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L’Ajuntament preveu que el centre funcioni després de Setmana Santa. Pàgina 3

SANTI ROMERO

L’Escola bressol Mitja Costa
obre el pròxim 19 de febrer
el termini de preinscripció

Preparats per sortir a la Rua
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>> MONOGRÀFIC ESPECIAL
Projecte Educatiu
de Ciutat  P. 14-15

Una membre de la comparsa ‘La Salle connecta’ emprovant-se el vestit. P. 19

Un total de 16 comparses amb prop de 900 persones sortiran el 17 de febrer a la Rua de
Carnaval que organitza la Regidoria de Cultura i que es caracteritza per ser una de les més
vistoses i participatives de la comarca. El Rei Carnestoltes va arribar puntualment el dia 15.

>> Joan Saura assisteix
a la jornada de portes
obertes a la Comissaria P.6

>> La Salle d’handbol
lluitarà per mantenir-se
a la Lliga Catalana P. 24

>> Comença la instal·la-
ció dels contenidors per
a envasos i plàstics  P. 5

Tastet d’Oficis
per ajudar els
joves a orientar
el seu futur

P. 10

SILVIA DÍAZ

>> Classes de perruqueria

>>  L’AV de Can Sant
Joan manté les protestes
per reclamar un barri
digne  P. 8

SILVIA DÍAZ

>> Maresma es presenta
com a candidat de CiU P.7

>> El conseller d’Habi-
tatge visita el sector de
Mas Duran P.4

SILVIA DÍAZ

El programa Tastet d’Oficis,
promogut pel Servei de
Promoció Econòmica (SPE),
ofereix a joves de Montcada
la possibilitat de conèixer com
és la professió que possible-
ment exerciran en un futur,
amb classes teòriques, pràcti-
ques i visites a empreses. En
aquesta quarta edició, l’SPE
proposa tallers d’imatge per-
sonal, administració, soldadu-
ra i monitoratge i activitats
físiques, entre d’altres sectors,
i amplia la cobertura a joves
d’instituts de fora de Mont-
cada.
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L’Escola Bressol Mitja Costa desperta
l’interès de centenars de famílies

Educació va haver de fer dos torns per informar totes les persones aplegades a la Casa de la Vila el 14 de febrer

>> Dues mares amb els seus fills a la reunió informativa que es va fer el dia 14 a la Casa de la Vila

NOU CENTRE EDUCATIU

“LES PROPERES

ESCOLES ES FARAN

AL CENTRE

I A MAS DURAN”

l’entrevista

>>Ana Rivas (PSC)

SILVIA DÍAZ

-Què supo-

sa la cons-

trucció del

nou equipa-

ment?

Un pas en-

davant en la

consecució

d’una xarxa

d’escoles bressol al municipi

que doni resposta al màxim

de població possible.

-L’Escola Bressol Mitja Costa

respon a una forta demanda.

Montcada està creixent. Cada

vegada hi ha més població i

l’oferta actual d’escoles bres-

sol públiques, concertades i

privades no és suficient per do-

nar cobertura a les necessi-

tats de les famílies. A Terra

Nostra, a més, no hi havia cap

mena d’oferta de llar d’infants.

-Quin percentatge cobrei-

xen les 41 noves places?

L’Ajuntament té signat un con-

veni amb el Departament

d’Educació a través del qual

Montcada s’ha de dotar de 210

places d’escola bressol fins al

2008. Amb les 76 places de

Can Cuiàs i les 41 de Terra

Nostra no surten els números,

hem de fer altres centres.

-I quines són les prioritats?

Hem de crear dos equipaments

més, a Mas Duran i al centre, i

es faran tots dos. El futur barri

residencial haurà de dotar-se

d’una escola bressol perquè

està previst que hi vagin a viure

5.000 persones, però crec que

la urgència en aquest barri ens

la trobarem més endavant,

d’aquí a un parell d’anys. Ara

és més necessària l’actuació

al centre.

-Per quin motiu?

L’Escola Bressol de la plaça

Lluís Companys està afectada

pel pas del Tren d’Alta Velocitat

i haurem de donar una respos-

ta abans que comencin les

obres. A Mas Duran la ne-

cessitat arribarà d’aquí a uns

anys. SD

La demanda de places d’edu-
cació preescolar pública al mu-
nicipi és molt alta. La Sala Insti-
tucional de la Casa de la Vila es
va quedar petita el 14 de febrer
per acollir els centenars de per-
sones que volien assistir a la re-
unió que l’Ajuntament va con-
vocar per explicar les caracterís-
tiques i conèixer la demanda real
que hi haurà a l’Escola Bressol
Mitja Costa, la segona de titula-
ritat municipal de Montcada,
que obrirà portes el 10 d’abril.
Hi havia tanta gent que fins i
tot es van haver de fer dos torns
per poder informar tothom.
El procés de preinscripció ro-
mandrà obert del 19 al 28 de fe-
brer i les persones interessades
s’han d’adreçar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana. Per tal
d’accedir a una plaça, el centre
es regirà pels criteris que esta-
bleix el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat. Totes les
escoles bressol del municipi per-
tanyen a la mateixa zona d’in-
fluència, és a dir, totes les famí-
lies empadronades a Montcada
tindran la mateixa puntuació
per proximitat del domicili.
La reunió informativa va comp-
tar amb l’assistència de la regi-
dora d’Educació, Ana Rivas
(PSC), el director de l’Àrea So-
cial, Juan Cañete, i l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga
(PSC), qui va anunciar que
l’Ajuntament “té previst cons-
truir dues escoles bressol més
a Mas Duran i al centre, ja que
l’actual –a la plaça Lluís Com-
panys– està afectada pel pas
del Tren d’Alta Velocitat”.

Elevada demanda. La prin-
cipal preocupació dels pares i
mares va ser la manca de places
tenint en compte l’elevada de-
manda. “Tenir lloc en una llar
d’infants s’ha convertit en una
loteria. Les administracions
hauran d’invertir més per donar
sortida a aquesta demanda so-
cial”, reclamava Marta Amaro,
mare d’un nen de 8 mesos.
Segons les previsions de la Re-

sílvia alquézar
silvia diaz
montcada

el nou centre

L’Escola Bressol Mitja Costa
és el resultat de la remode-
lació de la direcció del col·legi
públic amb el mateix nom, a
Terra Nostra, una zona que no
tenia cap tipus d’oferta de llar
d’infants, ni tan sols privada.
L’equipament serà d’una sola
línia i tindrà 41 places dividi-
des en funció de l’edat dels
alumnes. L’edifici disposarà de
tres aules, una sala polivalent,
biberoneria i els espais desti-
nats al personal. L’escola obri-

rà de les 8.30 a les 17.30h i,
en funció de la demanda, po-
drà haver un servei d’acollida
una hora abans i una altra des-
prés de la sortida de classe.
La gestió serà a través d’una
empresa externa, com l’Esco-
la Camí del Bosc de Can
Cuiàs, la primera de titularitat
pública de Montcada. El preu
mensual previst serà de 140
euros i, si els nens o nenes
es queden al menjador, la quo-
ta serà de 246. SD

L’Ajuntament aportarà en-
guany una subvenció de
70.000 euros per al manteni-
ment de la xarxa docent de
llars d’infants públiques de la
ciutat. En concret, el Con-
sistori destinarà 23.184 euros
a l’escola bressol Les Tres Bes-
sones, ubicada a Can Sant
Joan, i 46.368 euros a la Socie-
tat Cooperativa Catalana d’Es-
coles Bressol de Montcada i
Reixac, que inclou dos centres
ubicats a Pla d’en Coll i Mont-
cada Centre.L’any 2004,
l’Ajuntament va aprovar l’Es-
tabliment del Servei Públic
d’Escoles Bressol Municipals,
que marca les directrius per po-
sar en marxa aquests serveis
públics i planteja algunes ac-
tuacions sobre les escoles bres-
sol. “Educació de 0 a 3 anys
és una de nostres prioritats”,
ha dit l’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC).LR

subvencions

70.000 EUROS PER A

LES LLARS D’INFANTS

gidoria d’Educació, de cara al
pròxim mes d’abril es cobriran
amb total seguretat les 7 places
per a infants de 4 mesos a 1 any
i les 11 per a nens d’1 a 2 anys.
Quan obri la llar d’infants, no-
més quedaran quatre mesos per
a la fi del curs que es va iniciar
al setembre. El dubte està en si
es podrà posar en marxa l’aula
de P2 (2 i 3 anys), perquè aquest
grup al setembre ja anirà a esco-
la i, per tant, no necessita asse-
gurar-se un lloc per al curs vi-

SÍLVIA ALQUÉZAR

nent. “A mi m’interessa que
comenci ja perquè a casa no-
més entra un sou i necessitem
treballar els dos”, explicava
Manel Carrasco, pare d’un nadó
de 4 mesos.
Altres famílies, però, s’esperaran
per inscriure els seus fills cara al
setembre. “Ara només treballo
dos dies a la setmana i tinc la
sort que em pot cuidar el nen
la meva mare”, comentava Judit
Abelló, amb un fill que en l’inici
del nou curs ja tindrà 1 any.
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L’Ajuntament començarà a dotar
el sector dels serveis municipals

Un cop fet el desenvolupament urbanístic previst, es calcula que a Mas Duran viuran 5.000 persones
FOTOS: SILVIA DÍAZ

silvia díaz
mas duran

MAS DURAN Més de 350
sol·licituds per
als 36 pisos de
la Font Pudenta

L’Oficina Municipal d’Habitat-
ge, que depèn de la societat pú-
blica Montcada Òptima, ha re-
but 352 sol·licituds de persones
interessades a obtenir un dels 36
pisos de protecció oficial de la
Font Pudenta. Els habitatges
protegits formen part d’una
promoció d’uns cent pisos que
la constructora Alcaraz està aca-
bant d’aixecar a l’avinguda de la
riera de Sant Cugat, 78.
El procés de sol·licitud es va
tancar el 2 de febrer i ara co-
mença el camí cap a l’adjudicació
dels pisos. El Consell d’Admi-
nistració de Montcada Òptima
ha de comprovar que tots els
sol·licitants compleixin els requi-
sits per aspirar a un habitatge i
confeccionar el llistat provisio-
nal d’admesos, a més d’establir
un calendari per presentar al·le-
gacions i publicar la llista defi-
nitiva d’aspirants.
La regidora d’Habitatge, Fina
Manzano (PSC), ha avançat que
“el sorteig dels pisos podria
fer-se a final de març”, a la
vegada que ha destacat que
“l’alta xifra de sol·licituds
demostra que a Montcada hi
ha una gran necessitat de pi-
sos a preu econòmic”.
Per optar a un dels habitatges,
els aspirants no podien superar
en 6,5 vegades el salari mínim
interprofessional.

silvia díaz
redacció

>> Els pisos ja estan gairebé acabats

PILAR ABIÁN

L’Ajuntament ha aprovat la
sol·licitud de recepció de les
obres de Mas Duran presenta-
da per la Junta de Compensació
del sector. El Consistori dóna
la seva conformitat a l’actuació
a condició que s’enllesteixin els
treballs que queden pendents,
com la urbanització d’alguns
carrers i zones verdes, el projec-
te de millora del drenatge del
torrent de Can Rocamora i la
connexió entre Mas Duran i
l’estació de Renfe de Mas Ram-
pinyo, segons fonts municipals.
“La recepció de les obres su-
posa que la zona es doti dels
serveis municipals de què
gaudeixen altres barris, com
l’enllumenat, la neteja i re-
collida d’escombraries i la
seguretat ciutadana”, ha indi-
cat l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC). Per dipositar les deixalles,
els veïns disposaran de nou
bateries de contenidors soterrats
però, de moment, s’hi han ins-
tal·lat bidons de superfície. Ac-
tualment són poques les famílies
que viuen a Mas Duran, tot i que
la previsió municipal és que en 3
anys hi visquin prop de 5.000
persones en els 1.800 habitatges
que es construiran en total.

Procés. Les obres a Mas Du-
ran van començar al març del
2003, amb un acte simbòlic de
col·locació de la primera pedra.
Des de llavors s’han urbanitzat
tots els carrers, dotant-los d’am-
ples dimensions, i s’hi han ins-
tal·lat els serveis públics neces-
saris. Coincidint amb l’actuació,
es va remodelar el parc del Gu-
rugú, eliminant el talús que
l’aixecava per damunt del nivell
de la carretera de Ripollet.
El projecte més ambiciós del

Consistori a Mas Duran és el
parc de la Llacuna, un pulmó
verd de més de 55.000 m2, del
qual ja han començat les obres.
La plaça de la Segona Repúbli-
ca, que es va començar a cons-
truir a final del 2006, serà el por-
tal d’aquesta gran zona verda.
Paral·lelament, administracions
públiques, sindicats i promotors
han començat a aixecar habitat-
ges al sector on conviuran pisos
socials amb d’altres d’iniciativa
privada. El propietari dels ter-
renys és l’Incasòl, que va adqui-
rir-los l’any 2001. Està previst
que aquest organisme comenci
a construir a l’abril 134 pisos
protegits de lloguer, dels quals
el 30% serà per a joves. >> Una de les actuacions que resta pendent és la connexió amb l’estació

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, l’alcalde de Montcada, César Arriza-
balaga –a l’esquerra de la imatge– i la Secretària General de l’USOC, Antònia Gil, van presidir el 10
de febrer l’acte de col·locació de la primera pedra de la promoció de 16 pisos protegits que el
sindicat construirà al carrer Joan Miró de Mas Duran. Administracions i USOC coincideixen en què
s’ha de treballar plegats perquè el màxim de població “tingui un habitatge digne”. El preu mig
dels pisos de l’USOC és de 180.000 euros, molt per sota del cost d’un habitatge nou d’iniciativa
privada. Baltasar va apuntar solucions com el lloguer o els pisos tutelats per a gent gran. SD

Crida al treball conjunt per oferir habitatges socials



52a quinzena
febrer 2007notícies

Arriben els contenidors grocs
per als plàstics i els envasos

pilar abián
redacció

>> RECOLLIDA SELECTIVA

SANTI ROMERO

A partir del 20 de febrer s’instal·la una cinquantena de dipòsits al municipi

L’aigua arriba
a Vallençana

i al Bosc
d’en Vilaró

>> Hi haurà contenidors a les bateries soterrades i d’altres de superfície

pilar abián
redacció

Noves escales
mecàniques

A partir del dia 20 de febrer es
començaran a instal·lar al muni-
cipi els contenidors grocs desti-
nats a la recollida d’envasos i de
plàstic, que representen un 40%
del volum total de residus do-
mèstics. Durant la primera fase
d’implementació, es col·locaran
48 contenidors en bateries so-
terrades i 16 més de superfície
allà on no pugui accedir el ca-
mió de recollida. Tots ells entra-
ran en funcionament el 27 de
febrer, dia de la presentació de
la campanya a la cantonada en-
tre els carrers Guadiana i Ro-
camora, a les 12.30h.

Últim pas. Amb la instal·lació
dels contenidors grocs, iniciati-
va en què l’Ajuntament compta
amb el suport de l’Entitat Me-
tropolitana del Medi Ambient
(EMMA), es completa la infra-
estructura per a la recollida se-
lectiva de residus domèstics al
municipi.
El servei compta actualment
amb quatre fraccions: vidre

(contenidor verd clar), paper i
cartró (blau), matèria orgànica
(marró) i la resta d’inorgànic
(verd fosc). En aquest darrer
grup s’inclouen els residus no
reciclables i els envasos i plàstics.
A partir d’ara, però, aquests
s’hauran de dipositar als nous
contenidors que recolliran tota
mena d’envasos i bosses de plàs-
tic d’ús domèstic, brics i llaunes
de begudes i conserves, embol-
calls plastificats i d’alumini i
safates de porexpan.
Per donar a conèixer el nou ser-

vei a la ciutadania, l’Ajuntament
ha editat 12.000 fulletons infor-
matius que es faran arribar a
totes les llars del municipi, jun-
tament amb un joc d’imants per
enganxar a la nevera on s’indi-
quen els residus que correspo-
nen a cada contenidor.
Segons dades municipals, l’any
2005 a Montcada es van produir
15 milions de quilos de residus
domèstics i comercials, la qual
cosa equival a una mitjana de 500
quilos per persona. D’aquest to-
tal, quasi 3 milions eren envasos.

Aquest mes de febrer comen-
çaran a funcionar les escales me-
càniques que connecten els car-
rers Bateria i Diagonal, a Can
Sant Joan. Feta aquesta primera
actuació, que es va iniciar el pas-
sat mes de juliol i que ha costat
496.205 euros, ja han començat
les obres de l’escala que enllaçarà
els carrers Diagonal, Bosc i Pont.
Els treballs, pressupostats en
339.989 euros, inclouen també
la construcció d’un mur de con-
tenció per estabilitzar la vorera
del carrer Pont i és previst que
finalitzin el proper mes d’abril.
L’Ajuntament ha impulsat la
instal·lació d’escales mecàniques
en aquests punts de la munta-
nyeta del barri per facilitar l’ac-
cessibilitat a una zona que pre-
senta molts desnivells.

pilar abián
can sant joan

>> El primer tram ja està fet

PILAR ABIÁN

A final de febrer els habitatges
de Vallençana i la urbanització
del Bosc d’en Vilaró disposaran
d’aigua potable gràcies a la po-
sada en marxa d’una xarxa hi-
dràulica contraincendis en aquest
sector de la serralada de Mari-
na. El Consistori va aprovar en
el Ple de juny del 2005 el Pla es-
pecial per dotar d’hidrants l’es-
mentada zona forestal i, poste-
riorment, va endegar el procés
conjuntament amb la compa-
nyia d’aigües Agbar, per garan-
tir l’abastiment d’aigua en con-
dicions de cabal i pressió ade-
quades.
El 25 de febrer es farà un acte
per celebrar l’arribada de l’aigua
potable amb l’assistència de l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC),
el gerent de l’Entitat Metropo-
litana del Medi Ambient, Carles
Cunill, el director de la unitat
d’aigües d’Aigües de Barcelona,
Leonard Carcolé, i representants
veïnals. Les autoritats es reuniran
a les 11.30h a l’església de Sant
Pere de Reixac i, a continuació,
aniran al Bosc d’en Vilaró.
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Saura lloa el treball en equip
dels Mossos i la Policia Local

>> SEGURETAT CIUTADANA

La Comissaria va fer una jornada de portes obertes el passat 3 de febrer

pilar abián
pla d’en coll

Desenes de persones van desfi-
lar el 3 de febrer per l’interior de
la Comissaria dels Mossos d’Es-
quadra durant la jornada de por-
tes obertes que va comptar amb
la presència de l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i del conse-
ller d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació de la Gene-
ralitat de Catalunya, Joan Saura.
Des de les 11 i fins a les 18h, els
veïns van poder visitar l’equipa-
ment per dins i veure l’exposició
fotogràfica que ha fet l’Ajunta-
ment en record dels primers
Mossos que va haver-hi a Mont-
cada durant la Segona Repúbli-
ca, amb material cedit per les
famílies dels antics membres del
cos com el sergent Joan Vilalta i
l’agent Ramon Tresánchez.
Ambdós van treballar a la Co-
missaria montcadenca entre els
anys 1929 i 1939 i van ser ho-
menatjats durant l’acte. El fill del
primer, amb el mateix nom del
pare, es va confessar molt emo-
cionat pel gest institucional.

