’inicia amb un bon
manteniment físic. Per
això, creiem important
la instal·lació d’aquests

equipaments en el
nostre municipi”. L’em-
presa que instal·la els equi-
paments és Induer, presi-
dida pel montcadenc Jor-
ge Comas.

Altra funció. A banda
de la finalitat relacionada
amb l’esport i la salut,
aquests espais també fan
una gran tasca de socia-
lització ja que moltes acti-
vitats es poden realitzar de
forma grupal.

>> ESCACS. Campionat Comarcal

La UE Montcada, a
les portes del podi

Diversos jugadors de la UE
Montcada s’han quedat a les
portes d’aconseguir una
medalla al Campionat Co-
marcal d’Escacs, promogut
pel Consell Escolar del Va-
llès Occidental Sud (CE-
VOS). Després de la dis-
puta de les cinc rondes, els
escaquistes locals més des-
tacats van ser l’aleví Jaume

Teixidó i el benjamí David
de la Paz, que van acabar
tots dos a la quarta posició
de la seva categoria.
D’altra banda, l’infantil
Carla Aguilera va finalitzar
al cinquè lloc. L’última ron-
da va tenir lloc el 27 de
gener a Badia. La tercera i
quarta es van disputar du-
rant dos caps de setmana
consecutius al pavelló Mi-
quel Poblet.

D’altra banda, els equips
de multiesport han co-
mençat el nou trimestre
amb la pràctica d’un nou
esport.
Si durant el primer els in-
fants van gaudir del bàs-
quet, des del dia 27, els
participants a la lliga mul-
tiesport aprendran les pri-
meres nocions de futbol
sala. La competició de
multiesport clourà el tri-
mestre vinent amb els
primers coneixements so-
bre handbol.

>> Parra, Arrizabalaga i Comas durant la inauguració

Sud de Cros escolar a
Ripollet. Els 13 corredors
de la JAM participants van
acabar amb premi.
Cal destacar les primeres
posicions de l’aleví Alba
Maya, el benjamí Joan Rie-
ra i els cadets Aída Ariza i
Aitor Martín.

núria sánchez

redacció

SANTI ROMERO

>> El bàsquet dóna ara pas al futbol en multiesport
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>> FUTBOL. EF Montcada

>> Els jugadors del cadet A celebren un gol davant el líder, el Palau de Plegamans

El cadet A fa un pas endavant
en l’obtenció de l’ascens

núria sánchez

redacció

L’Escola trasllada tota l’activitat a la Ferreria mentre es col·loqui la gespa a Can St. Joan

>> FUTBOL SALA. STE Group Montcada

>> Una jugada entre el cadet de l’STE i el Sagarra

El cadet de l’STE Group
ha fet un canvi de joc a
l’últim mes. En els darrers
cinc partits, el cadet ha ob-
tingut dues victòries i un
empat i ha aconseguit
deixar la zona de descens.
Al darrer matx l’STE va
empatar a 3 contra el Sa-
garra al Miquel Poblet. Els
nens van patir la marxa del
seu entrenador, Rafael
Hernández, substituït pel
tècnic de l’infantil, Carlos
Rodríguez, qui ha destacat
l’actitud dels jugadors en
els últims partits: “Estic
content perquè els nens
han millorat el seu com-
portament i mostren
una actitud molt positi-
va”. A l’última jornada, el
conjunt montcadenc va
perdre contra el Santa
Cooma per un contundent
17 a 3.

