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

El portal presenta un disseny àgil i atractiu, amb un nou plànol i un portal d’entitats. Pàgina 4

SILVIA ALQUÉZAR

La nova pàgina web municipal
montcada.cat ja permet fer
tràmits i gestions des de casa

Aigua potable a Vallençana

Núm. 297
1a quinzena

març 2007
Època III

p
u

b
li

ca
ci

ó
 g

ra
tu

ït
a

Autoritats, veïns i directius d’Aigües de Barcelona estrenant una font pública  P. 3

>> El CEIP El Turó
celebra els 40 anys d’una
escola pionera  P. 14

>>  El Valentine d’EBA
perd gas i s’allunya de
les places d’ascens P. 31

El Carnaval
mobilitza prop
d’un miler
de persones

P. 26-29

PEDRO CABALLERO

>> Una festa per a totes les edats

>> Montcada reviurà l’11
de març el passat camperol
amb Els Tres Tombs  P. 24

SILVIA DÍAZ

>> L’Ajuntament convoca
un concurs per dissenyar
el futur eix central  P. 6

>> MONOGRÀFIC ESPECIAL
DIA DE LA DONA P. 19

>>  Les AV de Can Sant
Joan i Can Cuiàs recla-
men davant del Ple
millores als barris P. 7

SANTI ROMERO

>> Lafarge inverteix 3,3
milions d’euros per reduir
emissions de pols P. 8

PEDRO CABALLERO

PILAR ABIÁN

Després de diverses dècades de reivindicació, els veïns de Vallençana-Reixac i de la urbanització
del Bosc d’en Vilaró podran disposar en breu d’aigua potable a les seves llars. El 25 de febrer es va
inaugurar oficialment la xarxa d’hidrants antiincendis a la Serralada de Marina.

Prop d’un miler de persones re-
partides en 17 comparses van
desfilar pels carrers de Mont-
cada el 18 de febrer a la Gran
Rua de Carnaval 2007, que es
va fer un dia després del que
estava programat a causa del mal
temps. En la desfilada, que
enguany presidia la carrossa del
Rei Carnestoltes, es van poder
veure comparses que destaca-
ven per l’espectacularitat i altres
per la seva originalitat i to
reivindicatiu.
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L’Ajuntament va organitzar el 25 de febrer una festa per celebrar l’arribada del subministrament

FITA HISTÒRICA

Vallençana i el Bosc d’en Vilaró
podran beure aigua de l’aixeta

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

>> L’ADF local va fer un simulacre de com apagar un incendi a prop de Reixac amb aigua dels nous hidrants

sílvia alquézar
vallençana/reixac
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LA FI D’UN PROCÉS LLARG I COSTÓS

les opinions

Mònica Díaz
Veïna del Bosc
d’en Vilaró
“Per a nosal-
tres, avui és un
dia històric. L’ar-
ribada de l’aigua
potable significarà una millora
increïble en la nostra vida quo-
tidiana. És un plantejament
cap al futur, ho esperàvem fa
molts anys i, per sort, el som-
ni s’ha acomplert”.

Manuel Leiva
Veí de
Vallençana Alta
“Estic molt con-
tent perquè han
estat molts anys
de lluita on no
ens ha faltat l’alè. Vull donar les
gràcies a l’equip de govern per
la seva perseverància perquè el
somni de l’aigua potable tingués
un final feliç. Tinc un restaurant i
això és molt important per al
meu negoci”.

UN SOMNI FET
REALITAT

A. Álvarez
Veí de
Vallençana
“L’arribada de
l’aigua corrent
a casa és una
normalització
de la vida quotidiana. Hem fet
el que hem pogut durant molts
anys per tenir aigua. Ara ja se-
rem com la resta de ciutadans”.