Satisfacció mútua. El con-
seller Joan Saura va arribar a les
11h a la Comissaria acompanyat
de l’alcalde. Prèviament, el re-
presentant del govern autonò-
mic havia estat rebut per les
autoritats municipals a l’Ajunta-
ment, on va signar en el Llibre
d’honor i va mantenir una breu
reunió sobre qüestions de segu-
retat ciutadana.
Tant l’alcalde com el conseller
van expressar en els seus parla-
ments l’alt grau de col·laboració
que hi ha entre els Mossos i la
Policia Local. “Aquest treball
en equip garanteix un millor
servei a la població”, va dir
Arrizabalaga, tot recordant que
el municipi està creixent i re-
querirà en el futur més dota-
cions policials. El conseller va
aprofitar l’estada al municipi

>> El conseller saluda els agents a la seva arribada a la Comissaria

la visita en imatges

per desmentir les afirmacions
fetes per representants del PP re-
ferides al suposat clima d’inse-
guretat ciutadana que afecta els
catalans i va afirmar que “el tre-

ball conjunt amb les policies
locals va en la línia d’assolir
a Catalunya un dels nivells
de seguretat més alts del
món”.

FOTOS: PILAR ABIÁN

>> El conseller, l’alcalde i el comissari amb la família de Joan Vilalta

>> Unes veïnes visitant la instal·lació >> A dins de la garjola



72a quinzena
febrer 2007notícies

El candidat de CiU es compromet en la seva presentació a treballar pels problemes quotidians dels veïns

>> MUNICIPALS 07

silvia díaz
montcada

Maresma aposta per la proximitat

>> Maresma, al centre, acompanyat de Joan Carles Paredes, president local de CDC, i de Felip Puig, a la dreta

SILVIA DÍAZ

PROPOSTES DEBATUDES AMB ELS VEÏNS
precampanya

L’alcalde sopa
amb famílies

per recollir
opinions veïnals

CiU dedicarà les properes
setmanes a presentar una a una
les seves principals propostes
programàtiques i a fer un debat
obert a la ciutadania sobre
cadascuna d’elles. La primera
es va fer el 15 de febrer i va trac-
tar sobre la recuperació del parc
fluvial dels rius Besòs, Ripoll i
riera de Sant Cugat, fent les
lleres accessibles en la línia del
model de Santa Coloma de
Gramenet. La segona es deba-
trà el 22 de febrer, a les 20.30h

al carrer Bateria 29 de Can Sant
Joan i es refereix a la creació
de 1.000 places d’aparcament.
La coalició preveu un pàrquing
soterrat al carrer Guadiana, un
altre a Can Sant Joan –sota el
camp de futbol–, i negociar amb
l’empresa Caprabo perquè
cedeixi les places del centre co-
mercial al vespre, per a ús dels
veïns de Can Cuiàs. CiU també
proposa ordenar i asfaltar l’es-
pai sota l’autopista C-33 per do-
nar cabuda a més vehicles. PA

Els problemes quotidians dels
ciutadans centren el programa
electoral que CiU ha elaborat
per a les eleccions municipals del
pròxim 27 de maig, com va
anunciar el candidat convergent
a l’Alcaldia de Montcada, Joan
Maresma, el dia de la seva pre-
sentació oficial, l’1 de febrer.
Davant d’un Auditori ple de
gom a gom, l’alcaldable va expli-
car que les propostes de la for-
mació s’agrupen en 12 blocs
que, de manera setmanal, es pre-
senten a la ciutadania.
Els principals punts del progra-
ma electoral són la recuperació
dels entorns fluvials, la creació
d’un tanatori, la construcció d’un
parc central, col·laborar amb les
polítiques d’habitatge –sobretot
per als joves i la gent gran–, la re-
forma del centre de Montcada,
crear una ordenança sobre civis-
me, reduir l’atur –especialment
el de persones de més de 60
anys–, actuar sobre la immi-
gració il·legal, aconseguir uns
mitjans de comunicació plurals
i contribuir a millorar la xarxa
de transport públic. “Vull ser
l’alcalde de la gent de Mont-
cada, dels seus problemes,
del dia a dia”, va dir Maresma
durant l’acte de presentació.
El candidat va manifestar la
seva voluntat de continuar al
govern municipal, en col·labo-
ració amb altres forces, per
desenvolupar els projectes de
ciutat que CiU va dissenyar
l’any 1999, “que començaven
per dotar els barris d’equi-

paments i millorar infraes-
tructures per acabar en allò
més quotidià”, va dir.

Fi d’una etapa. El portaveu
del grup parlamentari de CiU,
Felip Puig, va ser l’encarregat
d’apadrinar Maresma en la que
possiblement serà l’última ve-
gada que encapçali una llista per
a les municipals perquè, segons
va anunciar, “tinc intenció
d’apadrinar el pròxim candi-
dat”. Puig va lloar el treball de
Maresma i va manifestar que
“és molt important la feina
que s’inicia als ajuntaments
per tirar endavant l’Estatut”.
Coincidint amb la presentació

del candidat, la coalició nacio-
nalista va homenatjar el mont-
cadenc Asensi Fernández, de

87 anys, qui va ser alcalde de
les Planes d’Hostoles, a la
Garrotxa, del 1979 al 1983.

pilar abián
redacció

L’alcalde de Montcada i Reixac,
César Arrizabalaga (PSC), sopa
dos cops per setmana amb fa-
mílies del municipi amb l’ob-
jectiu de conèixer de primera
mà la realitat i les preocupacions
de la ciutadania. L’edil  té previst
mantenir aquests contactes amb
llars de tots els barris durant els
propers quatre mesos.  Ara per
ara, l’agenda és gairebé plena, tot
i que les famílies interessades a
participar-hi poden contactar
amb l’Alcaldia i fer la petició.
“La condició és que no siguin
militants o simpatitzants so-
cialistes, ja que el que vull és
escoltar tota mena d’opi-
nions”.

Pa amb tomàquet. Segons
ha explicat Arrizabalaga, en els
sopars que s’han fet fins ara –a
Gallecs i a Montcada– les famí-
lies anfitriones han convidat
amics o veïns per fer més ric el
debat. “No es tracta de fer un
gran sopar –fem un pa amb
tomàquet– sinó de xerrar i dia-
logar”, explica l’edil tot afegint
que ell convida a les postres.
L’alcalde assegura que les tro-
bades es fan sense cap guió esta-
blert i que cadascú exposa seves
preocupacions i possibles solu-
cions a les problemàtiques que té
el municipi. Arrizabalaga creu que
és una bona manera de contactar
amb la ciutadania tenint en comp-
te que la gestió diària li absorveix
moltes hores de la seva agenda.
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L’entitat veïnal reclama una sessió extraordinària sobre les peticions del barri

>> CAN SANT JOAN

sílvia alquézar
can sant joan

L’AV trasllada les accions
de protesta al Ple municipal

SANTI ROMERO

Enlairada de globus reivindicativa

Més hores
de metro

a Can Cuiàs

Prevenció de
riscos químics

en 2 minuts...

�Reciclatge de l’oli de bars i restaurants

�Petició d’ajut per netejar abocadors

�Nova edició de la Fira de Liquidacions

L’Ajuntament sol·licitarà una subvenció de 62.835,34 euros  per
clausurar i restaurar els abocaments incontrolats de la pollancreda
del riu Besòs i una altra de 50.532,84 euros per al camí de Ca
n’Albinyana. La petició es farà a l’Agència de Residus de
Catalunya, que ha obert una convocatòria d’ajuts per a la
clausura d’abocadors municipals fora d’ús i abocadors
municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció. El
regidor de Medi Ambient, Sergio Hermoso (PSC), ha ex-
plicat que “la problemàtica és preocupant i, tot i haver
augmentat la vigilància en aquestes zones, cal seguir
aplicant mesures per protegir la qualitat del paisatge”. LR

L’AV de Can Sant Joan es va afegir el 3 de febrer a l’enlairada de

globus impulsada per la Plataforma Cívica per la reducció de Re-

sidus que, de forma simultània, es va fer també a quatre municipis

del Baix Llobregat: Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant

Feliu de Llobregat i Martorell. Amb aquesta iniciativa, les entitats

convocants volien denunciar la contaminació atmosfèrica que ge-

neren algunes empreses de les localitats on es va fer l’acte. També

es reclamava a les administracions la moratòria a qualsevol acti-

vitat que representi un augment de la contaminació. SD

La Generalitat ha anunciat que
el metro de Barcelona oferirà
servei ininterromput la matina-
da dels dissabtes als diumenges
a partir de la pròxima Setmana
Santa. Això implica que el me-
tro de Can Cuiàs funcioni tota
la nit de dissabte.
Encara s’ha d’aclarir si el metro
nocturn s’estrena el dissabte 7 o
el 14 d’abril, una decisió que han
de prendre aquest mateix mes
la Generalitat i l’Autoritat del
Transport Metropolità. Actual-
ment, el transport funciona els
dies laborables de 5 a 0h i els
divendres, dissabtes i vigílies de
festiu a la nit s’amplia fins a la
una de la matinada. SD

Montcada i Reixac és un dels cent
municipis catalans que haurà de
desenvolupar una versió local del
pla d’emergències exteriors del
sector químic de Catalunya, el
Plaseqcat. El projecte pretén fer
front a les emergències per acci-
dents greus que pugui haver-hi
a empreses que treballen amb
substàncies perilloses. SD

L’Ajuntament i el Gremi d’Hosteleria del Vallès Occidental han
renovat el conveni per col·laborar en la recollida de l’oli emprat
a les cuines pels restaurants i bars del municipi. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és fomentar la sensibilització dels establiments
locals dedicats a la restauració i l’hosteleria sobre la importància
d’aplicar mesures que permetin la reducció, la reutilització i el
reciclatge de l’oli. SD

L’AV de Can Sant Joan ha de-
manat la celebració d’un Ple
extraordinari i també una nova
reunió amb l’equip de govern
per tractar els problemes del
barri, donat que l’última vegada
que es van trobar va ser el 4 de
desembre i aleshores, segons
els veïns, es va acordar mante-
nir reunions periòdiques cada
quinze dies que no s’han ar-
ribat a concretar.
Ambdues peticions les van for-
mular els representants veïnals
durant el decurs de la sisena
mobilització per exigir un barri
digne que va tenir lloc el 7 de
febrer i que va acabar amb el
cinquè tall de la carretera C-17
a l’alçada de la N-150. Amb 150
persones segons la Policia Lo-
cal i 500, segons els organitza-
dors, va ser el tall més llarg dels
que s’havien organitzat fins ara,
va durar 25 minuts, i va provo-
car tensió entre els conductors.

Origen de la protesta. Les
mobilitzacions van començar el
passat mes d’octubre inicial-

ment en protesta per les molès-
ties que ocasiona, segons els
veïns, un dipòsit de ferralla
ubicat al carrer Bifurcació. A
aquesta demanda s’han afegit
posteriorment d’altres que han
servit per convocar diverses

manifestacions. L’AV ha
organitzat una nova protesta
per al 22 de febrer i la intenció
és manifestar-se des del barri
(18.30h) fins a la Casa de la Vila,
coincidint amb la celebració
del Ple ordinari de febrer.

Montcada Centre Comerç (MCC) prepara la VII Fira de
Liquidacions que tindrà lloc
el 4 de març al carrer Ma-
jor, amb la finalitat de li-
quidar l’estoc de la tempo-
rada d’hivern i facilitar al
consumidor una oferta de
productes concentrada.
Com a activitat comple-
mentària hi haurà inflables
i el II Concurs de Masco-
tes. El període d’inscripció romandrà obert fins al divendres
23 de febrer. Les inscripcions es podran fer a l’oficina de
l’MCC (Barcelona, 11-13 local 7, dilluns, dimecres i divendres,
de 9 a 14h) o bé a través del telèfon 935 751 766. LR

Alstom retirarà
el dipòsit de propà

>> CAN SANT JOAN

silvia díaz
redacció

L’empresa Alstom substituirà el
dipòsit de propà que actual-
ment fa servir per una presa de
la xarxa de gas natural quan les
existències del bidó s’esgotin, a
final d’aquest any. Aquesta ac-
tuació la va comunicar el res-
ponsable d’Alstom a Montcada,
Joan Sardà, a representants de
l’AV de Can Sant Joan, en una
reunió mantinguda el 8 de fe-
brer. L’AV va demanar la tro-
bada per aclarir si la presència
d’aquest dipòsit al barri pot su-

posar un risc per als veïns. Sardà
ha explicat que fa mesos que
s’havia pres la decisió d’eliminar
el dipòsit de gas propà i que
actualment està tramitant els
permisos municipals i de la
companyia subministradora,
perquè s’ha de fer una obra per
enllaçar la presa de gas situada
al camp de futbol de Cant Sant
Joan amb l’empresa, ubicada
darrera de l’estació de Renfe.

Evitar olors. Joan Sardà ha
explicat que “la supressió del
dipòsit implica un menor
impacte visual, però a nivell
d’emissions, el gas natural i

el propà són similars”. L’ús
del propà suposava que cada
10 anys aproximadament
s’hagués de fer una neteja del
dipòsit, operació que compor-
ta l’emissió d’olors. La darre-
ra neteja es va efectuar a final
del 2005 i les olors, a prop del
CEIP El Viver, van alertar els
veïns, que van creure que es
tractava d’una fuita de gas.
L’AV de Can Sant Joan ha va-
lorat molt positivament el re-
sultat de la reunió i l’opció d’eli-
minar el dipòsit de propà. “La
solució que ens ha plantejat
l’empresa era la que nosaltres
volíem”, ha indicat el vicepre-
sident de l’entitat veïnal, José
Luis Conejero. Alstom també ha
anunciat que plantarà una vintena
d’arbres al voltant de les seves
instal·lacions per evitar l’impacte
visual que provoquen al barri.

>> Dipòsit de propà

SANTI ROMERO

ARXIU/PILAR ABIÁN
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El programa ‘Tastet d’Oficis’, destinat a alumnes de 16 a 21 anys, es dedica a set àmbits professionals

Vuitanta joves es preparen
per entrar al món laboral

silvia díaz

mas rampinyo

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 >> Alumnes de Tastet d’Oficis durant una classe pràctica a càrrec de la propietària de la perruqueria M. Lluïsa

NATÀLIA MUÑOZ

El CEIP El Turó
celebra els 40
anys d’història

L’especialització laboral obre les
portes al món del treball però
sempre és necessari tenir una
base teòrica. Amb aquestes pre-
mises, el Servei de Promoció
Econòmica (SPE) de l’Ajunta-
ment va posar en marxa el 6 de
febrer la quarta edició del pro-
grama Tastet d’Oficis, per
orientar els joves que no tenen
definit el seu futur professional,
que no han acabat l’ESO amb
èxit, o bé han abandonat els
estudis. Aquest any hi ha 80 parti-
cipants de Montcada, de 16 a
21 anys i, com a novetat, s’hi han
pogut incorporar joves que no
han estudiat a cap dels instituts
de la localitat o bé ho han fet a
l’IES Ciutat Meridiana, de Bar-
celona.
La tècnica del programa, Ma-
ría Martín, ha explicat que
l’objectiu és orientar els partici-
pants en el seu futur laboral i
“dirigir-los als estudis que
millor responguin a les seves
inquietuds, ja siguin reglats o
bé escoles taller, programes
de garantia social o formació
ocupacional”. Cada setmana
es fa un Tastet diferent i les ses-
sions finalitzaran el 23 de març.

Àmbits. L’oferta de Tastets
d’enguany inclou mecànica, elec-
tricitat, soldadura, informàtica,
administració, imatge personal
i monitoratge i activitats físiques,
a més de dues jornades infor-
matives sobre la feina dels Mos-
sos d’Esquadra i els Bombers.
Cada participant pot tastar dos
oficis com a màxim i durant una
setmana fa classes teòriques i
pràctiques, visita una empresa
del sector que ha escollit i

l’últim dia posa en comú la
seva experiència amb la resta
de companys, els professors i
els tècnics de l’SPE. El primer
curs que s’ha posat en marxa ha
estat el d’imatge personal i una
desena de noies ha après a fer
maquillatge i pentinats de
fantasia, entre d’altres habilitats.
“Jo vull ser secretària però està
bé poder conèixer altres op-
cions”, explica Sara Grasa, alum-
ne d’aquest curs. Nadia Morales
és una alumna que ha passat per
diversos estudis i creu que “aquest
curs ens permet aprendre
altres oficis”. Fins al 16 de febrer
estarà en marxa el Tastet d’ad-
ministració. Les classes teòri-
ques i les pràctiques s’impartei-
xen a diversos equipaments
municipals, en funció de la ma-
tèria que es tracta. El curs es com-
plementa amb visites a empreses.

Seguiment. Quan s’acaba el
programa, els tècnics de l’SPE

fan un seguiment dels alumnes
durant un any, per tal de con-
tinuar orientant-los en el seu
camí professional. Martín ha
explicat que durant els quatre
anys que el projecte està en mar-
xa hi ha hagut resultats dife-
rents. Alguns alumnes han dei-

xat d’estudiar i han escollit tre-
ballar però l’any passat “molts
joves van continuar estudiant
el que havien après amb no-
saltres”. El programa Tastet
d’Oficis s’emmarca en el Pacte
per l’Ocupació del Vallès Oc-
cidental.