núria sánchez

redacció

>> HANDBOL. La Salle Montcada

 El cadet es recupera i
deixa la zona de descens

 SANTI ROMERO

El cadet A de l’EF Mont-
cada va acabar la primera
volta amb un empat a dos
a casa davant el Palau de
Plegamans, amb qui es
troba empatat al capda-
vant de la classificació a 34
punts al Grup Divuitè de
Segona Divisió. Els nens,
dirigits per Sebastián
Amador, no han perdut
cap partit fins ara i amb
aquest empat fan un pas
endavant en la lluita per
l’ascens a Primera Divisió,
a la qual només podran
accedir els campions de
grup i els millors segons.
A l’última jornada i prime-
ra de la segona volta, el
cadet A va vèncer al camp
del Llinars per un contun-
dent 2-8.
El coordinador del club,
José Manuel Arjona, ha
destacat positivament
l’evolució de l’equip i ha
manifestat el desig de po-
der comptar amb un con-
junt de cada categoria a
Primera Divisió la tempo-
rada vinent: “Seria molt

important que aquest
equip aconseguís l’as-
cens perquè així tin-
dríem un bloc a la Pri-
mera Divisió a cada ca-
tegoria”. Segons Arjona,
el club treballa per culti-
var la formació dels seus
jugadors de cara a pro-
peres temporades tenir
bons jugadors i un plan-
ter competitiu. L’EF

Montcada espera que el
nou estadi de la Ferreria
doni un nou impuls al club
en relació al nombre de
jugadors.

Trasllat de camp.
Amb motiu de la col·lo-
cació de la gespa artificial
al camp municipal de Can
Sant Joan, tots els equips
de l’EF Montcada juga-

 L’infantil A jugarà contra
els millors de Catalunya

Els quatre equips de la
base del CH la Salle Mont-
cada han finalitzat la pri-
mera fase. El juvenil ha fet
un excel·lent campionat i
s’ha classificat en segona
posició, per tant, haurà de
jugar la segona fase amb
els millors equips de
Catalunya. El mateix que
l’infantil masculí A que, en
acabar tercer del seu grup,
també jugarà la segona
fase al grup dels millors.
Per la seva banda, l’infantil
B no ha aconseguit gua-
nyar cap partit i participarà
en un grup més igualat.
El femení també ha acon-
seguit una important ter-
cera posició. L’equip, diri-
git per Joan Martínez,
només ha perdut tres par-
tits. El coordinador, Da-
vid García, ha avançat que
tots els blocs lluitaran per
classificar-se el millor pos-
sible. En aquest sentit,

García ha afegit que la fase
segona servirà per conti-
nuar fomentant la forma-
ció dels jugadors: “Els di-
ferents equips jugaran
amb conjunts del seu
nivell, i això es positiu

per continuar millorant
i formant els futurs ju-
gadors”. El femení va co-
mençar la segona fase el
28 de gener, mentre que
la resta dels equips ho farà
el 2 de febrer.

núria sánchez

redacció

>> Un jugador de l’infantil B fa un llançament des de 7 metres

ran i entrenaran al nou
estadi de la Ferreria. “Des
del 27 de gener els nens
entrenen i juguen al
nou estadi. Un cop fi-
nalitzada l’obra de Can
Sant Joan tornarem a
jugar i entrenar allà”, ha
dit Arjona. Segons fonst
municipals, els treballs es
preveu estiguin enllestits
per Setmana Santa.

 SANTI ROMERO

 SANTI ROMERO

en 2 minuts...
�El juvenil de l’EF, tercer

�Petanca a Can Cuiàs

�Lesió a l’AE Can Cuiàs

L’equip juvenil de futbol sala de l’EF Montcada s’ha
col·locat en tercera posició després de guanyar davant
l’Escola Pia de Sabadell –fins ara al tercer lloc– per
2-0 a la pista municipal coberta. Els nois, dirigits per
José Luis Carrasco, es troben empatats a 24 punts
amb el segon, el Ripollet. Segons ha indicat Carrasco,
l’objectiu principal és ascendir: “L’equip està fent
una bona temporada i volem lluitar per pujar de
categoria. Els jugadors estan contents i treballen
per aconseguir la fita”. A l’última jornada, el juve-
nil va vèncer a Rubí per 1-4. NS