Després de molts anys de lluita,
els veïns de Vallençana-Reixac i
el Bosc d’en Vilaró, a la Serra-
lada de Marina, podran gaudir
en les properes setmanes d’un
servei que paradoxalment no
estava normalitzat en ple segle
XXI: tenir aigua corrent a
casa. L’Ajuntament va orga-
nitzar el 25 de febrer una festa
per celebrar que unes 300 fa-
mílies dels dos sectors es be-
neficiaran de la posada en
marxa del sistema de subminis-
trament d’aigua potable, que
ha dut a terme la companyia
Aigües de Barcelona (Agbar).
L’acte simbòlic de l’arribada de
l’aigua va començar als voltants
de l’església de Reixac. La recent-
ment creada Associació de De-
fensa Forestal (ADF) de Mont-
cada va escenificar l’extinció d’un
simulacre d’incendi a una torre
d’alta tensió. Els voluntaris van
apagar el foc amb l’aigua que van
extreure de la nova xarxa d’hi-
drants. Tot seguit, la comitiva,
encapçalada per l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga
(PSC), es va desplaçar a la plaça
situada davant del centre cívic de
la urbanització del Bosc d’en
Vilaró, on va tenir lloc  l’acte
protocol·lari.

Valoracions. “Per a l’equip
de govern, portar l’aigua cor-
rent fins aquí era una prio-
ritat, un deute històric que
s’havia de solucionar”, va in-
dicar l’alcalde, qui va mostrar la
seva “enorme satisfacció per-
què això ja és una realitat
malgrat els nombrosos pro-
blemes burocràtics al llarg
del procés”. Per a l’Entitat Me-
tropolitana del Medi Ambient
(EMMA), de la qual l’edil és el
vicepresident, el projecte tam-
bé va ser una prioritat. Així ho
va manifestar el seu gerent, Carl-
es Cunill, qui va remarcar que
era “un absurd” que barris tan
propers a Barcelona no tin-
guessin aigua potable. “És un
pas endavant en la norma-
lització urbanística de tots
aquests sectors de població,

amb moltes mancances de
serveis de tot tipus”, va dir
Cunill. En aquest sentit, Arriza-
balaga va anunciar que els veïns
de la Serralada de Marina dispo-
sarien a partir d’abril d’un nou
servei: l’autobús B-12 que en-
llaçarà Badalona amb Montcada,
passant per Can Ruti.
En el torn de parlaments també
van intervenir el director de la
unitat d’aigua d’Agbar, Leonard
Carcolé, qui va agrair als veïns “la
seva paciència durant les obres”.
Els representants de les AV
Vallençana-Reixac i Bosc d’en
Vilaró, Joan Cartanyà i Juan Ma-
nuel Santos respectivament, es
van mostrar molt contents
perquè l’aigua potable ja és una

realitat i van agrair especialment a
l’Ajuntament el seu suport.
L’acte oficial va finalitzar amb
un brindis amb aigua potable de
la font pública instal·lada a la
plaça del centre cívic del Bosc
d’en Vilaró. La festa, que va aple-
gar centenars de veïns, va cloure
amb un esmorzar popular i uns
jocs inflables per als més petits.

Procediment. Agbar va in-
formar els assistents que la com-
panyia convocarà els veïns du-
rant els propers dies a les seves
oficines per signar el contracte de
subministrament. “Ho volem
fer així per agilitar el procés i
fer-ho més còmode per a les
famílies”, va indicar Carcolé.

Joan Cartañá
AV Vallençana
“Per a nosal-
tres és una ale-
gria i una satis-
facció que arri-
bi l’aigua des-
prés de tants
anys de lluita. Felicito tothom”.

AV de Vallençana-Reixac i el
Bosc d’en Vilaró signen el con-
veni que permetrà dotar d’aigua
potable el sector. El projecte
inclou la construcció de dues
centrals d’elevació, un grup de
pressió, un dipòsit de 300 m3,
12.725 metres de canonades i
275 escomeses, a més de 19
hidrants contraincendis.
Febrer del 2007. Entra en fun-
cionament la xarxa d’hidrants.
Els veïns ja poden sol·licitar a
Agbar la connexió dels seus
habitatges a la xarxa s’aigua.