SILVIA  DíAZ

 >> Les alumnes practiquen entre elles la teoria apresa a les classes

La CNEE
reclamarà més

recursos
La Comissió de Necessitats
Educatives Especials (CNEE)
reclamarà a l’administració més
recursos per als serveis d’atenció
a infants i joves que funcionen a
Montcada, com DAPSI i CS-
MIJ. Professionals d’aquests
serveis van participar el 5 de
febrer en una reunió de la Co-
missió per explicar la seva tasca
a les famílies. Tots van coincidir
en què els serveis estan saturats
i mancats de recursos. També hi
van ser representants de la Regi-
doria de Serveis Socials de l’Ajun-
tament i de l’entitat Adimir. L’únic
servei que no va assistir a la re-
unió va ser l’Equip d’Assesso-
rament Pedagògic (EAP).
A la propera reunió de la CNEE,
que tindrà lloc el 12 de març, es
parlarà sobre la creació d’Aules
de Suport d’Educació Especial a
les escoles, petició que Adimir ha
fet a la Generalitat i que compta
amb el suport de la Comissió. LG

El CEIP El Turó celebra aquest
curs el quarantè aniversari de la
seva fundació. Per commemo-
rar aquesta efemèride, pares,
professors i alumnes han prepa-
rat un ampli programa d’activi-
tats que començarà el 24 de
febrer amb la inauguració de la
nova biblioteca del centre, en
l’habilitació de la qual ha col·la-
borat l’Ajuntament.
La jornada inaugural començarà
a les 10h amb jocs infantils i un
globus aerostàtic. A les 12h es
farà l’acte protocol·lari amb la
presència de l’alcalde. El progra-
ma del quarantè aniversari es
desenvoluparà des d’ara i fins a
final de curs i inclourà conferèn-
cies, exposicions i una paella po-
pular per a exalumnes. LG
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La dotació econòmica augmenta 10.000 euros respecte a l’any passat

societat

Més recursos per atendre
dones víctimes de violència

La majoria de consultes
a l’OMIC són de telefonia
silvia díaz

montcada

>> CONSUMIDORS

La telefonia mòbil i, en especial,
com donar-se de baixa d’un
servei, han centrat les consul-
tes que la ciutadania ha fet
durant el 2006 a l’Oficina Mu-
nicipal d’Informació al Consu-
midor (OMIC) de Montcada i
Reixac, seguint la mateixa ten-
dència de l’any 2005. La regi-
dora de Salut Pública i Consum,
Eva Gonzalo (PSC), ha explicat
que “a l’OMIC facilitem els
tràmits a persones que no se’n
refien dels sistemes auto-
màtics que estableixen les
companyies telefòniques per
oferir serveis”. L’OMIC ha fet
un total de 742 atencions durant
2006 i d’aquest total, 162 estaven
relacionades amb la telefonia.
191 consultes han acabat amb
l’obertura d’un expedient, dels
quals el 33% s’ha resolt a Mont-
cada, el 23% s’ha traslladat a
altres oficines i un 5% a altres
organismes.
El 18% dels expedients està en-
cara en vies de resolució i un 3%
està en mans de la Junta Arbi-
tral de Consum de Catalunya.
L’habitatge, amb 120 consultes,
el comerç, amb 69, i qüestions

relacionades amb l’Administra-
ció Pública, 41, són els altres
grans blocs que han rebut més
atencions per part de l`OMIC,
un servei situat a l’edifici de
l’Ajuntament que atén els usua-
ris de dimarts a divendres, de 9
a 14h, i els dilluns, de 15 a 19h.

Aliments segurs. L’Ajun-
tament ha aprovat el programa
de seguretat alimentària i de
protecció de salut per a l’any
2007, amb una desena d’actua-
cions per garantir la salubritat
dels productes que es venen a
diferents tipus de comerços. Al
llarg d’aquest any, la Regidoria
de Salut Pública i Consum efec-
tuarà campanyes de control sani-
taris a establiments que mani-
pulin aliments, com forns, pas-
tisseries, rostisseries, botigues de
menjars preparats, carnisseries,
bars i restaurants. La campanya
s’estendrà als menjadors de les
residències de la tercera edat i
dels centres escolars.
D’altra banda, Salut Pública
també té previst fer una cam-
panya per garantir la salubritat
als centres d’estètica, els sorrals
dels parcs infantils i les fonts
naturals.

El servei municipal de suport a
les dones que són víctimes de
violència de gènere rebrà en-
guany 10.000 euros més. El pres-
supost total per al 2007 del pro-
grama, que a Montcada l’ofereix
l’Ajuntament en conveni amb el
grup de dones El Safareig, és de
16.600 euros. La responsable
municipal de Polítiques d’Igualtat,
la regidora Eva Gonzalo (PSC),
ha manifestat que “aquest su-
port és l’aportació de l’Ajun-
tament a les dones que patei-
xen violència i l’ampliació
respon a les necessitats que
hem detectat”.
Gonzalo també ha destacat que,
amb la renovació d’aquest con-
veni, el Consistori es compromet
a fomentar els projectes i pro-
grames relacionats amb el desen-
volupament i la integració de les
dones que pateixen maltrac-
taments. Un dels projectes inclo-
sos en el conveni és la creació de
la Xarxa Veïnal Solidària.

Serveis que es presten.

L’Ajuntament i El Safareig

mantenen des de fa alguns anys
un acord a través del qual
l’entitat ofereix a Montcada dos
serveis a l’Oficina d’Atenció a
la Dona, que està situada a la
Casa de la Vila. D’una banda hi
ha la consultoria, que serveix de
primera acollida a les dones
maltractades, amb seguiments i
acompanyaments emocionals,
atenció a familiars i amistats i
servei d’atenció individual i en
grup. Aquest suport es dóna el

 >> Reunió de la xarxa veïnal, un dels projectes en suport a les dones maltractades

SANTI ROMERO

>> ATENCIÓ A LA DONA

primer i tercer dimecres de cada
mes, de 16 a 20h.
L’altre prestació a càrrec d’El
Safareig és un servei d’atenció
psicològica, un espai on les do-
nes poden aprofundir en la seva
problemàtica i en el seu males-
tar i en què també s’han incor-
porat teràpies de grup. L’horari
d’atenció és el segon i quart di-
mecres de mes, de 16 a 20h, i el
primer dijous de cada mes, de
10.30 a 14.30h.
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En marxa programes
per promoure la cohesió

La recollida
de xeringues
es consolida

El Centre Cívic La Ribera
acollirà nous projectes inclosos
al programa de benestar social
del Pla Integral del barri, amb
l’objectiu de fomentar la inte-
gració i la cohesió del veïnat.
El projecte de sensibilització i
foment de les noves tecnologies
s’adreça als col·lectius en perill
d’exclusió social i els seus ob-
jectius són fer servir la infor-
màtica com a eina d’integració i
de relació amb altres persones.
A més del treball amb ordina-
dors, els participants també fan
un curs d’edició de vídeo i
àudio digital i de creació de
DVD. El taller de resolució de

>> LA RIBERA

conflictes amb joves consisteix
en un curs de 12 setmanes per
a adolescents amb problemàti-
ques socials diverses.

Suport diari. El Servei Insti-
tucional i Social (SIS) facilita
informació i orientació sobre
qualsevol tràmit referent a im-
migració, prestacions i subsidis
de la Seguretat Social, entre d’al-
tres qüestions.
Al Centre Cívic La Ribera tam-
bé es farà el programa Anima’t,
juga amb ells, que ja s’ha posat en
marxa amb èxit a altres llocs de
Montcada. Es tracta de sessions
setmanals en què pares i fills s’in-
terrelacionen i un dinamitzador
proposa jocs i activitats lúdiques.

L’Ajuntament ha renovat un any
més el contracte amb l’empresa
Consenur, per a la gestió de les
xeringues usades en el marc del
Programa d’Intercanvi d’aquest
material, que es va posar en mar-
xa a Montcada l’any 1997. Amb
l’objectiu de reduir els danys que
causen les drogues a les perso-
nes que les consumeixen, el
projecte pretén que els addictes
a les substàncies per via paren-
teral puguin tenir un lloc on
rebre una xeringa esterilitzada.
En el programa participa la ma-
joria de les farmàcies del muni-
cipi i el Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP).

Funcionament. El personal
del CAP i de les farmàcies adhe-
rides al programa facilita als
drogodependents un kit amb
una injecció esterilitzada i altres
materials sanitaris quan van a
dipositar la xeringa usada.
La regidora de Salut Pública i
Consum, Eva Gonzalo (PSC),
ha explicat que “amb aquest
sistema, s’eviten contagis per
via sanguínia i també que
l’injector acabi al carrer”.

silvia díaz

redacció

silvia díaz

redacció

SANTI ROMERO

 >> Al Centre Cívic es dóna suport als joves en el seus estudis
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en 2 minuts...
�Sheila no anirà a Eurovisió

�Visita d’una delegació d’Euskadi

SILVIA DÍAZ

Una delegació de tècnics de Joventut de la Diputació de
Guipúscoa va visitar el 8 de febrer l’Ajuntament, el Centre Cívic
La Ribera i l’Espai
Jove Can Tauler. La
comitiva, integrada
per una vintena de per-
sones, forma part
d’un projecte d’in-
tercanvi d’experièn-
cies promogut per la
Diputació de Barce-
lona. Els projectes de
Joventut dels tècnics
de Guipúscoa tenen com a eixos bàsics la prevenció, la
protecció i la promoció dels infants i dels joves. SD

La montcadenca Sheila Rodríguez ha finalitzat el seu camí cap a
Eurovisió donat que no ha passat la semifinal del programa
Misión Eurovisión, que
va tenir lloc el 10 de
febrer. L’artista va que-
dar penúltima de 20
aspirants, amb 10 vots.
Per a aquesta ocasió,
Sheila va interpretar el
tema Eloise, que va
popularitzar als anys
80 el cantant Tino Ca-
sal. L’artista va estar
acompanyada de qua-
tre ballarins del gimnàs
Jym’s de Montcada i la seva actuació va ser seguida per molts veïns
que es van aplegar a dos bars de Can Sant Joan –imatge de la
fotografia. SD

Una dècada d’educació i lleure
silvia díaz

can cuiàs

L’entitat de Can Cuiàs va celebrar el 3 de febrer la festa del desè aniversari

Esplai Can Cuiàs

gent que es mou

més informació
Esplai Can Cuiàs

Geranis, s/n (Centre Cívic)

935 758 705

SANTI ROMERO

 >> La festa del desè aniversari va reunir grans i petits al parc del Turó Blau

Fa 10 anys que Can Cuiàs dis-
posa d’un espai en què els infants
d’entre 3 i 12 anys poden assistir
de manera setmanal a fer activi-
tats per passar-ho bé, relacionar-
se amb altres companys i rebre
un complement a la seva edu-
cació reglada. L’Esplai Can
Cuiàs es va crear fa una dècada
i els actuals responsables s’en van
fer càrrec fa cinc anys.

Funcionament. Una de les
monitores de l’Esplai, Mireia
Martín, ha explicat que el siste-
ma que es fa servir incideix en
l’educació en el lleure. “Combi-
nem les activitats perquè els
nens i nenes s’ho passin bé
amb conceptes educatius”, ha
explicat Martín. Les trobades de
l’Esplai es fan els dissabtes, de
16.30 a 19.30h, i cada setmana
es reuneix una vintena d’infants,
la majoria del barri, tot i que
també hi ha d’altres zones de
Montcada i dels barris de Bar-
celona propers a Can Cuiàs. A
més de les trobades regulars dels
dissabtes, l’Esplai organitza

activitats especials al Nadal i al
juliol fa casals d’estiu, que in-
clouen excursions i colònies.
Les tres responsables de l’Esplai
són especialistes en educació in-
fantil i la tasca a Can Cuiàs l’as-
sumeixen de manera totalment
voluntària. Martín ha indicat
que “estem molt contentes de
la feina que hem fet fins ara,
però ens agradaria que entres-

sin més persones per compar-
tir el projecte”.
Per celebrar els seus 10 anys
d’història, l’Esplai va celebrar el 3
de febrer una festa d’aniversari,
amb tallers infantils i inflables.

SILVIA DÍAZ
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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

>>Fil directe amb l’Ajuntament
La meva filla va a un dels cursets per aprendre a nedar que es fa a

Montcada Aqua i des que va començar, al mes de setembre, ja ha

tingut tres monitors diferents. Per què hi ha tants canvis de perso-

nal? MS. Montcada

En el sector de monitoratge hi ha molta mobilitat, ja que la majoria

dels treballadors són estudiants d’Educació Física que aprofiten

aquestes ofertes laborals per fer les seves pràctiques. Per això és

habitual que una vegada acaben els estudis o aconsegueixen una

millor oferta de feina, marxin. Malgrat els canvis, el personal que

atén els nens és qualificat. Juan Parra, president de l’IME (PSC)

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

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori Municipal 935 751 289
Casa de la Vila (Cultura i Museu) 935 651 122
Biblioteca de M. Centre 935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan 935 751 901
Deixalleria 935 644 157
Jutjat 935 753 925
Montcada Comunicació 935 726 491
Montcada Aqua 935 650 996
Mossos d’Esquadra        088-112
Oficina d’Atenció al Ciutadà  (OAC) 902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona  (OAD) 935 651 122
Policia Local 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional                  935 642 450-935 642 654
Protecció Civil 935 751 717
Punt de Servei FECSA 935 641 137
Recollida de mobles vells 935 641 247
Institut Municipal d’Esports (IME) 935 650 999
Servei de Recaptació (OALGT) 935 647 743
Servei Local de Català  (SLC) 935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SPE) 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430
Espai Jove (Can Tauler) 935 641 741
Taxis 935 581 111

Can Sant Joan
Carlos Pérez

Can Sant Joan

>> ¿Hasta dónde seremos ca-
paces de llegar? Todo se inició
con el tema de la chatarrería,
bueno, pues ya se ha consegui-
do que se cierre, pero no olvi-
demos que esta empresa puede
ir a los tribunales. Esto supon-
drá de uno a cinco años para que
se cierre definitivamente. Cabe
preguntarse ¿Había otros meca-
nismos para solicitarlo? Segui-
mos con el lema por un barrio
digno, reclamamos que industrias
con una antigüedad de más de
50 años se marchen ¿Esto es
lógico? Durante estos años no
nos han perjudicado ¿Es lógico
que nadie haya hecho nada du-
rante tanto tiempo o será que
no lo tenemos tan mal? Es cier-
to que hay que mejorar muchas
cosas, pero tenemos que demos-
trar que somos los primeros que
queremos un barrio digno ¿Al-
guien se ha preguntado cuántos
coches y camiones pasan a dia-
rio por nuestro barrio y lo que
contaminan?
Se ha llegado a proponer una
desobediencia civil. Seamos un
poco razonables, pidamos que
estas acciones las realicen con
urgencia los que nos gobiernan.
Ya hemos enseñado los dientes,
dejemos los cortes de carrete-
ra, exijamos que se cumplan las
leyes, tenemos que presentar
proyectos para nuestros barrios
viables y eficientes, hay que de-
mostrar que, si ellos no tienen
interés, nosotros sí.
A los que nos gobiernan, es
agradable escuchar que se han
invertido en nuestro barrio 28
millones de euros, pero nadie
se ha preguntado si había cosas
más urgentes que hacer. ¿Pre-
guntan a la gente qué hace falta
y visitan los barrios con regula-
ridad? No. Si lo hicieran, se da-
rían cuenta de la chatarra, el ce-
mento, la suciedad, los excre-
mentos de los perros, los mue-
bles viejos... Ponen los remedios
mínimos para que la gente no
se queje, pero los ciudadanos ya
no aguantan más y no han en-
contrado otra salida ¿Realmen-
te llevamos un control de lo que
la cementera suelta al exterior?
¿Quién controla el incivismo?

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies
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Duran, av. de Terra Nostra, 37
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Miró, c. Orquidea, 8

J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
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¿Dónde están los políticos? Los
problemas diarios no se solu-
cionan con inversiones millona-
rias, tal vez mal repartidas. Se so-
lucionan haciendo reuniones pe-
riódicas con los vecinos.
Los dos bandos han radicaliza-
do las posturas y así no pode-
mos avanzar en un barrio que
se degrada a pasos agigantados.
La única fórmula es el diálogo,
reuniones de urgencia sin pasar
por los trámites burocráticos a
los que estamos obligados y en
las cuales deberían estar el go-
bierno y la oposición. Hay que
coger el toro por los cuernos si
queremos un barrio habitable y
un pueblo acogedor.

Queja
Francesc Nin Mayor

Can Sant Joan

>>Me quejo de la Policía Local
de Montcada i Reixac porque, en
mi opinión, no cumple con sus
obligaciones como vigilante del
pueblo. Parece mentira que en
Catalunya se vote un Estatut que
obliga a la Policía Local a poner
las multas de tráfico en catalán y
que los agentes no sepan escribirlo
estando obligados a ello.
Se comprende que no sirven pa-
ra nada útil, aunque tienen muchas
obligaciones, como, por ejemplo,
vigilar el cruce de la carretera ha-
cia Collserola, que nunca se con-
trola, ya que son muchos los que
se saltan los semáforos. La Poli-
cía Local pone sanciones injus-
tificadas, multa a algunas perso-
nas y a otras no por la misma
acción. Por ejemplo, en la zona
del Caprabo de Can Cuiàs los
camiones paran donde quieren
y a la hora que quieren, aunque
esto perjudique la circulación.
Pero la Polícia no se complica,
no interviene. Me gustaría que
se hiciera justicia para todos.
Consideraré que estos señores
sólo tienen que ponerse el uni-
forme, perjudicar a los débiles
y cobrar cada mes. No estaría
de más que vigilaran algunos ba-
res de Can Sant Joan en los que
se vende y se consume droga.
¿Es que esto no importa?

Nens celíacs
Matilde Torralba

Associació de Celíacs de Catalunya

>> Estem molt decebuts per

la mesura presa per la Generali-
tat i el Departament d’Educació
de treure els 10 punts que es do-
naven als nens amb trastorns de
l’aparell digestiu per accedir a
una plaça a l’escola pública o
concertada, propera al domicili
familiar. Entenem que l’Admi-
nistració ha de vetllar pel
compliment de les normes i san-
cionar en cas que es detecti un
frau, però mai adoptar mesures
que perjudiquin  col·lectius des-
favorits, com el que represento.
Suposa fer un pas enrera.
Des de l’Associació de Celíacs de
Catalunya desitgem que la Gene-
ralitat es replantegi aquesta decisió
i treballi per millorar les mesures
de control i per garantir que els
col·lectius desfavorits rebin el
suport de l’administració en tot el
que sigui possible.