El juvenil de Can Cuiàs ha perdut els últims matxs
degut a les baixes i sancions que ha tingut.  L’equip
no ha pogut comptar amb un sancionat i dos
lesionats. El pitjor és la lesió de Sebas, un jugador
clau per a l’equip que després de patir un accident
de moto es perdrà el que resta de temporada. El
juvenil va caure derrotat a l a la pista del Martorelles
per 7-3 i davant del Manent a casa per un ajustat 4-
5. La plantilla ha lamentat els últims resultats negatius
i, sobretot, l’accident del seu company Sebas.  NS

L’Associació Esportiva Can Cuiàs està desenvo-
lupant un projecte per iniciar més seccions esportives
i continuar fomentant l’esport al barri. Un dels
projectes que ja són una realitat és la nova secció de
petanca, que ja compta amb una junta directiva.
L’entitat ha avançat que desenvoluparà l’activitat a
les pistes de Can Cuiàs. El president, Matías Ruiz, ha
indicat que s’està treballant per a la creació de noves
seccions i s’ha mostrat satisfet amb la feina realitzada
fins ara: “La nova junta volem seguir en aquesta
línia i crear escola”. NS

Infantil. Per la seva ban-

da, l’equip infantil de l’STE,
dirigit també per Rafael
Hernández, segueix
imparable després de
l’inesperat empat davant el
Caldes per 3-3. Hernández
ha destacat que el resultat
va servir de revulsiu: “Els

nens van constatar que
no sempre es guanya, i
des de llavors només
han encaixat un gol en
tres partits”. El conjunt
és líder amb 26 punts. Al
darrer partit, va guanyar
davant el Palau per 0-5.
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>> BÀSQUET. CB Montcada

El júnior A i el cadet A van obtenir dues victòries importants davant rivals difícils

L’infantil A és líder després
de vèncer el Gramenet

núria sánchez

redacció

L’infantil A, dirigit pel
coordinador de la base
Aleix Monclús, ha co-
mençat molt fort la se-
gona fase. Els nens van
guanyar en l’últim partit, el
passat 27 de gener, a casa
de l’UDA Gramenet per
un contundent 59-93. La
victòria ha portat els
montcadencs al lideratge
del Grup Quart del Nivell
B-1 amb 5 punts.

Triomfs importants.

Els dos equips del CB
Montcada que participen
a les categories de Prefe-
rent de Catalunya no sè-
niors han obtingut una im-
portant victòria en els seus
respectius partits. El júnior
A va guanyar a casa per
un clar 90-64 davant el
Castellbisbal. La victòria

BÀSQUET> La Salle Montcada

El cadet masculí de la Salle va aconseguir el passat 20
de gener la primera victòria de la segona fase. Els nens
dirigits pel jugador de l’equip EBA Raúl Ortega van
guanyar el CESP Safa per un contundent 29-59. Amb
aquest triomf, el conjunt montcadenc se situa al quart
lloc de la classificació. La Salle participa al Grup Cinquè
del nivell B-2 i treballa per la conjuntació del bloc i la
classificació entre els cinc primers, segons ha informat
el segon entrenador, Rogelio Pérez. NS

El cadet aconsegueix el primer triomf

>> Salt entre un jugador del mini de Montcada i l’Argentona

 SANTI ROMERO

El femení treballa per
adquirir experiència

El júnior femení de l’El-
vira Cuyàs està patint
aquesta temporada el can-
vi de categoria. El conjunt
està format per nenes que
comencen en la pràctica
del bàsquet i jugadores en
edat cadet. És per aquest
motiu que la temporada
està resultant dura per a

núria sánchez

redacció

>> BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

>> El júnior femení va perdre contra el R. Llull per 22-60

 SANTI ROMERO

>> BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

>> El cadet B de Can Sant Joan és tercer

El cadet A del Can Sant
Joan ha començat la sego-
na fase amb un clar objec-
tiu, continuar treballant per
conjuntar un equip sòlid.
L’entrenador i coordina-
dor del club, Jordi Rodrí-
guez, considera que enca-
ra és aviat per proposar-