Any 2000. En resposta a una
reivindicació històrica dels veïns,
es fa el primer estudi tècnic per
avaluar el cost de l’arribada de
l’aigua potable al sector.
Any 2002. Es comencen a
instal·lar les primeres canona-
des a la muntanya.
Any 2005. El Ple aprova el Pla
Especial de dotació de la xar-
xa hidràulica contraincendis a
Vallençana.
Any 2006. L’Ajuntament, l’En-
titat Metropolitana del Medi Am-
bient, Aigües de Barcelona i les
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MONTCADA.CAT

El nou portal aposta per consolidar-se
com l’accés als serveis dels ciutadans

 SANTI ROMERO

lluís maldonado

montcada

 >> L’alcalde, al centre de la imatge, acompanyat de les regidores Ana Rivas i M. Carmen Porro durant la presentació del nou portal

La nova eina forma part del Pla de Modernització Tecnològica del Consistori, que compta amb una inversió d’un milió d’euros

l’apunt
LES ENTITATS ESTRENEN UN PORTAL

EN QUÈ ES POTENCIA LA PARTICIPACIÓ

Des del 23 de febrer les perso-
nes que volen fer tràmits i
gestions amb l’Ajuntament de
Montcada ho poden fer a tra-
vés d’Internet, sense necessitat,
per tant, de desplaçaments. El
Consistori va presentar aquell
mateix dia el nou portal de
l’Ajuntament a la xarxa que pre-
senta millores importants tant
pel que fa al disseny com al fun-
cionament i els continguts del
web.
L’acte de presentació es va fer a
l’Auditori i va comptar amb la
participació de l’alcalde, César
Arrizabalaga; la presidenta de
l’Àrea Interna, M. Carme Por-
ro; i la presidenta de l’Àrea de
Presidència, Ana Rivas, tots ells
del PSC.

Tràmits. A la zona de tràmits
i gestions els usuaris poden con-
sultar tots els que es poden
realitzar amb l’administració i
obtenir els documents oficials.
Per fer-ho, s’ha de sol·licitar a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana,
(OAC) el certificat digital
idCAT, la signatura electrònica
necessària “per poder fer trà-
mits on-line amb l’Ajuntament
de forma absolutament segu-
ra i confidencial”, ha explicat
la presidenta de l’Àrea Interna.
La ciutadania necessitarà el
certificat per accedir als tràmits
més freqüents, com justificants
d’empadronament, domicilia-
ció bancària, duplicats de rebuts,
permisos d’ocupació de la via
pública, queixes i suggeriments.
A més, es poden consultar ex-
pedients, dades del padró o uni-
tats fiscals i subscriure’s a but-
lletins electrònics d’informació.
Els professionals, de forma pro-

visional, hauran d’entrar a ope-
rar mitjançant l’assignació d’un
codi que els facilitarà  l’OAC.

Pla de modernització. La
renovació del portal municipal
ha estat una de les principals
apostes del govern local en
aquest mandat i s’integra en el
Pla de Modernització Tecno-
lògica, que compta amb un pres-
supost d’un milió d’euros. Fins
ara s’havien millorat l’OAC i
l’atenció telefònica. Ara, amb el
nou portal, “es crea una ofici-
na virtual de l’Ajuntament a
cada llar amb connexió a

Montcada.cat amplia la infor-
mació referent al municipi, tant
pel que fa als serveis com a
l’actualitat. Hi ha, per exemple,
el del Pla Integral de la Ribera,
ja en funcionament, o el nou
portal d’entitats, i un espai de-
dicat al món associatiu de la
ciutat, on es recull el directori
complert, l’actualitat, l’agenda
d’activitats i els serveis que
l’administració posa a dispo-
sició de les associacions per
afavorir la participació. LM

Internet”, segons va destacar
l’alcalde.
El nou web presenta un dis-
seny modern i atractiu que
incorpora espots de video so-
bre el municipi a la capçalera
de les pàgines. Amb un menú
de navegació senzill i intuïtiu,
el portal inclou un nou plànol
interactiu de la ciutat. “És
molt més precís i àgil que
l’anterior i compta amb tots
els equipaments, una infor-
mació que els ciutadans es
poden descarregar a les seves
agendes electròniques”, va
subratllar Porro.  >> Portal d’entitats

LLUÍS MALDONADO



51a quinzena
març 2007publicitat



6 1a quinzena
març 2007 notícies

El Consistori vol fomentar projectes per dissenyar l’espai alliberat

silvia díaz

montcada

Un concurs premiarà idees
per soterrar la línia de França

>> PLE DE FEBRER

Adjudicades les obres del tram
que passarà per Montcada

>> TREN D’ALTA VELOCITATen 2 minuts...