*********
Jordi Jorba

Ripollet

>>Què tenen a veure la psico-
pedagogia i la malaltia celíaca?
Res, excepció feta si es consulta
l’esborrany del nou decret d’ad-
missió d’alumnat que impulsa el
conseller Ernest Maragall. Desa-
pareixen els 10 punts que fins
ara es donaven als infants afec-
tats per aquesta malaltia i passen
a ser considerats alumnes amb
necessitats educatives especials.
Podran optar als centres que els
puguin atendre previ informe de
l’EAP. Quina bestiesa! Prou
feina que tenen aquests equips
perquè, a més, si prospera la
idea del Departament d’Educa-
ció, hagin de certificar la celiaquia
dels nostres fills. Què potser no
són bons els informes emesos
per les unitats encarregades de la
cura i seguiment d’aquests ma-
lalts? Personalment me’n refio, i
molt, de la unitat de l’Hospital
de Sabadell, amb el doctor Vila
al capdavant, que té cura del
meu fill malalt.
La celiquia és una malaltia crònica
i no pas cap problema que re-
quereixi un tractament educatiu
especial. Només necessiten una
atenció acurada, especialment en
els menjadors escolars. Un servei,
per cert, que el Departament hauria
de conèixer, estudiar i regular.
Perquè, tot sigui dit, actualment
no hi ha normativa que certifiqui
que les empreses que els atenen
estiguin preparades per fer-ho.

La foto d’escacs apareguda a la pàgina 33
del número anterior no es corresponia a la
informació sobre el Campionat Escolar
Comarcal.

Fe d’errates

Després de Setmana Santa, si no surt cap imprevist, s’inaugurarà
l’Escola Bressol Mitja Costa, la segona de titularitat municipal que
hi haurà a Montcada. El centre tindrà capacitat per a una
quarantena d’alumnes. No resoldrà ni de bon tros els problemes
de manca de places que hi ha actualment, però sí contribuirà a
pal·liar aquest dèficit i a dotar la localitat d’un servei molt
necessari, ja que hi ha  més d’un miler de famílies empadronades
a la ciutat amb fills menors de tres anys.
És obvi que, mentre l’Estat no assumeixi el compromís de garantir
l’escolarització dels nens de 0 a 3 anys, els pares s’hauran d’es-
pabilar per conciliar la vida laboral i la familiar tan bé com puguin.
Mentre no hi hagi places d’escola bressol per a tothom que les
necessiti, molts avis hauran de seguir vivint una segona paternitat o
bé molts pares hauran de pagar els serveis d’un canguratge privat.
Són opcions vàlides sempre que puguin ser triades lliurement i no
pas per obligació o per manca d’uns serveis que haurien d’estar
garantits.
La necessitat d’escoles bressol ningú no la discuteix però, ara per
ara, no sembla una prioritat ni per al govern central, que no ha
promogut cap llei en aquest sentit, ni tampoc per a l’autonòmic. Sí
que és cert que la Generalitat subvenciona la creació de places,
però són els ajuntaments en última instància els que s’estan movent
per cedir espais on es puguin obrir aquests centres i resoldre així
una de les principals demandes de la seva població. Clar que és una
qüestió que no afecta de cop i volta la gran majoria, però sí que
totes les famílies, en un moment o altre, necessiten ajuda per a
l’atenció dels seus fills. Per tant, aquest és un problema que socialment
ens interessa resoldre si volem gaudir de la tan reivindicada societat
del benestar.
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Rosario
Valverde
Mestressa

Aran Estatuet
Estudiant

Isabel
Domínguez
Mestressa

� La Generalitat no té dret a fer
pagar un impost als propietaris
que tinguin un pis buit, perquè
aquestes persones tenen els
seus motius personals per no
voler llogar-lo, com per exemple,
que el reservin per als fills.

la veu dels veïnsla veu dels veïnsla veu dels veïnsla veu dels veïnsla veu dels veïns

Pedro
Pérez
Mecànic

� Personalment em sembla
una iniciativa encertada, ja que
hi ha molta gent jove com jo que
no es pot permetre comprar un
pis nou i penso que aquesta
mesura fomentaria el lloguer.

� No estic gens d’acord amb
aquesta nova mesura. El pro-
pietari ha de ser lliure de fer el
que vulgui amb el seu pis o la
seva casa.

� Veig bé que es fomenti el
lloguer del pisos, però també
penso en les persones pro-
pietàries de l’habitatge i crec
que la Generalitat s’hauria de
fer responsable dels desper-
fectes que es puguin produir en
els pisos.

Mª Carmen
Hernández
Administrativa

� No veig bé que la Generalitat
obligui a pagar un altre impost per
la propietat, però sí que s’en-
carregués d’assessorar els pro-
pietaris per llogar el pis amb la tran-
quil·litat de no patir desperfectes.

:: Quin objectiu té imposar un cànon als
propietaris dels habitatges buits?

:: És lícita aquesta proposta?
:: Què ha de prevaldre, el dret al

patrimoni o el dret a l’habitatge?
:: Com s’hauria d’aplicar la mesura?

La Generalitat de Catalunya

estudia la proposta del Go-

vern basc d’imposar un gra-

vamen de fins a 15 euros

diaris sobre els habitatges

desocupats.

Cànon per als habitatges desocupats?
El fòrum. Habitatge

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...

�  Vivienda digna. www.viviendadigna.org. Realitzada per la Plataforma por una

vivienda digna.

� Naredo, José Manuel. “Los mitos inmobiliarios de nuestro tiempo”. La

Vanguardia, 20 de novembre de 2005.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, Barcelona és la
província d’Espanya que té més pisos buits. La
Generalitat considera prematur parlar sobre la possible
incorporació del cànon basc a la llei del dret a
l’habitatge, però sí mostra interès en propostes per
moure el parc d’habitatges desocupats.

�

La proposta basca, pionera a Espanya
Mantenir habitatges buits perjudica tothom: als
propietaris, perquè no rendibilitzen els seus actius;
als demandants, perquè han d’esperar molt fins
veure resolt el seu problema; a les administracions,
perquè han de dedicar molts recursos a política
d’habitatge; a la ciutadania, perquè ha de pagar més
impostos per costejar aquestes polítiques; i a les fu-
tures generacions, perquè ens veiem obligats a ocu-
par nous sòls. A Espanya hi ha milions de persones

amb dificultats per accedir a una vivenda, al mateix
temps que hi ha milions d’habitatges buits. A Eus-
kadi hi ha 26 milions de pisos buits gestionables
enfront a una demanda de més de 76.000 persones.
La resposta a aquesta situació no pot ser només
gravar els habitatges buits. L’administració ha de
construir VPO, ofertar lloguer social i ajudar a
mobilitzar els pisos buits. Però aquesta resposta
no pot excloure el gravamen dels habitatges.

Javier Dean
Viceconseller d’habitatge
del Govern Basc

Apostem pel dret a l’habitatge
La realitat del mercat de l’habitatge és que hi ha
una oferta de lloguer insuficient i les rendes són
molt elevades. És per això que des de les
administracions hem de potenciar la incorporació
al mercat dels habitatges buits. L’exercici del dret
a la propietat ha de tenir una funció social i, per
aquesta raó, es necessita un pacte de tots els agents
per donar-hi resposta. La posada en el mercat
d’aquests habitatges ha d’anar acompanyada

d’unes garanties de l’administració als propietaris.
La proposta que es fa des de la Generalitat no
pretén fer pagar a tot aquell que tingui un habitatge
buit, sinó que vol penalitzar la desocupació injus-
tificada a favor del dret a l’habitatge.
A Europa veiem com els estats imposen mesures
molt més fortes que el cànon basc i, en canvi, són
aquests països els que tenen un parc de lloguer més
fort i on la vivenda és més accessible per a tots.

Fina Manzano
Regidora d’Habitatge
de l’Ajuntament

La solució no passa per la penalització
Gravar o penalitzar els habitatges buits, no només
atempta contra el dret de propietat sinó que
també coarta el dret de tota persona de domini o
d’usdefruit de disposar lliurement del seu habi-
tatge. El poder polític pretén traspassar al sector
privat la resolució dels problemes derivats de
l’escassetat d’habitatges de lloguer originada, en
part, per la manca d’una política clara. Recorden
així antigues polítiques, quan es va imposar el

règim de la pròrroga forçosa en els contractes de
lloguer. La millor manera d’incentivar el mercat
és no penalitzant i amb una política que motivi
els propietaris, atorgant-los confiança en un procés
judicial ràpid i eficaç davant qualsevol incidència
o bé incentivant el tracte fiscal dels rendiments
dels arrendaments. Tot i que no arribin mai a
imposar-se les penalitzacions, el tracte mediàtic
que d’això es fa produeix el seu efecte en el mercat.

Jaume Torras
Gerent de la Cambra
de la Propietat Urbana
de Sabadell
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Divendres16
carnaval. Rua pels carrers de Can
Cuiàs, animació i concurs de disfresses.Hora:

17h. Sortida de la Rua: parc del Turó Blau.
Organitza: Xarxa de Dinamització.
taller. De màscares artesanals i de
maquillatge de Carnaval, amb música i be-
renar. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic
L’Alzina.

Dissabte 17
gran rua de carnaval. Pre-
cedida per la carrossa del Rei Carnestoltes.
Hora: 18.30h. Sortida: carrer Bifurcació
(Can Sant Joan).
festa. Sambòdrom per a les comparses
que hagin participat a la Gran Rua de
Carnaval i lliurament d’obsequis, amenitzat
per la banda Pentina el gat. Hora: 21h.
Lloc: Pavelló Miquel Poblet.
ball. Gran ball de Carnaval amb l’or-
questra Cimarrón. Hora: 24h. Lloc: Pave-
lló Miquel Poblet.
festa. Carnaval amb concurs i premis
per a les millors disfresses. Hora: 21.30h.
Lloc: Gran Casino de Terra Nostra. Orga-

nitza: AV Terra Nostra i Grup de Dones de
Terra Nostra.

Diumenge 18
festa infantil. Ball de disfresses a
càrrec del grup El flabiol. Hora: 12h. Lloc:

Plaça de l’Església.
sortida. “Nova mirada a les obres de
Picaso de Barcelona”. Hora: 11h. Punt de

trobada: Sortida del metro de la Barceloneta.
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Dimecres 21
conferència. Xarxa Veïnal Solidària,
amb la participació de representants dels
Mossos d’Esquadra, CAP Montcada i
Reixac, Serveis Socials i el grup de dones El
Safareig. Hora: 17h. Lloc: Casa de la Vila.

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

Organitza: Oficina d’Atenció a la Dona.
comiat del Rei Carnestoltes.

Festa amenitzada amb el grup Xarop de canya

i actuació dels alumnes del curs de teatre de
l’Ajuntament i del grup de teatre TEA 345.
Concurs de sardines fetes a mà i xocolatada
infantil. Hora: 17.30h. Lloc: Plaça de l’Església.

Divendres 23
sortida. Esquiada  tot el cap de setmana
a Vall Nord. Preu: 145 euros. Inclou el viatge
en autocar, el forfait per als 2 dies, l’asse-
gurança, 2 hores de classe, pensió completa
dissabte i l’esmorzar del  diumenge. Hora de

sortida: 10.30h. Organitza: El Cim.
inauguració. Del nou Parc de Salut.
Hora: 17.30h. Lloc: Plaça Lluís Companys.
Organitza: IME.
festa. Celebració infantil del Marroc Achura,
amb regals i berenar per a la mainada. Hora:

18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Organitza:

Taarof Bi Salam.
hora del conte. Incendi a l’hort, a
càrrec de Marta Esmarats. Hora: 18h. Lloc:

Biblioteca de Can Sant Joan (Turó, 45).
presentació. Del nou web municipal,
www.montcada.cat. Hora: 19.30h. Lloc:

Auditori.
cinema. You got served. Hora: 22h.
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Dissabte 24
sortida. Passejada per les rodalies de la
Sagrada Família. Hora: 11h. Punt de Tro-

bada: Provença amb Sardenya. Organitza:

Fundació Cultural Montcada.
festa. Inauguració dels actes del 40è ani-
versari del CEIP El Turó. Esmorzar popular,
parlaments, presentació de la nova biblioteca
del centre i activitats per als alumnes. Hora: A
partir de les 10h. Lloc: CEIP El Turó (Montiu,
18).
teatre. Fatma, de la companyia  Un  té
de Cafè, interpretada per l’actriu Mercè Lleixà.
Hora: 19h. Lloc: Auditori. Preu: 5,60 euros.

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

FATMA
Amb la cia. Un te de cafè

24 de febrer, a les 19h

TEATRE

CARNAVAL 2007

24 de febrer, a les 11h

Organitzen: Professors i AMPA del
centre.Col·labora: Ajuntament de
Montcada

Organitza: Regidoria de Cultura

Exposició “Instants de natura”
Del 28 de febrer a l’11 de març

40 ANIVERSARI
DEL CEIP EL TURÓ
Inauguració de la nova
biblioteca, esmorzar
i activitats infantils

EXPOSICIÓ

PINTURES
D’ANET DUNCAN

Fins a l’11 de març

17 de febrer

 Preu: 5,60 euros

Gran Rua de disfresses

Diumenge 25
torneig. Màgic. Hora:10h. Lloc: Espai
Jove Can Tauler. Preu: 5 i 3 euros per als
socis de l’entitat Krom. Organitza: Krom.
festa. Arribada de l’aigua al Bosc d’en
Vilaró i Vallençana. Hora:11.30h. Lloc:

Església de Sant Pere de Reixac.

Dilluns 26
taller. Què menjarem aquest segle

XXI?, a càrrec de la farmacèutica Carme
Pardo. Hora: 16.30h. Lloc: Escola d’Adults
(Reixagó,5).

Dimarts 27
presentació. Dels contenidors grocs,
per dipositar els envasos i plàstics. Hora:

12.30h. Lloc: carrer Guadiana amb
Rocamora.

Dimecres 28
exposició. Mostra de les fotografies
seleccionades del tercer concurs “Instants
de natura”. Fins a l’11 de març. Lloc: Casa
de la Vila. Organitza: Fundació Caixa Sa-
badell i ADENC.

Divendres 2
festa. Nit de flamenc. Hora: 21.30h.
Lloc: Gran Casino.  Organitza: Xarxa de
Dinamització de l’Ajuntament i Grup de
sevillanes de Terra Nostra.

Dissabte 3
exhibició. Alumnes de batuka dels
cursos dirigits per Ángel Peramos. Hora:

17.30h. Matí. Lloc: Gran Casino de Terra
Nostra.Organitza: Grup Poc a poc i Grup
de Joves de Can Cuiàs.
cinema. Projecció de la pel·lícula
brtiànica The Queen, dirigida per Stephen
Frears i protagonitzada per Helen Mirren
(nominada a l’Òscar com a millor actriu).
Hora: 19 i 22h. Lloc: Auditori Municipal.
Preu: 3,60 euros per sessió.

Des del carrer Bifurcació
al pavelló Miquel Poblet,
a les 18.30h. A partir de
les 21h, Sambòdrom i ball
de Carnaval

Exposició de Miguel Cantero
Fins al 25 de febrer

Ball infantil de Carnaval
18 de febrer
Plaça de l’Església, a partir de les 12h

Comiat del Rei Carnestoltes
21 de febrer
Plaça de l’Església, a les 17.30h

 més informació: www.montcada.cat
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Prop de 1.000 persones desfilaran
a la Rua amb el Rei Carnestoltes

CARNAVAL 2007

La carrossa de Sa Majestat servirà per aglutinar la gent disfressada que no formi part de cap comparsa

laura grau
montcada

 >> La comparsa April School of English, de nova creació, assajant la seva coreografia al Pla d’en Coll

SANTI ROMERO

 >> Joves de la comparsa de Can Tauler, ‘La parte oscura del rebaño’, ultimen els vestits que lluiran a la Rua

En el marc dels actes de la Dia-
da de Sant Jordi es convoquen
tres concursos, tots ells relacio-
nats amb el món del llibres. El
Centre Juvenil La Ballesta i la
Regidoria d’Infància i Joventut
animen els nens d’entre 6 i 12
anys a participar al concurs Els
Contes d’en Sergi, que premiarà les
millors històries de ficció en les
categories de 6 a 9 anys i de 10 a
12, amb cinc guardons cadascu-
na. Cada conte haurà d’inclou-
re una il·lustració i es valoraran
els elements fantàstics, les des-
cripcions i els diàlegs i conver-
ses. Els treballs es poden presen-
tar fins al 23 de febrer a l’Audi-
tori Municipal, a l’Ajuntament
o a l’Espai Jove Can Tauler.
D’altra banda, enguany se cele-
bra la novena edició del concurs
de contes Vet aquí un gat, que con-
voca la Regidoria de Cultura
per premiar relats per nens es-
crits per adults. Els treballs, que
es poden presentar fins el 22 de
març mitjançant el correu pos-
tal, per correu electrònic o
personalment a l’OAC, han de
ser històries inèdites i individu-
als escrites en català. Es premia-
rà el guanyador amb 800 euros
i el finalista amb 400.

Guanya’t un punt. També es
convoca una nova edició del
concurs de punts de llibres
Guanya’t un punt. En aquest cas
els treballs es podran lliurar a
qualsevol de les dues biblio-
teques del municipi fins al 16
de març. Cada participant ha
de fer constar les seves dades
personals enganxades en una
etiqueta darrera del punt del
llibre. Els treballs presentats
seran exposats a la Casa de la
Vila del 17 al 29 d’abril. Els
guanyadors seran editats com
a punts de llibre commemora-
tius de Sant Jordi.

Es convoquen
els concursos

literaris habituals
de Sant Jordi

natàlia muñoz

redacció

LAURA GRAU

Gairebé un miler de persones,
repartides en 18 comparses des-
filaran el 17 de febrer pels car-
rers de Montcada amb motiu de
la Rua de Carnaval 2007 que or-
ganitza la Regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament. La partici-
pació es manté en relació a l’an-
terior edició, en què hi va haver
també 18 comparses i una xifra
similar de participants. La regi-
dora de Cultura, Amèlia Mor-
ral (CiU), ha destacat la incor-
poració de cinc comparses de
nova creació, “un símptoma
que la Rua es manté viva i es
renova cada cert temps”.
La principal novetat és que la
Rua serà encapçalada per una
carrossa de l’Ajuntament presi-
dida pel Rei Carnestoltes i inte-
grada pels alumnes del curs de
teatre del Consistori i el grup
TEA345 i la temàtica girarà al
voltant de la cuina de disseny.
Les persones disfressades que no
formin part de cap grup podran
afegir-s’hi al darrera. “Creiem
que aquesta fòrmula pot po-
tenciar les disfresses indivi-
duals i evitar que quedin des-
plaçades”, explica Morral.