H. GONZÁLEZ

núria sánchez

redacció

 El cadet A lluita per
conjuntar l’equip

l’equip, que encara no ha
guanyat cap partit al Grup
Tercer de Territorial B. La
presidenta, Cristina Inies-
ta, ha destacat l’esforç de
les jugadores: “Les noies
treballen per aprendre i
adquirir l’experiència
suficient de cara a l’any
vinent”. Al darrer matx
va perdre amb el Marti-
nenc per 73-22.

se fites esportives, perquè
“el més important és
crear el grup, després ja
veurem”. El cadet A va
vèncer el Caldes a domicili
en la darrera jornada per 67-
70. D’altra banda, el cadet B,
que és tercer, es va imposar a
la pista del Cardedeu per un
clar 50-65 en el matx disputat
el 20 de gener.

ha col·locat l’equip d’Is-
mael Sistrachs a la  cinque-
na posició amb 6 punts.
D’altra banda, el cadet A
va vèncer 76-67 davant el
Tarragona, quart classificat
amb 7 punts. La victòria
ha posicionat l’equip en
sisè lloc amb 6 punts. En
la propera jornada tant el
cadet A com el júnior A
visitaran la pista de l’Ar-
genta Granollers. Tots
dos partits són claus per a
les aspiracions montca-
denques de cara a la clas-
sificació final.
També cal destacar la pri-
mera victòria de l’equip
premini B, que va superar
el Mataró per un clar 31 a
8. D’altra banda, el con-
junt mini ha perdut els dos
últims partits: a casa con-
tra l’Argentona per 51-70
i a la pista del Sant Gervasi
per 70-54.

 SANTI ROMERO

les classificacions

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya
Permanencia. Grup 11.
Jorn 3 i 4
Lleida- Montcada 90-58
Mont.A-Castell. 90-64
Equip Partits Pt.
1 Andorra 4 8
2 Granollers 4 8
3 Lleida 4 7
5 Montcada A 4 6

Júnior. Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornada 15 i 16
Descansa: Montcada B
Mont. B-Juventut 84-99
Equip Partits  Pt.
1 St Gabriel 15  25
2 Juventut       14     25
3 Sants 14  24
8 Montcada 14  22

Cadet. Preferent. Perma-
nencia. Grup 11.Jornada
3 i 4
Bisbal- Mont. A 85-83
Mont A -Tarragona76-67
Equip Partits Pt.
1 Granollers 4 7
2 Sants 4 7
3 Sicoris 4 7
6 Montcada A 4 6

Cadet. Cam. Català B.
Grup 2 Jornada 15 i 16
Mont.- Matarò 60-55
Ajor:Cerdany.- Mont.B
Equip Partits Pt.
1 Juventut 16 32
2 Gironina 16 31
3 Pia Sbd 16 30
12 Montcada 15 19

Cadet Fem. Promoció B-
2. Grup 4. Jornada  2 i 3
Sant Boi- Mont 61-36
Descansa: Montcada

Equip       Partits Pt.
1 Gramanet 3 6
2 Castell. 3 6
3 S. Andreu 3 5
9  Montcada    2 2

Infantil. Promoció B-1.
Grup 04. Jornada 2 i 3
Montcada- Torelló
Gramenet-Mont.A59-93
Equip Partits Pt.
1 Montcada  3 5
2 St Boi          2      4
3 St Josep  2 4
4 AESE  2 4

Infantil. Promoció C-1
Grup 03. Jornada 2 i 3
Montcada- Carme  32-50
St Nicolau- Montcada
Equip Partits Pt.
1 Carme  3 6
2 St Nicolau  2 4
3 Setmenat  3 4
9 Montcada       1       1

Pre-Infantil. Promo. A-1
Grup 1. Jornada 2 i 3
Grup Barna- Mont.77-52
Mont. -Sama 37-52
Equip Partits  Pt.
1 Matarò  3     5
2 CB i UM     3      5
3 Sama  2      4
4 Montcada  3      4

Mini. Promoció. B-1.
Grup 03.  Jornada 2 i 3
Mont.- Argentona 51-70
St Gervasi- Mont.70-54
Equip         Partits  Pt.
1 Montgat 3      6
2 St Gervasi 2      4
3 Argentona        2       4
8 Montcada        3 3

Premini.Promoció B-1.
Grup 04.  Jornada 2 i 3
Parets- Montcada
Descansa: Montcada
Equip       Partits Pt.