�Detinguts dos possibles proxenetes

�Ratificades les penes a Brito i Picatoste

silvia díaz

redacció

>> Reunió de membres de la Plataforma amb Manel Nadal

�Accident mortal a la C-17

PLATAFORMA TRACTE JUST

La Plataforma Tracte Just Soterrament Total convoca una nova assemblea

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat les condemnes a Ma-
nuel Brito i Francisco Javier Picatoste pels delictes que van
cometre durant la seva fuga de la presó de Ponent (Lleida) al
novembre del 2001  –entre els quals hi ha l’assassinat d’un jove
de Terra Nostra–, i n’ha declarat la Generalitat responsable
civil subsidiària. El govern autonòmic haurà d’abonar als
perjudicats –dos Mossos d’Esquadra ferits, una jove que va
patir una agressió sexual i els pares del jove assassinat– 2,7
milions d’euros. Segons la sentència del TS, la Generalitat és
responsable civil subsidiària en estimar que la fuga “violenta”
va ser planejada “gràcies a la laxitud en el compliment de les
normes de prevenció i custòdia”. LR

L’empresa Adif ha adjudicat a
una unió temporal d’empreses –
formada per Corsán Corviam,
Obras y Servicios Copasa i Vias
y Construcciones– la construcció
de la plataforma de via per al Tren
d’Alta Velocitat (TAV) entre
Montcada i el Nus de la Trinitat,
passant per Barcelona i Santa
Coloma, per un import de 127,5
milions d’euros.
Adif preveu que els treballs tin-
guin un termini d’execució de 24
mesos i que comencin a final
d’aquest any. El túnel tindrà 4,7
km, dels quals 3,7 seran soterrats.
El nou traçat serà de doble via
d’amplada internacional per a
alta velocitat i el projecte con-
templa les actuacions d’execució
de les obres d’infraestructura,
com ara moviments de terres,
estructures, túnels, reposició dels
serveis, obres de drenatge i con-
nexions transversals.

Línia de França. La Platafor-
ma Tracte Just-Soterrament To-
tal continua les gestions per ga-
rantir les obres de soterrament de
la línia ferroviària de França al seu
pas per Montcada. A mitjan de
febrer, representants del col·lectiu
es van reunir amb el Secretari de
Mobilitat de la Generalitat,
Manel Nadal, i el responsable del
seguiment de les obres d’infraes-
tructura del Ministeri de Foment
a Catalunya, Xavier Flores.
El president de la Plataforma,
Jaume Relat, ha indicat que
ambdós càrrecs “s’han com-

promès a sol·licitar a Adif una
còpia de l’encàrrec que ha fet
a l’empresa Idom” perquè
elabori els estudis alternatius i
el projecte executiu del soter-
rament i també a assistir a una
assemblea de la Plataforma.
Relat ha explicat que, segons les
informacions de què disposa la
Plataforma, les obres del soter-
rament de la línia de França no
començaran abans del 2009. En
el moment de tancar aquesta
edició de La Veu, el col·lectiu
convocava una assemblea a l’Abi
(1 de març).

Un jove de Canovelles de 34 anys, Roc IS, va morir el 24 de febrer
a causa d’un accident de trànsit produït a la C-17, a l’alçada de
Montcada. L’home conduïa una motocicleta i va sofrir l’accident
al quilòmetre 6 de la carretera, en sentit Barcelona. La víctima era
el conductor i l’únic ocupant de la motocicleta en què viatjava. SD

El Cos Nacional de Policia va detenir el 20 de febrer una parella
de Ripollet que presumptament obligava una dona d’origen
romanès a exercir la prostitució a Montcada. El 2 de febrer,
una cituadana de Romania va denunciar que una parella de
ciutadans del seu mateix país l’estaven coaccionant per exercir
la prostitució. Segons ha informat la Policia, els fets es
remunten a l’octubre del 2006. La denunciant va conèixer a la
capital romanesa, Bucarest, dues persones que li van oferir la
possibilitat de venir a l’Estat espanyol a treballar, costejant-li
les despeses del viatge, i ella va accedir. Una vegada a Espanya,
la parella la va obligar a prostituir-se. SD