Programa. La Rua sortirà a les
18.30 h de Can Sant Joan i des-
prés de recòrrer els principals
carrers de Montcada arribarà al
pavelló Miguel Poblet on les
comparses disposaran de dos
minuts per fer la seva coreogra-
fia. Durant el ball, amb l’orques-
tra Cimarron, les autoritats
obsequiaran els grups. El 18 de
febrer hi haurà una festa  infan-
til a la plaça de l’Església (12 h) i
el 21, el comiat del Rei Carnes-
toltes, el concurs de sardines fe-
tes a mà i xocolatada.
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Cantero: ‘M’encanta pintar
racons que la gent conegui’

SILVIA DIAZ

 >> Cantero, al centre, amb la regidora de Cultura i el president de l’Àrea Social

>> EXPOSICIÓ DE PINTURA

silvia díaz
montcada

Instants de natura
Del 26 de febrer a l’11 de març
la Casa de la Vila acollirà l’ex-
posició de les obres seleccio-
nades al Tercer Concurs de Fo-
tografia de Natura organitzat per
la Fundació Caixa de Sabadell
i l’Associació per a la Defensa
de la Natura (ADENC). Al con-
curs es van presentar 680 imat-
ges, de les quals el jurat en va
seleccionar 77 i en va premiar
un total de 7. El premi a la millor
fotografia se’l va endur Josep
Lluís Grau amb l’obra Velocitat
(a la foto). LG

JOSEP LLUÍS GRAU

L’artista montcadenc Miguel
Cantero és deixeble de Joan
Capella i no amaga que les seves
obres recorden el pintor il·lustre
de Montcada.“Crec que Cape-
lla va deixar un llegat molt
important i es mereix una
continuïtat”, va manifestar el
8 de febrer durant la presentació
de la seva exposició a la Casa
de la Vila, que es podrà visitar
fins al 25 de febrer. El president
de l’Àrea Social, Carles Gui-
jarro (PSC), i la regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU)
van acompanyar l’artista en la
inauguració de la mostra.

Espais coneguts. La vinte-
na de pintures a l’oli que confi-
guren l’exposició de Cantero
mostren bodegons, figures hu-
manes, paisatges i llocs concrets
de Montcada, com la Casa de
la Mina, l’Església de Sant Pere

de Reixac o racons de Can
Sant Joan, barri on viu l’artis-
ta. Cantero ha dit que li agra-
da pintar quadres d’espais que
es reconeguin, “no vull que la
gent, quan mira les meves

obres, es compliqui la vida
pensant què estaré mostrant”,
ha dit. Miguel Cantero es va
iniciar en el món de la pintura
fa vuit anys, com a alumne dels
cursos de Cultura.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Vendo planta baja. En Terra Nostra. Terraza
de 51 m2, barbacoa. Totalmente reformado,
cocina equipada. 240.000 euros. Tel. 609 316
577
Pintor económico. Pinto pisos, escaleras,
locales. Presupuesto sin compromiso. Tel.
653 433 599.
Traspàs. Tintoreria al Vallès Oriental. Única
a la població. Tel 647 514 926
Es necessita. Aprenent de fuster. De 16 o 17
anys. Treballar al centre de Montcada. 625
569 938
Es lloga pàrquing. Al carrer Barcelona-C.
Major. 625 569 938
Es ven cotxe. BMV 120D de color gris amb
full equip i només 33.000 km. Tlf 669 49 83 06.
Regalo camisa. De manga larga estilo tejano
con un escudo del RCD Espanyol. Telf. 665 93
82 76. Áurea.
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.

 >> Duncan, davant d’una de les seves obres, parlant amb el públic

LAURA GRAU

laura grau
redacció

Fins l’11 de març es pot visitar
a l’Auditori Municipal una ex-
posició de pintura d’Anet Dun-
can, artista d’origen sudafricà
resident a Barcelona.  En les se-
ves obres Duncan utilitza una
tècnica peculiar que consisteix a
aigualir la pintura acríl·lica fins
obtenir una textura similar a
l’aquarel·la amb la qual impreg-
na tel·les de lli i cotó, aconse-
guint efectes sorprenents a par-
tir de l’ús de massilla, guix i grans
espàtules de la construcció.
“M’agrada experimentar tèc-
niques i materials per obtenir
efectes insòlits”, va explicar.

Autora coneguda. Aquesta
no és la primera vegada que
Duncan exposa a l’Auditori

La pintora Anet Duncan
exposa a l’Auditori

L’artista sudafricana presenta obres de gran format

Municipal, encara que sí de
forma individual. Va partici-
par en diverses exposicions
col·lectives com autora selec-
cionada al Premi Nacional de
Pintura Juan Ramón Maso-
liver, amb algunes mencions
honorífiques per part del jurat.
També ha exposat a diverses
sales barcelonines com la Sala
Rovira, la Galeria Àmbit o
Pretext d’Art.
A més de la tècnica innova-
dora, crida l’atenció el títol de
les obres, la majoria de gran
format: En el meu cor prou aire,
Per a la llum no hi ha confins o I em
llanço des de mi, “versos que li
he robat al poeta català Josep
Palau i Fabra al qual m’uneix
una gran amistat i admiro
profundament”, va explicar
l’artista.
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 >> Fatma reflexiona sobre la vida des del terrat de casa seva

cultura

>>MÚSICA

La rumba del grup La Pegatina
enganxa el públic montcadenc

laura grau
montcada

 >> Rubén Sierra, Adrià Salas, Ovidi Díaz i Ferran Ibáñez van donar el millor de si al concert del 10 de febrer

L’actriu Mercè Lleixà
interpreta una dona àrab

laura grau
montcada

SANTI ROMERO

El grup La Pegatina va presen-
tar el seu primer treball, titulat
Al carrer, el 10 de febrer  davant
d’un nombrós públic que va
desbordar el pub Boulevard. El
conjunt que lidera Rubén Sierra
va deixar clar que el seu fort és
la música en directe, amb ritmes
ballables i tonades que enganxen
el públic. “Hem demostrat
que tenim capacitat de mobi-
litzar el públic de Mont-
cada”, ha dit Sierra. La pròxima
cita és la Sala Sidecar de Barce-
lona el 27 de febrer. També te-
nen actuacions programades a
diferents municipis del Vallès.

La companyia de teatre Un te
de cafè representarà l’obra Fat-
ma el 24 de febrer a l’Auditori
en un horari diferent a l’habitual,
a les 19h. La Regidoria de Cul-
tura vol comprovar la resposta
de públic que té el teatre a
aquesta hora, després de consta-
tar que les sessions de cinema
de la tarda tenen més especta-
dors que les de les 22h.

Argument. Fatma és una do-
na de fer feines algeriana –inter-
pretada per l’actriu Mercè Llei-
xà– que, en un dia festiu, puja al
terrat de casa seva a estendre la
roba. El terrat és l’únic lloc on
pot respirar amb tranquil·litat i

>>TEATRE

L’Auditori prova nou horari per al teatre, les 19h

parlar sense por. En aquest es-
cenari Fatma dóna volada a
totes les seves il·lusions i frus-
tracions i reflexiona sobre la se-
va existència en un monòleg  que
dura una hora i mitja. També
retrata, amb un cert toc d’iro-
nia, les misèries i febleses dels
seus veïns i s’interroga pel seu
futur incert que ha d’afrontar
tota sola. L’autor del text és
l’algerià M’hamed Benguettaf,
dramaturg reconegut en el món
teatral que ha estat traduït a
diferents idiomes i representat
a diversos països. Lleixà és co-
neguda popularment pels seus
papers a sèries de televisió de
TV3 com El cor de la ciutat, Niss-
aga de poder i Estació d’enllaç, en-
tre d’altres.

CIA. TE DE CAFÈ

El grup Nikeriendo, a Can Tauler
Amb motiu de la inauguració d’una exposició de còmic del
montcadenc Miguel Ángel García, Can Tauler va acollir el 2 de
febrer l’actuació del grup montcadenc Nikeriendo. LG

SANTI ROMERO

El conjunt demostra que el directe és el seu fort en un concert al Boulevard
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La revista científica ‘Monte
Catano’ fa un salt qualitatiu

laura grau
montcada

El número vuit de la revista de
caràcter científic Monte Catano
estrena format i disseny i tots
els articles que recull es referei-
xen a diferents aspectes de la
història i l’entorn de Montcada
i Reixac. Aquests són els dos
punts que va destacar la direc-
tora del Museu Municipal i
coordinadora de la revista, Mer-
cedes Duran, durant l’acte de
presentació que es va fer el 6 de
febrer a Casa de la Vila amb la
presència de la presidenta ad-
junta de l’Àrea Social, Ana
Rivas (PSC). En aquesta edició,
la publicació inclou quatre arti-

 El Museu Municipal entra a formar part de la Xarxa de Museus Locals

 >> La sala institucional de la Casa de la Vila es va omplir durant l’acte de presentació de la revista del Museu

>> Cicle de Poesia a la Frescaen 2 minuts...
L’actriu Ivana Baquero, a Montcada�

L’artista Marina Segura (Tortosa, 1978) va inaugurar una
exposició sobre fotografia i restauració de béns el passat 9 de
febrer a la seu de l’Agrupació
Fotogràfica de Montcada i
Reixac (Afmir), al Centre Cívic
Antigues Escoles de Mas Ram-
pinyo. A la mostra, que es po-
drà visitar fins al 28 de febrer,
Segura combina les seves dues
passions, la restauració d’ob-
jectes i la fotografia, per de-
mostrar que, de vegades, “les coses juguen amb nosaltres i
amb els nostres sentits”, en paraules de l’autora. LG

�

L’IES Montserrat Miró va acollir els dies 1 i 2 de febrer el III
Congrés de Cultura Cien-
tífica, dedicat a la teoria de
l’evolució de Darwin. El
director del centre, Ma-
nuel Vidal, va inaugurar
les jornades acompanyat
de la professora Antònia
Fontanet (a la foto), que
va fer la primera ponència
del programa titulada “L’a-
ventura de Darwin”. Les jornades van incloure set conferències
més sobre l’evolucionisme des de diferents punts de vista i la
projecció del film La pesadilla de Darwin. NM

L’IES M.Miró debat l’evolucionisme�

L’Auditori Municipal es va omplir d’espectadors el 10 de febrer
per  conèixer l’actriu Ivana Baquero, que va visitar Montcada
amb motiu de la pro-
jecció de la pel·lícula El
laberinto del Fauno. L’al-
calde i la regidora de
Cultura li van lliurar un
ram de flors (foto). La
jove, de 12 anys, va gua-
nyar el passat 28 de
gener el Goya 2007 a la
millor actriu revelació pel
seu paper protagonista a
la pel·lícula de Guiller-
mo del Toro, ambientada a la postguerra espanyola. SD

LAURA GRAU
SILVIA DIAZ

cles relacionats amb les fonts i
els punts d’aigua de la Serralada
de Marina, de la biòloga  Mont-
se López, membre d’Acer; l’ali-
mentació del poblat iber de Les
Maleses, de Daniel López; la
dinastia dels Montcada, de Sara
Botana, i els jutges de pau del
municipi, de Joan Capella i Eli-
sa Riera. Duran considera que
els canvis que s’ha introduït a
la revista “l’han posada al
nivell de les publicacions que
fan la resta de museus de
Catalunya”.

Xarxa Local. La presentació
de la revista coincideix amb la
incorporació del Museu Muni-

cipal a la Xarxa de Museus Lo-
cals que gestiona l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputa-
ció. Aquest organisme l’integren
54 equipaments de 44 municipis
de Catalunya. La inclusió del
centre en aquesta xarxa suposa
estar en contacte directe amb la
resta de museus i beneficiar-se
dels diferents recursos que ofe-
reix la Diputació en matèria de
difusió i promoció del patri-
moni cultural i natural dels
municipis. “També podrem
participar en les activitats
que s’organitzen des de la
Xarxa”, afegeix Duran. El prò-
xim repte és entrar a la Xarxa
de Museus de la Generalitat.

IES MONTSERRAT MIRÓ

PEDRO GARCÍA

Marina Segura exposa a l’Afmir
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el retro-visor natàlia muñoz

antoni trias
Es fan públiques

les bases del
VIIè Concurs de
Focs Artificials

laura grau
redacció

Ja s’han fet públiques les bases
del VII Concurs Nacional de
Focs Artificials Ciutat de Mont-
cada i Reixac 2007, que tindrà
lloc entre els dies 1 i 4 de juny,
en el marc de la Festa Major.
Aquest any, i amb l’objectiu de
millorar la qualitat del concurs,
s’ha incrementat l’import de ti-
rada de cadascuna de les piro-
tècnies seleccionades, que pas-
sarà de 8.600 euros a 11.000. El
jurat, format per 10 persones i
presidit per l’alcalde, tindrà en
compte el resultat de la votació
popular que es recollirà mit-
jançant unes urnes ubicades a
diferents equipaments muni-
cipals.

Criteris del jurat. Entre els
aspectes que valorarà el jurat hi
ha la varietat de colors, les
dimensions, la sonoritat, l’origi-
nalitat i el ritme. La pirotècnia
guanyadora rebrà la quantitat de
7.060 euros com a premi. El
veredicte es donarà a conèixer
simultàniament a totes dels piro-
tècnies concursants a partir del
21 de juny.

Els horts o l’enyorança de la terra
Poc a poc van desapareixent del paisatge urbà els horts que la gent conrea com una activitat d’oci

ARXIU MATLLO AGUILAR

 >>  Un pagès montcadenc en un dels nombrosos camps de conreu que hi havia a Montcada

A final dels anys cinquanta del
segle passat, quan la indústria
s’anava imposant a tot Cata-
lunya, moltes famílies pageses de
Montcada i Reixac van deixar
de treballar les terres per anar a
les fàbriques que s’anaven ins-
tal·lant al municipi. Els terrenys
familiars es van anar fraccionant
i les feines del camp van passar
a un segon pla, tot i que conti-
nuaven sent un complement per
a l’economia de les famílies.
Montcada comptava amb di-
verses zones d’horts: Can Cas-
tell, al carrer Lleida; Pla d’en
Coll; el Pla de Moia, entre el riu
Besós i la carretera de la Roca, i
la plaça Lluís Companys. En els
darrers anys l’efervescent indús-
tria i el boom constructiu han
fet desaparèixer els pocs camps
de cultiu que quedaven.

El tros. Els últims horts que
s’han eliminat  són els que hi
havia a banda i banda de la C-
17, amb motiu dels soterra-
ment de la carretera. El mont-
cadenc Josep Casablanca Trias,
de 81 anys, és un dels horto-
lans afectats per l’operació. Ara
s’ha buscat un altre hort a la

‘L’efervescent indústria
i el boom constructiu
han fet desaparèixer

molts horts’

llera del Ripoll, a Can Tapio-
les, “perquè si no tinc un tros

de terra, em moro”, explica.
L’hort que tenia li va deixar el
seu pare que el conreava des de
l’any 1920. Tot i la seva avan-
çada edat, continua fent la ma-
joria de les feines amb el seu
propi esforç físic. Però no es
queixa: “No només em serveix

de distracció  sinó que l’hort
em permet menjar verdura
de qualitat, a més de la satis-
facció que suposa recollir els
fruïts del teu treball”, diu. Al
nou hort té plantats enciams,
bledes, pèsols i faves que des-
tina al consum familiar.
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HANDBOL

La Salle masculí lluitarà per la
permanència a la Lliga Catalana

L’equip de Jaume Puig espera salvar la categoria sense problemes ja que partirà amb un total de 13 punts

sílvia alquézar
redacció

La Salle masculí no ha pogut re-
petir  la classificació per a la fase
d’ascens com va aconseguir a les
dues últimes temporades. De
fet, s’havia de donar una caram-
bola de resultats perquè La Salle
obtingués el passi al grup dels
sis millors clubs catalans de la
Lliga Catalana. En primer lloc,
l’equip local havia de guanyar
tots els partits que restaven al
Grup A, per tant, l’última der-
rota a casa el passat 11 de febrer
contra el Manyanet les Corts per
20 a 22 va significar l’adéu
definitiu al somni de la fase
d’ascens.

L’anàlisi. La Salle es troba a
la sisena posició amb 15 punts.
Ha estat la segona millor defen-
sa, amb 361 gols encaixats en
15 jornades. El punt feble del
conjunt montcadenc ha estat el
capítol ofensiu, sent el club
menys golejador del grup amb
363 tants, una xifra inferior a les
temporades anteriors. “Ens ha
costat molt fer gols. Hem
notat l’absència del que ha
estat el màxim golejador de
la plantilla dels últims anys,
com és l’Òscar Sanfelipe”, ha
dit Jaume Puig.
Respecte a la segona fase, l’ob-
jectiu de l’entitat és aconseguir
la permanència a la categoria
sense molts patiments. La Salle
passarà a la ronda següent amb
13 punts, per tant, es col·locarà
de sortida a les posicions cap-
davanteres del grup. L’entre-
nador ha recordat que la salvació
no serà fàcil “perquè poden
baixar entre 6 i 8 equips de-
penent dels ascensos i des-
censos a categories supe-
riors”.

 >>  El jugador David González Moratona fa un llançament davant l’oposició d’un rival del Manyanet les Corts

 >> Azu fa un llançament entre dues rivals del Cardedeu

>> ATLETISME. Cros

Carles Cera és
tretzè al torneig
de Catalunya

sílvia alquézar
redacció

El corredor montcadenc Carles
Cera, al Ripollet Unió Atlètica, va
acabar a la tretzena posició d’un
total de 81 arribats sèniors al Cam-
pionat de Catalunya de cros, dis-
putat l’11 de febrer a Reus. L’atleta
de Can Cuiàs va recórrer els
11.050 metres en un temps de 34
minuts i 4 segons. Cera ha fet una
valoració positiva tot i que no va
quedar entre els nou primers clas-
sificats que tenen com a premi la
participació al Campionat d’Es-
panya. “Estic content perquè
m’he quedat a les portes dels
nou elegits malgrat no poder
entrenar gaire durant el mes de
gener”, ha indicat el corredor lo-
cal, el qual sí que prendrà part al
Campionat estatal per equips que
tindrà lloc a Xerès el 25 de febrer.

>> HANDBOL FEMENÍ

Primer triomf de
La Salle ISTE

>> CICLISME. Ciclocros

Peña, quart al
Campionat

de Catalunya
sílvia alquézar
redacció

El corredor David Peña, del
club local Saunier Duval-Alca-
raz, va acabar en quarta po-
sició al Campionat de Cata-
lunya de ciclocros, disputat el 4
de febrer a Mataró. El ciclista,
elit de 25 anys, ha estat selec-
cionat per córrer els dies 17 i 18
de febrer les dues dues proves
més importants puntuables del
circuit de ciclocros, que tindran
lloc a Bèlgica i Holanda. D’altra
banda, Isaac Masegú va ser ter-
cer al Gran Premi de la Calonja,
mentre que Jordi Cervantes va
acabar al quart lloc al Trofeu de
la Bisbal.