1 Parets 3  5
2 Sants          2       4
3 Vic          2       3
8 Montcada 2 2

Premini.Promoció D.
Grup 01.  Jornada 2 i 3
Ronçana- Mont. 59-8
Mont B-Matarò 31-8
Equip       Partits Pt.
1 SESE 3  6
2 Ronçana       3        6
6 Montcada      3       4
7 Elvira 3  4

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 14 i 15
Teia- Elvira C. 87-55
Elv.Cuyàs- Igualada52-40
Equip      Partits Pt.
1 St Just 13 25
2 La Salut 13 24
3 Teià          13     24
8 Elv. Cuyas     13     19

Júnior. Territorial B.
Grup 3. Jornades 15 i 16
Liçà Munt- Elvira   62-48
Elv. Cuyàs- Canet 60-67
Equip              Partits    Pt.
1 Canet 15 28
2 Vilassar 15 28
3 AECAM 15 26
5 Elv Cuyàs 15 25

Jún. fem.Territorial B.
Grup 3.Jornades 14 i 15
Elvira- Ramon Llull22-60
Martienenc- Elvira 73-22
Equip              Partits     Pt.
1 Osona         13        26
2 Llinars         15        25
3 Martinenc     14       23
15 Elvira C.     14       14

Mini promoció. Niv. B-1.
Grup 06. Jornada 2 i 3
AESE- Elvira 41-69

Elvira C.-Gr. Barna72-64
Equip              Partits     Pt.
1 Martinenc        3         6
2 Esplugues        3        6
3 Elv. C.             3       5
4 Gr. Barna 3       4

Premini. Promoció D
Grup 01.Jornada 2 i 3
Caldes- Elv. Cuyàs34-33
Elvira C.- Pia Gran. 54-6
(Veure classificació CB
Montcada)

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Promo. B-
1. Grup 2.Jornada 2 i 3
Lliça Amunt. -CSJ63-73
Caldes- CSJ 67-70
Equip     Partits   Pt.
1 UBSA 3        6
2 CSJ A 3        5
3 Lliçà 3        5
4 Minguella 3        5

Cadet. Prom. Nivell C-1.
Grup 02. Jornada 2 i 3
Cardedeu- CSJ 50-65
Descansa: CSJ B
Equip      Partits    Pt.
1 Vic 3        5
2 Torellò  2         4
3 CSJ B 2        4
4 Salesians 3        4

CB SALLE

Cadet. Promoció B-2.
Grup 5. Jornada 2 i 3
Salle-Parets    29-59
Descansa: Salle
Equip      Partits     Pt.
1 St Ramoni     3     6
2 Casp        3     5
3 St Gervasil    3     5
6 Salle       2     3

Cadet fem.  Prom. B2.
Grup 03.Jornada 2 i 3
Sarrià- Salle 64-50

Voramar- Salle 39-36
Equip       Partits   Pt.
1 Salle Horta        3      6
2 Voramr 3      5
3 St Quirze 2      4
5 Salle 3      4

HANDBOL

CH SALLE

Juvenil. Lliga catal.
Niv. B-1.Jornad. 13 i 14
St Miquelt-Salle 21-28
Salle- Matarò 30-28
Equip Partits Pt.
1 Granoll.     14     28
2 Salle     13     22
3 St Cugat    14    16
4 Matarò        14    16

Infantil Fem. CEVO.
2a fase. Jorn 1
Vilamajor- Salle 25-12
Equip       Partits Pt.
1 Granollers  1          2
2 Vilamajor     1         2
3 Canovelles  0          0
7 Salle          1          0