L’Ajuntament ha convocat un
concurs d’idees per al disseny
de la nova superfície que re-
sulti del soterrament de la
línia de tren de França al seu
pas per Montcada, un eix de
gairebé tres quilòmetres en-
tre el carrer Carril (Can Sant
Joan) fins passat el riu Ripoll.
El Ple del 22 de febrer va
aprovar el plec de clàusules
administratives i va donar
llum verda a la convocatòria.
El concurs s’adreça a profes-
sionals d’arquitectura, que
disposaran de tres mesos per
presentar les propostes, que
serviran d’avantprojecte so-
bre les actuacions a dur a
terme en la superfície que
alliberarà el soterrament de
les vies del tren. L’Ajunta-
ment atorgarà tres premis,

valorats en 12.000, 6.000 i
1.000 euros respectivament.

Debat. L’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), va manifestar
al Ple que “el projecte gua-
nyador no serà necessària-
ment vinculant, el Consistori
podrà fer les modificacions
que consideri oportunes per
motius urbanístics o econò-
mics”.
El jurat el formaran cinc per-
sones, el presidirà l’alcalde, i
valorarà la integració del dis-
seny en el teixit urbà, la mi-
llora de la connexió de la tra-
ma urbana, l’equilibri entre
el pressupost i les solucions
proposades, la sostenibilitat i
la presència de zones verdes.
L’objectiu del govern munici-
pal és que tot l’espai esdevin-
gui un gran passeig amb zones
d’oci, de descans, arbrat, apar-

caments i una gran plaça cen-
tral. A l’alçada del carrer Gua-
diana es preveu crear un apar-
cament soterrat i, en superfí-
cie, aquest serà l’espai on cada
dimecres s’ubicarà el mercat
ambulant.
Els grups municipals del PPC
i d’ERC van votar en contra
de la convocatòria del con-
curs. La portaveu popular,
Eva García, va dir que “la pro-
posta és electoralista, ja que
dóna per fet que es farà el so-
terrament”, mentre que la
portaveu republicana, Marta
Aguilar, va manifestar que el
concurs d’idees arriba “mas-
sa d’hora perquè encara ni
tan sols s’ha redactat el pro-
jecte executiu del soterra-
ment”. Aguilar també va de-
manar que al jurat hi figurin
membres del Pla Estratègic i de
la Plataforma Tracte Just. >> Vista de la línia de França des del pont de la Unitat

SANTI ROMERO
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La mobilització de veïns de Can
Sant Joan es trasllada al centre

L’AV de Can Sant Joan va tras-
lladar de la C-17 al centre de
Montcada la mobilització per
reclamar un barri digne. 350
persones, segons fonts policials,
es van manifestar el 22 de febrer
davant la Casa de la Vila,
coincidint amb la celebració del
Ple ordinari. La majoria dels
convocats eren de Can Sant Joan,
tot i que també es va afegir a la
protesta una quarantena de veïns
de Can Cuiàs –convocats per
l’AV–  i de la Zona 21 de Terra
Nostra, que també exigien
solucions a problemes del seus
respectius barris.
El president de l’AV de Can Sant
Joan, José Luis Conejero, ha
explicat que l’objectiu era “pujar
al Ple i presentar als polítics les
nostres reivindicacions, però la
Policia no ens va deixar entrar
amb l’argument que la sala ja
era plena”. Uns veïns de Can
Cuiàs sí hi van poder fer-ho però
van marxar quan l’alcalde, en
compliment del Reglament
Orgànic Municipal, va dir-los

>> PLE DE FEBRER

Unes 350 persones es van concentrar davant la Casa de la Vila coincidint amb la sessió plenària

silvia díaz

montcada

que no es parlaria de les seves
reivindicacions perquè no
formaven part de l’ordre del dia.