La Salle ISTE va aconseguir el
passat 4 de febrer la primera
victòria a Primera Catalana, en
superar el Cardedeu per 27-15
al pavelló Miquel Poblet. La clau
del triomf va ser la bona de-
fensa del conjunt montcadenc,
que va permetre crear nombro-
sos gols de contraatacs. D’altra
banda, a la jornada següent, les
noies de Juan Manuel Fernández
van empatar a 22 gols a la pista
del Granollers, en un matx força
disputat on el conjunt montca-
denc va neutralitzar al final un
desavantatge de quatre gols. SA

SANTI ROMERO

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

L’STE es deixa el lideratge a la
pista del Manresa, el seu botxí

rafa jiménez
manresa

SANTI ROMERO

El Manresa s’ha convertit en el
botxí de l’STE Group Mont-
cada d’aquesta temporada. El lí-
der del Grup Cinquè arribava
al Nou Congost amb només un
partit perdut per enfrontar-se a
l’únic equip que li havia pogut
guanyar (a la primera volta el 7
d’octubre). No hi va haver re-
venja. Els homes de Carlos
Leandro van tornar a perdre
davant dels manresans (5-4) en
un partit ple d’alternatives que
es va decidir a 39 segons del fi-
nal. Aquesta derrota provoca la
pèrdua del lideratge, que torna
a les mans d’un Hospitalet que
continua sense perdre.
Abans dels primers deu minuts,
els de Leandro guanyaven per
0 a 2 gràcies als gols d’Emilio i
Xavi Oliveras. La falta d’encert
per sentenciar el partit va facili-
tar la reacció dels locals fins si-
tuar l’electrònic en un 4-2. En
aquest moment, els montca-
dencs van treure l’orgull i van
assetjar la porteria rival fins
aconseguir l’empat amb gols

>> DOS FITXATGES

Kimet i Solana,
incorporacions
per al final de
la temporada

rafa jiménez
manresa

La setmana prèvia a la derro-
ta a la pista del Manresa va ser
bastant moguda als despatxos
de l’STE Group Montcada.
Tabo, descontent per la seva
falta de minuts, va decidir
deixar l’equip. Davant d’aques-
ta baixa de l’exjugador del Gavà
i la lesió de David Mora, el
president Eusebio Carrero va
moure fitxa per reforçar l’equip
de cara al moment decisiu de la
temporada. Així, l’STE Mont-
cada va tancar els fitxatges de
dos jugadors: Kimet Martínez,
un tancament que estava
jugant al Vall de Tenes, i Jai-
me Sánchez Solana, un ala
pívot que arriba provinent del
Sícoris Lleida. Kimet ja va de-
butar a Manresa i va demos-
trar un bon nivell. Amb tota
seguretat, Solana podrà jugar
en el pròxim partit a casa con-
tra el Can Tito Vilanova del
Camí que s’ha ajornat fins al
24 de febrer amb motiu de la
celebració del Carnaval.

 >>  Cristián (7) i Emilio en una clara ocasió de gol davant del porter de La Muela de Saragossa

de Xavi Oliveras i Johny.
L’STE es va llançar a l’atac per
aconseguir el triomf però, quan
més ho intentava, el manresà
Areny va fer el gol de la victòria
a 39 segons de la conclusió. Al
final del matx, Leandro no

podia ocultar la seva decepció:
“En els moments claus no
hem estat encertats. Assu-
meixo part de la meva res-
ponsabilitat perquè he fet ju-
gar massa minuts a deter-
minats jugadors als que no els

pots exigir estar al 100% du-
rant tot el partit. Tot i aquesta
derrota, encara queda molta
lliga”. Molta més alegria s’havia
viscut una setmana abans amb
el triomf al Miquel Poblet
davant La Muela (6-1).
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El Montcada treu un
empat al camp del
Vic i segueix líder

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

sílvia alquézar
redacció

El CD Montcada continua li-
derant el Grup Primer de Prefe-
rent amb 43 punts, a dos de
diferència del segon classificat,
el San Cristóbal de Terrassa. A
la darrera jornada, el conjunt
que dirigeix Toni Carrillo va
treure un empat valuós (1-1) al
camp del Vic, fins llavors segon
classificat, gràcies a un gol del
central Jordi Pradas al minut 94.
La primera part va ser força en-
sopida, amb només una ocasió
per a cada equip. A la represa,
el conjunt de la capital d’Osona
es va avançar en el marcador
amb un gol que, en opinió de la
plantilla local, va ser en clar fora
de joc. A partir d’aquí el Mont-
cada va dominar el matx, però
no va ser fins al darrer minut
del temps de descompte –en
una jugada de desori dins de

 >>  Amb la pilota, Pablo Barbosa i, darrera, Haro, del Sant Joan

FOTOS: SANTI ROMERO

 >> El porter del Martinenc va tocar amb la punta dels dits el xut de Xavi Alonso que va suposar el triomf local

Entrada històrica al
primer matx per TV
Unes 1.300 persones van as-
sistir al nou estadi de la Ferreria
per veure el partit entre el CD
Montcada i el Martinenc, tot i ser
televisat per Canal 33. A la foto,
els dos periodistes de la tele-
visió catalana amb el monitor
amb què van fer la transmissió
del matx. El club montcadenc va
fer jornada de portes obertes
aquell dia. SA

 >> El migcampista Rafa controla una pilota davant de dos rivals

>> FUTBOL. Segona Regional

El Sant Joan es recupera
El Sant Joan Atlètic s’ha recu-
perat a les dues últimes jornades
amb dues victòries consecutives.
El 4 de febrer es va imposar a
Sant Feliu per 1-2 i el dia 11 va

>> FUTBOL. Segona Regional

El Santa Maria ensopega
El Santa Maria no ha tingut sort
en les dues últimes jornades. Al
darrer matx va perdre contra el
Martorelles per 1-2. D’altra ban-
da, l’àrbitre va suspendre el partit

S’ajorna la
col·locació de la
gespa artificial

>> FUTBOL

l’àrea– que va aconseguir igua-
lar el resultat advers. “Va ser just
perquè el Vic només s’ha de-
dicat a perdre el temps des-
prés de fer l’1-0”, ha indicat el
tècnic local, qui ha lloat la plan-
tilla pel seu saber estar amb el
marcador en contra.
En el darrer matx jugat al nou
estadi de la Ferreria, el Mont-
cada va guanyar el Martinenc per
1-0 amb un gol de Xavi Alonso
des de gairebé el centre del camp
al minut 65. “Vam tenir pro-
blemes per trencar la defen-
sa del Martinenc”, ha dit Car-
rillo.
El CD Montcada ha fitxat el
montcadenc Cristián Artés, que
jugava al Badalona B de Prime-
ra Catalana. Per la seva banda,
la junta ha donat la carta de
llibertat a Juan Roque, que no
tenia molts minuts a l’equip de
Carrillo.

guanyar la Peña Los Amigos per
2-1. Els montcadencs s’han
allunyat del descens i ara es
troben a la zona mitjana del
Grup Novè amb 27 punts. SA

a Montornès a la primera part
(1-0) a causa de les protestes
montcadenques arran de l’ex-
pulsió del davanter Cristian. El
Santa Maria té 25 punts. SA L’Ajuntament està a l’espera

d’un informe tècnic favorable
del Consell Català de l’Esport
per començar la col·locació de
la gespa artificial del camp de
futbol de Can Sant Joan. Aquest
document ha d’aprovar definiti-
vament la subvenció de 360.000
euros que la Generalitat ha ator-
gat a Montcada per instal·lar la
gespa. El Consistori necessita
tenir aquest tràmit administratiu
aprovat abans de començar les
obres, que es preveu que co-
mencin a final de febrer i durin
unes vuit setmanes. SD
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>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

El Valentine repara la derrota a
Montsó amb un triomf a casa

sílvia alquézar
redacció

El Valentine masculí segueix viu
al Grup C en la lluita per ocu-
par una de les tres places que
donen accés a la fase final de la
Lliga EBA, tot i que el Montsó
d’Osca va posar fi el 3 de febrer
a la ratxa local de sis victòries
consecutives en endur-se el
triomf per 96-81. El Montcada
es va refer de l’ensopegada a la
jornada següent al pavelló
Miquel Poblet, on va superar el
Sant Pere de Terrassa per 77-70
en un matx molt igualat que es
va decidir als darrers dos minuts
de partit. El triomf ha permès
als montcadencs tornar a situar-
se a la sisena posició del Grup
C de la Lliga EBA amb 10 vic-
tòries i 7 derrotes, a tan sols
un triomf de la zona d’ascens.
En la pròxima jornada, el
Valentine visitarà la pista de
l’Esplugues de Llobregat, al desè
lloc, que recentment ha fitxat
l’experimentat jugador Àlex
Formento.  >> Abrisqueta (7) i Pons en una jugada al matx contra el Sant Pere

 >> Marta Oliva ha tornat al Valentine

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

El Valentine es manté
fort a la primera posició

SANTI ROMERO

>> BÀSQUET FEMENÍ

L’Elvira, a prop
del descens

 >> L’equip està a la part baixa

La UE Montcada es manté imbatuda al torneig català
La UE Montcada no ha perdut cap de les tres rondes que s’han disputat fins ara al Campionat de
Catalunya per equips. A l’última jornada, el conjunt local va patir però al final es va endur el triomf davant
de l’Andorra per 5’5 a 4’5. La setmana anterior, el club montcadenc es va imposar al Cerdanyola a
domicili per un clar 3-7 en el derbi vallesà de Divisió d’Honor. A la foto, els jugadors de l’equip A i B. SA

sílvia alquézar
redacció

El Valentine femení es manté al
capdavant del Grup Quart de
Segona Catalana amb dues vic-
tòries més a les últimes jor-
nades. Les noies de Beni López
van sumar un triomf important
a la pista del Mollet (35-59), un
dels rivals directes en la lluita per
l’ascens. El Montcada va jugar
un gran partit, que ja va deixar
sentenciat al primer període.
D’altra banda, en el darrer matx
jugat a casa l’11 de febrer, el
Valentine es va imposar al Sant
Gervasi per 66-50. Després de
17 jornades, el Montcada és pri-
mer amb 15 victòries i només 2
derrotes, amb un avantatge de
dos triomfs respecte el Bàsquet

Seca de Lleida, el segon, i a tres
del Mollet i el Sant Cugat.

>> TIR AMB ARC

Comença la
Copa Pirineus

El CB Elvira Cuyàs ha sumat
dues noves derrotes que l’han
situat a la tretzena posició del
Grup Quart de Segona Catala-
na, amb 5 triomfs i 11 derrotes
en 16 jornades. Als dos últims
partits, el conjunt de Mas Ram-
pinyo va perdre al gimnàs mu-
nicipal contra el Sant Cugat per
47-56 i a la pista de l’Atlètic de
Terrassa per 56-45. SA

Les instal·lacions de Can Piqué
van acollir el dia 11 la primera
jornada de la Copa Pirineus
2007, que constarà de cinc tira-
des: dues a Catalunya i tres a
França. Enguany, la final es dis-
putarà a Anete, a l’entorn natu-
ral del castell de Montsegú. SA  >> Un arquer a Can Piqué

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

CAN PIQUÉ

SANTI ROMERO



28 2a quinzena
febrer 2007 esports

més en 2 minuts
FUTBOL SALA. STE GROUP B > Territorial
22 de 27 punts possibles
L’STE Group Montcada B segueix imparable. Ha
sumat 22 dels 27
últims punts que
hi havia en joc. A
les dues darreres
jornades, es va
imposar a la pista
del Vilassar per 2-
3 i a casa davant
del Santa Coloma
per 2-1. L’equip
ocupa la vuitena
posició amb un
partit menys, que
es jugarà el 24 de
febrer aprofitant que hi ha jornada de descans. L’STE
visitarà la pista del Pradenc, empatat a punts amb el
Montcada. SA

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS > 1a Divisió
Dos empats consecutius
L’Associació Esportiva Can Cuiàs no ha pogut passar
de l’empat a les
dues últimes jor-
nades. Els homes
d’Alfonso Anés
van empatar a
tres a la pista del
Casagemas i a
casa davant del
Mistral a dos. En
aquest matx, els
montcadencs
guanyaven per
2-0 però es van adormir i el rival va reaccionar fins
neutralitzar l’avantatge. SA

HANDBOL. LA SALLE B > Segona Catalana
Situat a la vuitena posició
El sènior B masculí de
La Salle es troba clas-
sificat a la vuitena po-
sició de la categoria de
Segona Catalana amb
16 punts en 13 partits.
Els montcadencs van
guanyar de manera cla-
ra l’últim matx disputat
a casa, el 3 de febrer,
davant del Balsareny
per 36 a 27. A la set-
mana següent, La Salle
B va jugar a fora i va
perdre contra el Fornells, el sisè classificat amb un punt
més que el Montcada, per 23-19.   SA

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN > Ct. B

El femení encaixa
dues derrotes
El sènior femení del CEB
Can Sant Joan ha perdut
els dos últims partits de
lliga: contra el Sarrià per
67-40 i l’AECS 21 per 69-
61. D’altra banda, el
masculí no ha jugat,
perquè el matx amb el
Teià es va ajornar i en
l’última jornada tenia
descans. SA

FUTBOL.
EF MONTCADA
> Segona femení

Dos triomfs més i
un lloc a dalt
L’equip femení de l’EF
Montcada ha guanyat els
dos últims partits de lliga
de manera clara. L’equip
dirigit per Antonio Moya
va vèncer al camp del
Caldes per 1-6 i al nou
estadi de la Ferreria davant
del Lourdes de Mollet per
3-1. Els bons resultats han
permès al conjunt mont-
cadenc pujar un lloc a la
classificació del Grup Se-
gon de Segona Divisió i
situar-se a la segona po-
sició amb 31 punts en 14
jornades.  SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

ESQUÍ. EL CIM

El Cim s’estrena per fi amb la neu aquesta temporada
Ha trigat més del compte, però per fi s’ha fet realitat. El Centre Excursionista de Montcada,
El Cim, ha hagut d’esperar fins a l’11 de febrer per poder fer la primera sortida d’esquí
d’aquesta temporada. L’excursió es va organitzar conjuntament amb la Regidoria d’Infància
i Joventut. Un total de 54 persones van participar a la sortida a l’estació de Formigueres.
La pròxima tindrà lloc el cap de setmana del 23 al 25 de febrer a Andorra. Les
inscripcions es poden fer fins al dia 21 a la botiga Vilarrassa Homes (Major, 69). SA

BÀSQUET. CB MONTCADA > 2a Catalana

Pilota d’oxigen per sortir del descens
El CB Montcada B va vèncer el Navàs en el darrer
matx per 74-63, un
triomf important da-
vant un rival que tam-
bé està implicat en la
lluita per evitar el des-
cens a Tercera Catala-
na. La victòria ha
significat una pilota
d’oxigen per a l’equip,
que veu com es col-
loca a l’onzena posició
del Grup Primer de
Segona Catalana amb
7 triomfs i 11 derro-
tes. Al matx anterior,
el CB Montcada B va
perdre contra el  Sant-
pedor, el tercer, per
84-59. SA

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS > Territorial
Triple empat al tercer lloc
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs està empatat a
12 triomfs i 4 derrotes amb el Manlleu i la Garriga B a
la tercera posició. Al darrer partit,va vèncer el Ronçana
per 74-63. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

les classificacions
FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 18 i 19
STE-La Muela 6-1
Manresa-STE 5-4
Equip Pj. Pt.
1 L’Hospitalet 19 47
2 STE 19 45
3 Monistrol 18 34
4 Teruel 19 33

Territorial. Grup 2
Jornades 16 i 17
Vilassar-STE B 2-3
STE B-Sta. Coloma 2-1
Equip Pj. Pt.
1 Palau 17 42
2 Premià 17 39
3 Parets 17 36
8 STE B 16 24

Primera Divisió. Grup 2
Jornades 16 i 17
Casagemas-C.Cuiàs 3-3
C.Cuiàs-F. Mistral 2-2
Equip Pj. Pt.

1 Touring 15 37
2 Sta. Coloma 15 34
3 La Sínia 15 30
6 Can Cuiàs 15 26

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 16 i 17
Montsó-Valentine 96-81
Valentine-St. Pere 77-70
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 17 30
2 Tarragona 17 29
3 Olivar 17 28
6 Valentine 17 27

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 17 i 18
Santpedor-Mont. B   84-59
Mont. B-Navàs 74-63
Equip Pj. Pt.
1 Manlleu 18 32
2 Corazonistas 18 30
3 Santpedor 18 30
11 Montc. B 18 25

Territorial masc. Grup 2
Jornades 16 i 17
St. Jordi-Elvira 61-49
Elvira-Ronçana 74-63
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 16 31
2 Canovelles 16 30
3 Elvira 16 28
4 Manlleu 16 28

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 16 i 17
St. Joan-Teià a.
Descansa: St.Joan
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 16 i 17
Mollet-Valentine 35-59
Valentine-Gervasi 66-50
Elvira-St. Cugat 47-56
ATHC-Elvira 56-45
Equip Pj. Pt.