Infantil. Ct. Grup A.
Jornades 10
Granollers-SalleA 42-18
Equip      Partits    Pt.
1 Grano.  1         2
2 StCugatí  0        0
3 Salle   1        0
4 Igualada.  0        0

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades 13 i 14
Mont.  Amet             1-1
Vilanova- Mont.A     3-6

Equip Partits Pt.
1 Garriga    13     39
2 Roca   13     31
3 Granollers  12     30
5 EF Mont.    12    26

Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 13 i 14
Parets- Mont 1-8
Mont. B-Montornes    4-6
Equip        Partits Pt.
1 Barberà     12     36
2 Molletense.12      36
3 Canov.        13      36
4 EF Mont.     13     25

Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades 15 i 16
Damm- Montc. A 1-1
Hospitalet- Mont. 3-1
Equip         Partits  Pt.
1 Sarià         13        32
2 Guinardo    13       30
3 Catalonia    12       28
4 Montcada    13       28

Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 15 i 16
Montc.B -Palau. 0-1
Mont. -Riuprimer 0-1
Equip Partits   Pt.
1 Granollers   14     40
2 Parets           14     34
3 Cardedeu      13     32
12 EF Mont. B 14     9

Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  15 i 16
Can Rull- Mont. A
Parets- Mont. 1-1
Equip Partits   Pt.
1 Fundació  15    43
2 Canovelles 15    38
3 Sta Pepua  15    27
11 Montcada   14    17

Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  13 i 14
Mont. B-Plegamans  7-0
Descansa: Mont
Equip       Partits  Pt.
1 Granollers 12     32

2 St Celoni 12      32
3 Ametlla 12      24
5 Montcada 11       21

Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  15 i 16
Mont.-Llerona 3-2
Palau.- Montcada 1-3
Equip     Partits  Pt.
1 Montcada  10     24
2 Garriga      10     24
3 Lliçà          10     21
4 Seva     10      21

Cadet. 2a div. Grup 18
Jornades 13 i 14
Mont A- Plegamans        2-2
Llinars-Mont A   2-8
Equip       Partits  Pt.
1 Palau 12  34
2 Montcada  12   34
3 Garriga 13    28
4 Lliçà  13    25

Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  13 i 14
Hospitalense- Mont B  0-2
Mont. B-Bon Pastor     7-4
Equip              Partits Pt.
1 Vila Olimpica     12    31
2 Cinc Copes    11    30
3 Europa    11    28
8 Montc. B    12     15

Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 15 i 16.
Mont.- Cirera 5-4
Mont.- Plegamans   0-5
Equip       Partits  Pt.
1 Mollet          15    40
2 Vilassar      15    34
3 Ametlla       15    32
12Montcada A 15    15

Juvenil. 2a div. Grup 19
Jornades 13 i 14
Bellavista- Mont B      5-3
Mont.- Llinars
Equip           Partits  Pt.
1 Canbvelles 11     28
2 Sta Pepua 11      27
3 Montornès        12      27

14 Montc.    11       3

FUTBOL SALA

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 12 i 13
Sta Ppua.- Mont.A 1-9
Mont. - Palau         4-2
Equip   Partits   Pt.
1 Rubí         10   25
2 Vacar. 10  25
3 Caldes 10  24
6 Mont. A     11   19

Juvenil. 2a div.
Jornades  12 i 13 .Grup2
Mont.- Esc. Pia 2-0
Rubí-Mont A 1-4
Equip       Partits Pt.
1 Ripollet       10  28
2 J Molina      10  25
3 Montcada     10  24
4 Pia Sbd       11   22

STE GROUP
Benjamí. Grup. 2.
Jornades 12 i 13
STE- Arenys Munt 7-1
Canet-STE 5-8
Equip    Partits Pt.
1 STE        10   30
2 Sagarra   10   22
3 Canet       8   19
4 Teià         9   19