1 Valentine 17 32
2 Seca 17 30
3 Mollet 17 29
4 St. Cugat 17 29
13 Elvira 16 21

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 16 i 17
Sarrià-St. Joan  67-40
Garcés-St.Joan  69-61
Equip Pj. Pt.
1 Castellar 15 27
2 AECS 21 14 27
3 Imma 15 26
5 Sant Joan 15 25

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 19 i 20
Montcada-Martinenc 0-1
Vic-Montcada 1-1
Equip Pj. Pt.
1 Montcada 20 43
2 S. Cristóbal 20 41
3 Vic 20 39
4 Bellavista 20 38

2a Regional. Grup 9
Jornades 17 i 18
St. Feliu-St. Joan 1-2
Montornès-Sta Maria 1-0
Sta.Maria-Martorelles 1-2
St. Joan-P. Amigos 2-1
Equip Pj. Pt.
1 Franqueses 20 47
2 Vilanova 20 40
3 Cardedeu 20 39
10 St. Joan 20 27
13 Sta. Maria 20 25

2a Divisió. Grup 2
Jornades 15 i 16
Caldes-EF Montc. 1-6
Montcada-Lourdes 3-1
Equip Pj. Pt.
1 Vic 14 42
2 EF Montc. 14 31
3 Gurb 14 31
4 St. Quirze 13 28

HANDBOL

Lliga Catal. masc. A
Jornades 16 i 17

Descansa: Salle A
Salle A-Manyanet 20-22
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 15 26
2 GEIEG 15 22
3 Terrassa 15 19
6 Salle 15 15

2a Catalana masculí
Jornades 13 i 14
Salle B-Balsareny 36-27
Fornells-Salle B 23-19
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 14 23
2 St. Quirze 14 21
3 Bordils 14 18
8 Salle B 13 16

Primera Catalana femení
Jornades 4 i 5
Salle-Cardedeu 27-15
Granollers-Salle 22-22
Equip Pj. Pt.
1 Igualada 4 8
2 Banyoles 5 8
3 Agramunt 4 6
7 Salle 4 3

ATLETISME

Mitja marató Granollers
431 F. Sánchez 1h24’23’’
514 E. Rdez. 1h25’25’’
1518 X.Maldonado1h34’21’’
1669 J. Flores 1h35’37’’
1973 E. Maya 1h37’29’’
1830 A.Maldonado1h36’35’’
2153 M. Martín 1h38’’57’’
3489 A. Rdez. 1h51’46’’

ESCACS

Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Cerdanyola-Montc. A 3-7
Montc. A-Andorra   5’5-4’5
-Preferent. Grup III
Congrés B-Montc. B 4’5-5’5
Montc. B-Rubinenca 6’5-3’5
-Segona. Grup VII
Mont. C-Sabadell E 6-2
Cerdan. D-Mont. C  0’5-7’5
-Tercera. Grup XII
Mont. D-Santcuga.B  3-1
Cerdanyola E-Mont. D 1-3
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>> IME. Jornada de bèisbol

silvia díaz
redacció

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

La concentració tindrà lloc el 10 de març i està oberta a tots els centres escolars

La trobada pretén mostrar
esports menys comuns

>> ATLETISME. Campionat català de cros

El cadet Aitor Martín
acaba en tercer lloc

>> KORFBAL. Jornada júnior a Montcada

El cadet Aitor Martín, de
la Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM), va guanyar  la
medalla de bronze al
Campionat de Catalunya
de cros, disputat l’11 de
febrer a Reus. Un altre re-
sultat destacat va ser la cin-
quena posició de la cadet
Aida Ariza. Ambdós at-
letes han obtingut la clas-
sificació per al Campionat
d’Espanya, que tindrà lloc
a Villanueva de la Serena
(Badajoz) entre el 23 i el
25 de març.
També van participar al
torneig català el benjamí
Juan Riera (4), els alevins
Alba Maya (16) i Yeli Sag-

L’IES Montserrat Miró
segueix invicte a la lliga
júnior de korfbal amb
vuit victòries consecutives.
A la darrera jornada, dis-
putada al CEIP Elvira
Cuyàs de Mas Rampinyo,
va ser molt positiva per al
conjunt montcadenc, que
va sumar dos triomfs més.
El Montserrat Miró es va
imposar al Nicolau Co-
pèrnic de Terrassa per 5-
3 i al Secretari Coloma de
Barcelona per 8-2. Les vic-
tòries permeten a l’equip
local consolidar-se encara
més al lideratge i ampliar
l’avantatge amb els seus
immediats perseguidors.
La jornada a Montcada
va comptar amb força
assistència de públic.
D’altra banda, cinc juga-
dors de l’IES de Montca-
da Nova han estat selec-

JAM

 SANTI ROMERO

>> Activitats durant la presentació dels Jocs Escolars 2006-07

>> Un jugador local fa cistella

sílvia alquézar
redacció

>> Aitor Martín en el moment de pujar al podi

sílvia alquézar
redacció

FOTOS: SANTI ROMERO

>> Set jugadors locals han passat a la fase territorial

El bèisbol és un esport
conegut i que molts in-
fants i joves l’han practi-
cat a l’hora del pati o al
carrer, però a nivell pro-
fessional s’identifica amb
els grans partits i equips
dels Estats Units, tot i que
a Espanya i a Catalunya
funcionen fa anys les fe-
deracions d’aquest esport.
L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el
Consell de l’Esport de
Montcada (CDEM), or-
ganitzen el 10 de març una
Trobada de Bèisbol a la
zona d’atletisme, ubicada
a Pla d’en Coll, a la que
estan convidats tots els
col·legis i instituts de
Montcada. Les inscrip-
cions per participar-hi es
poden fer fins al 26 de
febrer als respectius cen-
tres.

Objectius. El president
del CDEM, Agustín Fuer-
tes, ha explicat que la
Trobada pretén “donar
als infants i joves del
municipi l’oportunitat
de conèixer altres dis-
ciplines diferents al

>> ESCACS. Fase territorial

Set jugadors locals
passen a la final

Set jugadors de la UE
Montcada s’han classificat
per participar a la fase fi-
nal de la competició terri-
torial de les comarques de
Barcelona. Es tracta de la
infantil Carla Aguilera, els
alevins Jaume Teixidó,
Daniel Fernández, Alejan-
dro Castro i Joël Iglesias,
i els benjamins David de

sílvia alquézar
redacció

SANTI ROMERO

L’IES Montserrat
Miró segueix invicte

Bona acollida
del multiesport
de futbol sala

El multiesport de futbol
sala està sent tot un èxit.
Els jugadors avancen a
bon ritme en l’aprenen-
tatge dels coneixements
de l’esport i els partits
apleguen força públic. A
la foto, un partit entre el
Reixac i el Viver. Pel que
fa a la lliga escolar, el Vi-
ver domina la classifica-
ció en bàsquet femení,
el Mitja Costa en futbol
sala aleví i Can Cuiàs en
futbol sala benjamí. SA

la Paz i David Escobar. El
torneig es disputarà en tres
rondes: el 24 de febrer i el
3 i 10 de març a les Co-
lònies Güell de Santa
Coloma de Cervelló. El
president del club, Jaume
Izquierdo, s’ha mostrat
content pels resultats. “Ho
han fet molt bé i segur
que faran un bon paper
a Territorials”, ha indicat
el directiu.

>> NATACIÓ. Campionat Comarcal

L’Escola local debuta
amb bons resultats

sílvia alquézar
redacció

>> La segona jornada comarcal es va fer a Cerdanyola

futbol, l’handbol o el
bàsquet i també que es
relacionin entre ells”. A
partir d’aquesta jornada,
l’objectiu és fer-ne d’altres
sobre esports minoritaris
un cop cada trimestre.
Fuertes ha dit que “vo-
líem organitzar una al
primer trimestre, però
els preparatius de la pre-
sentació dels Jocs Esco-
lars ens va prendre
molts esforços”. Està
previst fer una nova tro-
bada el pròxim mes de
juny, després de Cloenda
dels Jocs Escolars.

na (9), l’infantil Paula Teruel
(13), els cadets Adrián Se-
rrano (27), Oualid Nassiri
(43) i Lluís Naval (45), i
els juvenils Jessica Serrano
(23) i Toni Alcázar (22).

Més podis. Aitor Martín
també va aconseguir la me-
dalla de bronze a la Final
Nacional de cros que la Di-
recció General d’Esports
va organitzar  el 4 de febrer
a Alcarràs (Lleida). El jove
corredor va aconseguir el
resultat més destacat de la
delegació local, tot i que
també cal destacar la cin-
quena posició d’Adrián Se-
rrano i Aida Ariza en la
categoria cadet masculí i
femení, respectivament.

cionats per jugar amb el
combinat català sot-16. Es
tracta de Dani Blanco,
Paris López, Jordi Grau,
Clara García i Aroa Gu-
tiérrez.

L’Escola de Natació de
l’Ajuntament de Montca-
da ha fet un bon paper a
la primera jornada del
Campionat Comarcal,
disputada a Badia el pas-
sat 27 de gener. La dele-
gació local va obtenir
bons resultats a totes les
categories. D’altra banda,
el dia 10 de febrer va te-

nir lloc la segona jornada
a la piscina municipal de
Cerdanyola. L’Escola
montcadenca també va
copsar nombrosos podis,
sobretot a les categories
més grans. Les pròximes
jornades tindran lloc el dia
24 a Barberà i el 10 de
març a Ripollet. La final se
celebrarà a la piscina de
Montcada Aqua el 14
d’abril.

TOMÁS CASTRO
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>> BÀSQUET. CB Montcada

>>El cadet A en una jugada del matx contra el Santa Coloma

Els quatre equips de Preferent
es mantenen a dalt de la taula

El cadet femení i el mini suma les primeres victòries de la segona fase

>> BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

>> Els jugadors Óscar i Carles Vilalta lluiten per una pilota

L’equip sots-21 del CB
Elvira Cuyàs s’ha des-
penjat del capdavat de la
classificació després d’en-
caixar dues derrotes als
últims tres partits. El con-
junt és novè amb  22
punts. Malgrat tot, les ex-
pectatives són positives
perquè la part mitjana de
la classificació està molt
igualada. Entre el quart
classificat i el l’Elvira Cuyàs

núria sánchez

redacció

>> BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

 SANTI ROMERO

El cadet masculí lluita
per guanyar la lliga

>> BÀSQUET. La Salle

El quatre equips que par-
ticipen als Campionats de
Catalunya no sènior han
guanyat els seus partits i
es mantenen amb opcions
a la part alta de la classifi-
cació. El cadet A ha ven-
çut a casa davant el Santa
Coloma per un clar 86-63,
en un matx on els mont-
cadencs van mostrar bon
joc. Amb aquesta victòria,
el Montcada és cinquè
amb 9 punts i se situa a 2
del líder, el Sicoris.
Per la seva part, el júnior
A també ha guanyat el
seu partit davant el Reus
per 85-80. El triomf ha
estat important per dis-
tanciar-se de l’equip tar-
ragoní i consolidar-se en
la cinquena posició amb
9 punts.
Del matx amb el Reus cal
destacar la brillant actua-
ció del jugador local Marc
Amenós, qui s’ha incor-
porat a l’equip després
d’estar unes setmanes de
baixa. El cadet B va supe-
rar el Lima Horta per 68-

Els cadet A del CEB Can
Sant Joan ha obtingut
dues victòries consecu-
tives i s’ha col·locat segon
a un sol punt del líder,
l’UBSA Sant Adrìa. Els

núria sánchez

redacció

>> El logo de l’Escola

 SANTI ROMERO

>> El cadet de La Salle intenta pujar de categoria

 El cadet A és segon
a un punt del líder

>>El cadet A ha guanyat dos partits seguits

>> HANDBOL. CH La Salle Montcada

El CH La Salle Montcada
ha creat una escola per im-
pulsar i millorar la pràctica
de l’handbol dins del muni-
cipi. La finalitat d’aquest
nou projecte és “popu-
laritzar i augmentar la
quantitat d’infants que
practiquin aquest es-
port, així com millorar
la qualitat dels nostres
jugadors”, ha explicat el
coordinador de la base,
David González.

Més objectius. Aquest
projecte també pretén
col·laborar amb les esco-
les del municipi per for-
mar equips als diferents
centres educatius, facilitant
el material. Actualment, el
col·legi Sagrat Cor de
Montcada té un conveni
de col·laboració amb La
Salle i compta amb tres
equips d’handbol. Gonzá-
lez ha indicat que durant
el curs es faran actuacions

núria sánchez

redacció

La Salle crea una
escola d’handbol

només hi ha un punt de
diferència.
El conjunt dirigit per Emi-
liano Fernández continuarà
treballant per pujar nova-
ment a la part alta de la
classificació. En l’últim
partit, l’Elvira va guanyar el
Pera de Tera per 49-55.
D’altra banda, el júnior
femení va obtenir la seva
primera victòria el passat
4 de febrer en el partit dis-
putat davant del Teià per
41-38.

 SANTI ROMERO

jugadors de Jordi Ro-
dríguez van guanyar  per
63-44 contra l’AECAM,
en el matx corresponent
a la quarta jornada. La
setmana següent van
vèncer a Sant Celoni per

46-81.

El cadet de La Salle mas-
culí ha fet un pas ferm per
situar-se a la part alta de
la taula. Els nens de Raúl
Ortega treballen per acon-

seguir guanyar la lliga:
“L’equip pot acabar pri-
mer si segueix així”, ha
dit el tècnic.
En l’últim partit, La Salle
va guanyar el Terrassa per
30-42.

El sots-21 s’allunya
de la zona alta

75, fent el millor partit de
la temporada, segons ha
indicat l’entrenador, Hu-
go González. Finalment,
el júnior A manté intac-
tes les opcions de clas-
sificació després de vèncer
al Tgn Bàsquet per 83-68.
L’equip és a la cinquena
posició amb 26 punts i
està a només 2 punts de
l’actual líder, el JAC
Sants. El conjunt local se-
gueix lluitant per aconse-
guir una de les quatre pla-
ces que donen accés a la
fase següent.

Primera victòria.  Els
equips mini i cadet femení
del CB Montcada han
aconseguit les primeres
victòries de la segona fase
de la competició. El con-
junt femení va vèncer
l’Ossorio per 42-41. Per
la seva banda, el bloc mi-
ni porta dues setmanes
consecutives sumant
victòries. En l’últim par-
tit de lliga disputat,
l’equip montcadenc va
vèncer el Sant Andreu pel
resultat de 89-96.

de promoció esportiva
per a tots els alumnes de
primària del municipi.
L’entitat montcadenca ja
ha dissenyat el logotip de
l’Escola, una mena de
gosset vestit amb l’equi-
pació del club que fa un
llançament.
La Salle té quatre equips
al planter: el juvenil,
l’infantil A i el B en
categoria masculí i un

bloc infantil femení.

 SANTI ROMERO

LA SALLE

núria sánchez

redacció

núria sánchez

redacció
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>> FUTBOL. EF Montcada

El cadet de futbol sala perd un matx clau en els instants finals

El juvenil A es troba a
un partit de la salvació

núria sánchez

redacció

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya
Grup 11. Jorn 5 i 6
Grano.- Montcada 68-44
Mont.A-Reus 85-80
Equip Partits Pt.
1 Granollers 6 12
2 Andorra 6 10
3 St.Fruitós 6 10
5 Montcada A 6 9

Júnior. Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornada 17 i 18
Tgn - Mont. B 70-74
Mont. B- Tgn B 83-68
Equip Partits  Pt.
1 Sants 16  28
2 St. Gabr.      16      27
3 Juventut 16  27
5 Montcada 16  26

Cadet. Preferent.  Grup
11.Jornada 5 i 6
Grano.- Mont. A 72-55
Mont A -Sta Colm.86-63
Equip Partits Pt.
1 Sicoris 6 11
2 Sants 6 11
3 Granollers 6 10
5 Montcada A 6 9

Cadet. Cam. Català B.
Grup 2 Jornada 17 i 18
Mont.- S. Manresa
Horta.- Mont.B 68-75
Equip Partits Pt.
1 Gironina 18 35
2 Juventut 17 34
3 Pia Sbd 17 32
17 Montcada 17 22

Cadet Fem. Promoció B-
2. Grup 4. Jornada  4 i 5
St Andreu- Mont 77-23
Mont. - Ossorio 42-41
Equip       Partits Pt.
1 Gramanet 5 10
2 Castell. 4 7
3 S. Andreu 4 7
7  Montcada     4 5

Infantil. Promoció B-1.
Grup 04. Jornada 4 i 5
AESE- Montcada 55-56

AESE-  Mont.A 55-56
Equip Partits Pt.
1 St Josep 5 8
2 St Boi          3       6
3 Tecla 3 6
4 Montcada 3 5

Infantil. Promoció C-1
Grup 03. Jornada 4 i 5
Mont- St Quirze 42-70
Setmenat- Mont. 62-38
Equip Partits Pt.
1 Neus  4 8
2 Ronda  4 7
3 Carme  4 7
9 Montcada       3      3

Pre-Infantil. Promo. A-1
Grup 1. Jornada 4 i 5
UBSA- Mont. 63-61
Mont. -Ademar 36-61
Equip Partits  Pt.
1 Matarò  5      9
2 Sama        5      9
3 Cornellà  4      8
8 Montcada  5      6

Mini. Promoció. B-1.
Grup 03.  Jornada 4 i 5
Mont.- Lliçà 92-70
St Andreu- Mont. 89-96
Equip         Partits  Pt.
1 Montgat 4      8
2 Cardedeu 5      8
3 St Gervasi        4       8
5 Montcada        5   7

Premini.Promoció B-1.
Grup 04.  Jornada 4 i 5
Caldes- Montcada82-43
Montcada- Vic 57-69
Equip       Partits Pt.
1 Sants 3  6
2 Garriga          4       5
3 Vic          3       5
4 Montcada 4 5

Premini.Promoció D.
Grup 01.  Jornada 4 i 5
Caldes- Mont. 0-2
Mont B-SESE 29-33
Equip       Partits Pt.
1 SESE 4 10
2 Ronçana       4       8
4 Montcada      5        7
6 Elvira 5  6

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 16 i 17
Elv.C- St Antoni 45-47
Tera- Elvira C. 49-55
Equip      Partits Pt.
1 St Just 15 29
2 La Salut 14 26
3 Teià          14    25
9 Elv. Cuyas     14    20

Júnior. Territorial B.
Grup 3. Jornades 17 i 18
Cabrera- Elvira 44-49
Elv. C- Salesians 69-52
Equip              Partits    Pt.
1 Canet 17 32
2 Vilassar 16 29
3 Elv.Vuyàs 17 29
4 AECAM 16 28

Jún. fem.Territorial B.
Grup 3.Jornades 16 i 17
Elvira- Teià 41-39
Jesus Mª- Elvira 55-48
Equip              Partits     Pt.
1 Osona          15        30
2 Llinars         16        28
3 Sants           16        28
15 Elvira C.      15       16

Mini promoció. Niv. B-1.
Grup 06. Jornada 4 i 5
Rocafort- Elvira 73-75
Descansa: Elvira C
Equip              Partits     Pt.
1 Martinenc         4         8
2 Esplugues        4        8
3 Ademar              4         8
4 Elvira 4        8

Premini. Promoció D
Grup 01.Jornada 4 i 5
Pineda- Elv. Cuyàs28-29
Elvira C.- Jesus Mª.19-36
(Veure classificació CB
Montcada)

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Promo. B-1.
Grup 2.Jornada 4 i 5
CSJ- AECAM 63-44
St Celoni- CSJ 45-61
Equip     Partits   Pt.
1 UBSA 5      10
2 CSJ A 5        9
3 Lliçà 5        9

4 Vic 5        8

Cadet. Prom. Nivell C-1.
Grup 02. Jornada 4 i 5
CSJ B- Caldes 55-64
Franqueses- CSJ 55-67
Equip      Partits    Pt.
1 Torellò  4        8
2 CSJ B  4        7
3 Lliçà  5        7
4 Vic  4        6

CB SALLE

Cadet. Promoció B-2.
Grup 5. Jornada 4 i 5
Salle-Parets    29-59
Terrassa- Salle30-42
Equip      Partits     Pt.
1 St Ramon 5     9
2 Casp 5     8
3 Sabadell 4     7
4 Salle 4     7