Benjamí. Grup. 1.
Jornades 12 i 13
STE- Palau 1-5
Caldes-STE B 1-8
Equip        Partits   Pt.
1 Martorell       12  33
2 Palau            12   28
3 Sta Coloma   10   27
11 STE B            11    17

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 12 i 13
STE- Les Corts 0-3
Barcelona-STE 11-0

Equip      Partits  Pt.
1 Barcelona  12    34
2 Les Corts 12    30
3 Lloret  11      25
10 STE  11     13

Infantil. Grup. 3.
Jornades 12 i 13
STE- Rubí 9-0
Palau-STE 0-5
Equip      Partits   Pt.
1 STE          12    32
2 V.Tenes    11     30
3 Sabadellí   11     25
4 Rubí    12    25

Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 12 i 13
STE- Sagarra 3-3
Sta Colomall-STE  17-3
Equip     Partits  Pt.
1 Barça     12   36
2 Manresa      12   28
3 Corts      10   24
11 STE           11   11

Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 12 i 13
St Andreu- STE 3-5
STE-Sta Coloma     1-6
Equip     Partits    Pt.
1 Coloma 12    28
2 Corts 11    26
3 Barça  10    24
10 STE        11     12

AE CAN CUIÀS

Juvenil. 2a div B. Grup 1.
Jornades 12 I 13
Martor.- C. Cuiàs 7-3
C.Cuiàs-Manent 4-5
Equip      Partits   Pt.
1 Martor.        12    34
2 Sagarra       11    25
3 Manent        11   24
5 C.Cuiàs      11    18

ESCACS

Comarcal Cevos

Infantilt. Ronda 5
6 Carla Aguilera
11 Daniel Hndez
12 Albert García

Aleví. Ronda 5
4 Jaume Teixidó
5 Daniel Fnandez
7 Alejandro Castro
8 Joel Iglesias
20 Raúl Montoro

Benjamí. Ronda 5
4 David de la Paz
7 David Escobar
20 Agustín Escobar
32 Judith Fernandez
41 Andreu Boullosa
43 Aleix Colete

ATLETISME

Campionat Comarcal
- Aleví Femení
1 Alba Mayà
4 Alba Molina
5 Laura Guisado
- Aleví Masculí
1 Joan Riera
2 Yeli Sagna
- Cadet Masculí
1 Aitor Martín
2 Oualid Nassiri
2 Adrián Serrano
5 Lluis Naval
- Cadet Femení
1 Aida Ariza
2 Sara Zamarreño
2 Jessica Serrano
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“Tenim més diferències en
els gens del que creiem”

SERGI VILLATORO

Una nova dimensió del genoma. Un estudi d’in-
vestigadors espanyols, britànics, canadencs, nordamericans i ja-
ponesos ha demostrat que més del 10% del genoma humà és diferent
entre les persones, un descobriment que podria tenir la clau de la
diferència en la predisposició a malalties o la resposta als tractaments
mèdics. En aquest grup està el montcadenc Lluís Armengol, qui
reconeix que “hem afegit un punt més de complexitat en el
coneixement del genoma”. Molts dels seus col·legues han de fer
carrera a l’estranger, però ell té la sort de treballar amb un grup de
recerca potent i amb recursos, al Parc de Biomèdica de Barcelona,
que li permet investigar sense haver d’allunyar-se gaire de casa
seva, a Can Sant Joan. Aquest montcadenc, de 31 anys, va començar
a estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona i a mitja carrera va
passar a Bioquímica. Ha fet recerca en aquest mateix centre
universitari i ha treballat també a l’Institut de Recerca Oncològica, a
l’Hospital del Bellvitge, fins arribar a l’Institut de Regulació Genòmica,
on treballa actualment.

Hem descobert un

nou origen de les

malalties que tenen

una base genètica

Espanya està a la

cua en investigació

per una manca de

cultura científica

dels governants

�

�En què consisteix el desco-

briment del consorci d’inves-

tigació del que vostè ha for-

mat part?

Pertanyo a un equip de recerca
en genètica humana i estudiem
els orígens de les malalties. Fins
ara es pensava que el nivell de
seqüència genètica d’un humà era
fins a un 99,9% idèntica a la d’un
altre, però hem descobert que
hi ha més diferències del que es
pensava.
�Per als que no som cien-

tífics, com ho podríem en-

tendre amb un

exemple?

Imaginem que el
genoma humà és un
llibre, tot ple de
lletres. Hem desco-
bert que les diferèn-
cies entre els uns i els
altres no es donen
per tenir un parà-
graf més que una
altra persona sinó
perquè una mateixa
persona pot tenir
repetit el mateix
paràgraf moltes
vegades. És a dir, un
grup de gens pot
tenir un número de
còpies diferent entre
una persona i una altra.
�El seu descobriment pot

canviar l’anàlisi o la visió

d’algunes malalties?

Hi ha moltes patologies que
tenen una base genètica i fins ara
se sabia que es produïen per les
mutacions, quan s’alterava una
de les lletres de l’exemple que

posàvem abans. Comparàvem
una persona sana amb una
malalta i buscàvem l’alteració del
gen. Ara  haurem d’analitzar si
els canvis es produeixen en grans
grups de paraules i no només
en una de sola.
�Ja hi ha resultats?

El número de còpies del gen
ens fa pensar en una nova ma-
nera de conèixer l’origen de les
malalties. Per exemple, hi ha un
cas d’Alzhèimer que es desen-
volupa en gent jove. Se sabia que
la mutació en un gen molt

concret donava peu
a la malaltia. Recent-
ment hem vist que
persones amb un
nombre de còpies
diferent tenia possi-
bilitats de patir la
patologia. També
hem detectat que les
persones que tenen
moltes còpies d’un
gen concret estan
més protegides del
virus de la Sida.
�El descobriment

confirma que el

genoma humà és

una gran incòg-

nita.

És un nou punt de
complexitat del nostre genoma.
Fins ara ni tan sols sabíem que hi
havia aquesta diferència entre les
persones.
�I com ens poden arribar

els avenços que ara mateix

estan al laboratori?

Nosaltres descobrim si les ma-
lalties tenen o no base genètica.

El nostre treball es pot aplicar
als trastorns bipolars, l’esqui-
zofrènia i patologies inflama-
tòries, entre d’altres. El següent
pas és que una empresa farma-
cològica decideixi invertir molts
milions d’euros en desenvolupar
un fàrmac. Des del descobri-
ment fins a les possibles millores
dels malalts poden passar molts
anys.
�Molts investigadors cata-

lans i espanyols fan carrera

a l’estranger. Vostè s’ho ha

plantejat?

El meu grup de treball és po-
tent i tenim força recursos  però
molta gent marxa fora perquè
Espanya és molt deficitària en
inversió en investigació, és el
país que menys recursos hi
dedica de tot Europa, i el vell
continent també està lluny del
nivell dels Estats Units.
�Per què passa  això?

La recerca a Espanya és molt
recent, no hi ha la tradició d’al-
tres països. A Europa el referent
és el Regne Unit. Però també es
dóna per la manca de cultura
científica dels governants, no
s’adonen de la importància de
fer recerca, no només en bio-
química sinó en tots els camps
científics. Si no s’inverteix en in-
vestigació no generem innovació
i llavors l’has de comprar en
altres llocs i això suposa fer un
pas enrera.
�I un elevat cost.

Una gran part de les despeses
del nostre laboratori es destinen
a pagar royalties de patents que
fem servir, d’empreses d’altres

investigador del genoma humà

Lluís ArmengolLluís Armengol

països. Si nosaltres no des-
cobrim no podem patentar res.
�Creu que això canviarà?

Sóc optimista i imagino que sí,

de fet, més enrera no podem
anar. Tota la feina que es faci
d’ara en endavant serà per mi-
llorar en l’àmbit de la recerca.