Cadet fem.  Prom. B2.
Grup 03.Jornada 4 i 5
Descansa:Salle
Montgat- Salle 45-38
Equip       Partits   Pt.
1 Salle Horta        5       9
2 St Quirze 4      8
3 Mireia 5      8
8 Salle 4      5

HANDBOL

CH SALLE

Juvenil. Lliga catal.
2a fase. Grup A.Jorn. 1
Granollers-Salle  41-29
Equip Partits Pt.
1 Granoll.     1      2
2 Salle     1      0
3 Canovelles   0    0
4 St Martí        0     0

Infantil Fem. CEVO.
2a fase. Jorn 2 i 3
Salle- Cardedeu 30-16
Salle -Canovelles 16-5
Equip       Partits Pt.
1 Vilamajor    2        4
2 Granollers    1        2
3 Roquerol      1        2
4 Salle        2         2

Infantil. Ct.Cat. Grup B.
Jornades 3 i 4
Salle- St Cugat 23-31
Igualada-SalleA 17-28
Equip      Partits    Pt.
1 Grano.  2         4
2 StCugat  2         4
3 Salle   2         2
4 St Esteve  2         2

Infantil. Copa Cat. Grup B.
Jornades 1 i 2
Salle- Pardinyes 29-18
St Cugat-Salle 26-26
Equip      Partits    Pt.
1 Horta    1        2
2 StQuirze   1        2
3 Salle   2        2
4 Sabadell   1       2

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades. 15 i 16
Mont.  Torreta             6-3
Descansa: Mont.A
Equip Partits Pt.
1 Garriga    13     39
2 Mollet   14     34
3 Granollers 13     33
4 EF Mont.   14     32

Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 15 i 16
Molletense- Mont. B   10-1
Sbd Nord- Mont           3-0

Equip        Partits Pt.
1 Barberà     15     45
2 Molletense.15      42
3 Canov.        15      39
5 EF Mont.     15     25

Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades 17 i 18
Montc. A -Júpiter 5-0
Sarrià- Mont. 1-1
Equip         Partits  Pt.
1 St Andreu  17        42
2 Damm        17        38
3 Europa       16        35
5 Montcada    17       32

Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 17 i 18
Vilanova-Montc.B 1-2

Mont.-Premià a.
Equip Partits   Pt.
1 Granollers   16     44
2 Parets           15      37
3 Cardedeu      15     36
11  EF Mont. B 16     12

Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  17 i 18
Mont. A -Palau 4-1
Molletense- Mont. 3-6
Equip Partits   Pt.
1 Fundació  16    46
2 Canovelles  17    42
3 Sta Pepua  17    30
11 Montcada   16    21

Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  15 i 16
Cardedeu - Mont. B  0-3
Mont-Martorelles  6-0
Equip       Partits  Pt.
1 St Celoni 14     38
2 Granollers 13      35
3 Ametlla 14      30
5 Montcada 13      27

Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  15 i 16
Montcada - Garriga 1-2
Mont.-Tona 2-2
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 15 i 16
Mont A -Ametlla 9-3
Mont A- Setmenat 9-2
Equip       Partits  Pt.
1 Montcada 14   40
2 Palau 14   40
3 Garriga 14   31
4 Lliçà 14   28

Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  15 i 16
Descansa: Mont. B
Salesians- Mont B 2-4
Equip              Partits Pt.
1 Cinc Copes 13    36
2 Europa 12    31
3 V.Olímpica 12    31
8 Montc. B 13    18

Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 17 i 18.

Mollet- Mont. 4-1
Mont.- Cerd. Matarò  0-0
Equip       Partits  Pt.
1 Mollet          17    44
2 Vilassar      17    40
3 St Cugat      17    33
15Montcada A 17    15

Juvenil. 2a div. Grup 19
Jorn.15 i 16
Suspés: Vilamajor-Mont.
Sentmenat- Mont B a.
Equip           Partits  Pt.
1 St Pepa 13     33
2 Canovelles 13      32
3 Montornes 13      30
15 Montc. 12       6

FUTBOL SALA

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 14 i 15
Casag.- Mont.A 3-8
Mont. -Castell.  5-7
Equip   Partits   Pt.
1 Vacar.         12   31
2 Rubí 11  28
3 Manent 13  26
4 Mont. A     13   25

Juvenil. 2a div.Grup 2.
Jornades  14 i 15
Descansa: Mont.
Mont A -Cuesta   8-2
Equip    Partits Pt.
1 J Molina       12   34
2 Ripollet        12   30
3 Pia Sbd        13   28 4
Montcada      12   27

STE GROUP
Benjamí. Grup. 2.
Jornades 15 i 16
Teià-STE 1-6
STE- Premià 31-0
Equip    Partits Pt.
1 STE        12   36
2 Sagarra   11   25
3 Canet      10   22
4 Teià        10   19

Benjamí. Grup. 1.
Jornades 14 i 15
STE- V.Tenes 3-5
Castellví-STE B 4-3
Equip        Partits   Pt.

1 Martorell       14   39
2 Sta Coloma   12   33
3 Palau          14   31
10 STE B         13   10
Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 14 i 15
STE- Sta Coloma 0-5
Teià-STE 10-3
Equip      Partits  Pt.
1 Barcelona  14     42
2 Les Corts  12     30
3 Lloret  13     28
11 STE  13     13

Infantil. Grup. 3.
Jornades 14 i 15
Floresta-STE 2-7
STE- Polinyà 15-0
Equip      Partits   Pt.
1 V.Tenes      13    36
2 STE    13     35
3 Sabadell    13    29
4 P.Sbd    14    21

Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 14 i 15
STE- Barça 2-9
Jesus Mª-STE 4-3
Equip     Partits  Pt.
1 Barça     14   42
2 Manresa      14   31
3 Corts      12   27
11 STE           13   11

Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 14 i 15
Canet- STE 5-6
STE-E. Pia s.
Equip     Partits    Pt.
1 Coloma 14    34
2 Corts 13    29
3 Barça  12    28
10 STE       13    15

AE CAN CUIÀS

Juvenil.2a div B. Grup 1.
Jornades 14 i 15
C.Cuiàs-Matarò 3-3
Dosrius- C. Cuiàs 1-1
Equip      Partits   Pt.
1 Martor.        14    37
2 Sagarra      13    29
3 Manent       13    28
7 C.Cuiàs      13    19

NATACIÓ

PREBENJAMÍ

-25m lliures masculí
1 S. Moreno 19’43’
2 M. Gómez 21’15’’
3 A. Muñoz 21’36’’
9 A. Colete 26’25’’
13 M. Gómez 28’50’’
21 J. Trias 38’01’’
-25m lliures femení
1 M. Castro 21’03’’
2 C. Cuenda 21’35’’
3 M. Merida 22’52’’
15 N. López 28’93’’
-25m papallona masc.
1 A. Castañeda32’44’’
2 M. Gómez 28’13’’
3 A. Miró 28’40’’
5 A. Colete 31’37’’
6 M. Gómez 33’42’’
9 J. Trias 36’70’’
-25m papallona fem.
1 M. Merida 26’08’’
2 M. Castro 31’38’’
3 N. Molero 33’15’’
6 N. López 35’22’’
BENJAMÍ
-25m lliures masculí
1 G. Llibre 18’97’’
2 M. Fdez. 17’55’’
3 A. Mateo 20’64’’
4 J. Grau 21’01’’
8 A. Sánchez23’37’’
13 D. Alfaro 28’73’’
-25m lliures femení
1 C. Herrera 18’04’’
4 E. Coy 18’10’’
11 M. Pérez 21’57’’
12 S. Santamaría 23’50’’
13 A. Muñoz 24’07’’
19 N. Garcia 32’40’’
-25m papallona masculí
1 M. Fdez. 22’12’’
2 G. Llibre 24’45’’
3. D. Castillejos25’85’’
6 A. Sánchez27’96’’
10 D. Alfaro 40’08’’
-25m papallona femení
1 E. Coy 20’16’’
2 A. Ramos 22’87’’
3 A. Gañán 23’63’’
9 A. Muñoz 26’70’’
10 S. Santamaria 27’77’
14 M. Pérez 30’08’’
15 Y. Rdez. 35’00’’
ALEVÍ
-50m lliures masculí
1 M. Serrano 33’88’’
2 L. Escrigas33’90’’
3 A. Carreras35’91’’
4 M. Pérez 37’18’’

12 E. Pulido 46’22’’
14 H. Font 47’57’’
-50m lliures femení
1 C. Lafita 36’50’’
2 B. del Pozo39’43’’
3 C. Calero 39’77’’
5 M. Prats 41’19’’
13 A. Romero43’41’’
14 C. Romero45’98’’
16 C. Mita 46’90’’
18 A. Molina 49’39’’
-50m papallona masc.
1 M. Serrano 39’42’’
2 L. Escrigues40’48’’
3 A. Carreras46’36’’
4 M. Pérez 47’26’’
9 H. Font 55’52’’
-50m papallona femení
1 B. del Pozo44’71’’
2 C. Calero 45’31’’
3 C. Lafita 45’78’’
7 C. Romero 49’95’’
8 A. Molina 51’28’’
INFANTIL
-100m lliures FEMENÍ
1 A. Sueraez 1h10’71’’
2 L. Saez      1h10’84’’
3 E. Calleja   1h19’05’’
9 Y. Rguez.    1h30’95’’
10 E.Prats      1h32’14’’
-100m papallona femení
1 L. Saez 1h28’11’’’
2 A. Suarez 1h30’99’’
3 I. Pozo 1h34’51’’
9 E.Prats 2h04’36’’
CADET
-100m lliure masc.
1 D. Calvo 1h06’88’’
2 D.Gomez 1h05’52’’
3 J.Jimenez1h13’97’’
-100m lliure femení
1 E.Lanchazo1h15’17’’
2 M.Sanchez1h16’30’’
3 D.Soto 1h19’88’’
7 C.Ferndez1h24’12’’
9 S.Romero1h26’77’’
-100mpapallona femení
1 E. Lanchazo1h32’76’’
2 M.Castill.    1h37’01’’
3 B.Marín       1h37’41’’
6 B.Ribas       1h45’31’’
-100m papallona msculí
1 D.Calvo 1h22’26’’
2 D.Gomez 1h25’39’’
3. J.Jimnez 1h37’27’’

>> Dos jugadors del juvenil A de l’EF Montcada en una jugada al matx contra el Cerdanyola

 SANTI ROMERO

>> FUTBOL SALA. STE Montcada

>> El benjamí A va vèncer el Premià per un contundent 31-0

Tres benjamins a
la Selecció Catalana

 SANTI ROMERO

>> FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

El juvenil de l’AE Can Cuiàs s’ha despenjat una mica
de la part alta de la classificació. Els homes de Matías
Ruíz han empatat els últims dos partits, davant el Mataró
a casa i contra el Dosrius a fora. El juvenil s’ha col·locat
setè amb 19 punts. NS

El juvenil empata dos partits seguits

núria sánchez

redacció

Tres jugadors del benjamí
A de l’STE Group Mont-
cada han estat preselec-
cionats per anar amb la
Selecció Catalana. Els tres
jugadors són: Cristian Gar-
cia (porter), Marc Garcia
(tancament) i Marc Cár-
denas (pivot).   L’entrena-
dor, José Cervero, s’ha
mostrat molt content per
la preselecció dels seus ju-
gadors: “Estem molt
satisfets del conjunt i, és
cert, que aquesta notícia

ha estat molt ben aco-
llida per tothom”. Els
futbolistes estaven convo-
cats el passat 11 de febrer
a Premià, però la mort de
l’alcalde del municipi,
Jaume Batlle, va obligar la
Federació Catalana a
suspendre totes les con-
centracions previstes a la
ciutat costanera.

Líder invicte.  El
benjamí A segueix líder
del Grup 2 amb cap der-
rota. El tècnic s’ha mostrat
optimista de cara a la clas-

sificació per a la Copa Ca-
talunya: “Confio poder
acabar primers i treba-
llar per guanyar la Co-

pa”, ha dit Cervero. En
l’últim partit el benjamí va
guanyar el Premià per un
resultat d’escàndol: 31-0.

El juvenil A de l’EF
Montcada, tot i no vèncer
als últims dos partits de
lliga, està  només a una vic-
tòria de la salvació. L’equip
montcadenc va perdre
davant el líder, el Mollet,
per 4-1 i va empatar a zero
contra el Cerdanyola Ma-
taró.
El conjunt local encara té
opcions de mantenir-se a
Primera Divisió, ja que
l’onzè classificat, el Sant
Celoni, està a tan sols un
partit dels montcadencs.
Al proper matx, l’equip

rebrà l’Ametlla, el quart
classificat.

Futbol sala. El cadet
va perdre el primer matx
a la seva pista el passat 11
de febrer. El conjunt va
afrontar un partit molt
important en la lluita per
la quarta posició davant
del Castellerçol, cinquè
classificat a dos punts dels
montcadencs.
El cadet va caure derro-
tat per 5-7 en un matx
molt disputat. A la mitja
part, el conjunt local va
marxar amb un avantatge
mínim al marcador, però

als últims cinc minuts va
encaixar dos gols que no
va poder remuntar. Tot i
la derrota, l’equip té un
calendari favorable a la
segona volta, ja que el
segon i el tercer classifi-
cat han de visitar la  pista
local.
Per la seva banda, el ju-
venil ha guanyat el guar-
dó de joc net del mes de
gener, un premi promo-
gut per l’EF Montcada i
que ha posat en marxa
aquesta temporada. En
l’últim partit, el conjunt
montcadenc va vèncer Los
Cuesta per 8-2.

 SANTI ROMERO
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‘Muscul- woman’. Yolanda García s’ha convertit en el darrer
any en un referent català del fitness musculat, una modalitat
esportiva més coneguda com culturisme que consisteix en la
definició de la musculatura del cos. Durant el 2006 es va proclamar
campiona de Catalunya i sotscampiona d’Espanya, a més
d’aconseguir la medalla de bronze a l’Europeu. Aquesta dona de
36 anys i veïna de Terra Nostra sempre ha practicat algun esport
com el bàsquet i el futbol. Fa 4 anys va decidir reprendre l’activitat
física i apuntar-se a un gimnàs per no quedar-se rovellada. Però
les seves progressions eren tan bones que el seu monitor li va
plantejar la possibilitat de dedicar-se al món de la competició. Per
ara, no li ha anat gens malament, tot i que reconeix que és un
gran sacrifici compaginar la feina –és perruquera–, els
entrenaments i la dedicació a la seva filla de 12 anys.

“Mai he pres res per
desenvolupar el múscul”

Un cos així

s’aconsegueix amb

entrenaments

diaris i una dieta

molt estricta

Un dia abans de

competir no es

pot beure aigua

perquè el múscul

s’enganxi a la pell i

quedi més definit

�

culturista

C. GARCÍA

� Felicitats pels èxits. S’ho
imaginava ara fa un any?
No! Em vaig apuntar al gimnàs
com fa molta gent, per estar una
mica en forma. Però el meu en-
trenador va veure que tenia
possibilitats en el món de la
competició del fitness musculat.
M’ho vaig prendre com un
repte personal.
� Què han significat els tí-
tols per a vostè?
M’han fet molta il·lusió, ha pagat
la pena tant d’esforç. I també
m’han servit per me-
surar la meva força
de voluntat per
aconseguir un ob-
jectiu.
� I és gran?
Quan se’m fica una
cosa al cap, no paro
fins que la tinc. Però
en el tema esportiu
jugo amb avantatge
perquè la veritat és
que sempre se m’ha
donat molt bé.
� Com s’arriba a
tenir un cos com
el seu?
Amb sacrifici per
entrenar cada dia i
seguir una dieta es-
tricta.  Per exemple,
el dia del meu ani-
versari no vaig pro-
var ni un bombó
dels que vaig portar a les com-
panyes de feina per celebrar-ho.
Si falten tres o quatre mesos per
competir, no et pots passar gens.

Yolanda GarcíaYolanda García

� Quina dieta fa?
S’ha de alimentar el múscul amb
proteïnes i carbohidrats perquè
es pugui desenvolupar als en-
trenaments. Quan vaig comen-
çar, em vaig engreixar vuit qui-
los. Menjo sobretot arròs bullit,
un quilo cada tres dies, i carn o
peix. Em puc menjar uns sis
quilos de pit de pollastre al mes.
Ah, i també fruites i verdures,
que són molt importants.
� Al culturisme es diu que
hi ha molt dòping. És cert?

S’ha de prendre
alguna substàn-
cia per estar
així?
Jo mai he pres res
de res per desen-
volupar el múscul.
Com a molt prenc
un concentrat de
vitamines, però res
de dolent. Es pot
començar a sospi-
tar quan algú arri-
ba a tenir el braç
tan voluminòs com
la cama.
� Quantes hores
entrena?
Dues hores, de di-
lluns a divendres.
Faig una hora de
peses i una altra
d’exercici aeròbic.
Puc arribar a cre-

mar 2.000 calories en un
entrenament i en menjo unes
1.800 diàries.
� Quin pes aixeca?

Per braç, 12 quilos, i per davant,
de banca que es diu, 50.
� Què li diria a les persones
que els fa angúnia un cos
com el seu?
Com a la foto, només es té quatre
dies abans de competir. 24 hores
abans d’un campionat no es pot
beure aigua perquè el múscul
s’enganxi a la pell i quedi més
definit.  Però una vegada passa
el torneig, torna a la normalitat.
�  També ha de tenir un
bronzejat de ple estiu, no?
Faig raigs uva. També ens po-
sems uns olis perquè els músculs
llueixin més.
� Com és el món del fitness
musculat de competició?
Hi ha molta esportivitat entre els
participants. Predomina la idea
que guanyi el millor, el que més
s’hagi esforçat.
� Com compagina la feina,
els entrenaments i el fet de
ser mare?
Això és el més complicat. Has
de tenir clares quines són les te-
ves prioritats. Però també haig
de dir que a la perruqueria on
treballo, al Baricentro de Bar-
berà, em donen moltes facilitats
i flexibilitat horària.
� Quins projectes esportius
té per al 2007?
Si puc, tornaré a competir. Hau-
ré de valorar amb el meu entre-
nador com estic físicament i si
tinc possibilitats d’aconseguir
algun altre títol.
� Què li diria a la gent per-
què practiqués esport?

Quan surto del gimnàs me’n
vaig comc nova cap a casa. Fer
esport és fer salut. Per exemple,
si fas una mica d’activitat física
tens menys possibilitats de caure

en una depressió, de tenir una
malaltia greu. Ah! i un consell per
a les fredoliques, des que faig
esport tinc menys fred a l’hivern.
M’he tornat més forta.