Reunions. L’AV de Can Sant
Joan ha sol·licitat als grups po-
lítics la celebració d’un Ple
monogràfic sobre el barri, una
opció que l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), ha desestimat
perquè creu que “el llistat de
reivindicacions és molt llarg i,
abans de prendre decisions en
un Ple, s’han de debatre en
reunions”.
En el torn de precs i preguntes,
la portaveu d’ERC, Marta
Aguilar, es va mostrar favorable
a convocacr aquesta sessió ex-
traordinària i va dir que “no es
tracta de posicionar-nos al
costat de ningú sinó de poder
generar un debat”. També el
grup municipal del PPC és
favorable a la iniciativa però,
per dur-la a terme, cal el suport
de sis regidors i només són tres
els que estan a favor.
Conejero ha indicat que la pe-
tició del Ple extraordinari es fa
per “aconseguir millores per

al barri, no per entorpir
l’acció política”.
Des de l’equip de govern s’ha
enviat una carta als represen-
tants veïnals oferint-los la pos-
sibilitat de reunir-se amb ells,
tot i que no es concreta cap
data. Pel que si hi ha un dia
fixat és per a la trobada del 15
de març de l’equip de govern i

representants de l’AV amb la
directora general de Qualitat
Ambiental de la Generalitat,
Maria Comellas, per parlar
sobre el tancament del dipòsit
de ferralla que provoca molès-
ties al veïnat. L’AV ha con-
vocat una nova mobilització el
7 de març, a les 18h, que es farà
també pel centre de Montcada.

>> A la protesta també es va afegir un grup de veïns de Can Cuiàs

SILVIA DÍAZ

altres punts

EL CENS SE SITUA
EN 32.507 HABITANTS

A data de l’1 de gener, el muni-
cipi tenia 32.507 habitants,
segons les dades del padró
municipal, 36 menys que a l’any
2006. Les dades de població
es van aprovar en el Ple de
febrer. El centre de Montcada
continua sent la zona que més
població té, 8.748 habitants;
seguida de Mas Rampinyo,
amb 6.197 persones, i de Can
Sant Joan, amb 3.956 habitants.

Nous carrers. Entre els car-
rers Ripoll i Mossèn Joaquim
Castellví, al centre, hi ha un nou
carrer que s’anomenarà Sant
Josep. La presidenta de l’Àrea
de Presidència, Ana Rivas (PSC),
va explicar al Ple que, després
de rebre l’assessorament de
l’historiador local Jaume Alcázar,
s’ha decidit recuperar el nom
d’un antic carrer que va tenir
molta rellevància entre els
segles XVIII i XIX. El Ple també
va aprovar denominar carrer El
Martinet a una via situada al
polígon industrial amb el mateix
nom, compartida amb Ripollet.
L’elecció de la nomenclatura es
va aprovar per unanimitat.
El Ple també va aprovar la de-
signació de cinc representants
del Consistori al Consorci de
Serveis d’Atenció a la Depen-
dència de Montcada –un tràmit
relacionat amb la creació de la
nova residència i centre de dia
a Mas Rampinyo– i la de quatre
representants a la comissió
gestora de la Televisió Digital
Terrestre (TDT). SD
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Lafarge instal·larà un filtre
per reduir les emissions

>> ATURADA TÈCNICA

lluís maldonado

can sant joan

El mecanisme evitarà episodis de pols en cas de talls elèctrics

Els ecologistes demanen que
Montcada tingui un tracte especial
silvia díaz

montcada

>> PLA DE MILLORA ATMOSFÈRICA

La fàbrica Lafarge Cementos de
Montcada i Reixac invertirà  més
de tres milions d’euros en mi-
llores mediambientals en els
propers mesos. Des del 26 de
febrer i fins a mitjan març la
producció de la planta estarà
aturada per dur a terme la
transformació de l’electrofiltre
del forn a un sistema híbrid que
permetrà, segons l’empresa,
reduir l’emissió de partícules en
un 17% respecte la xifra actual,
que ja estava per sota de l’exigit
per la legislació.
Durant les tres setmanes d’atu-
rada tècnica es col·locarà el fil-
tre híbrid en el sistema del forn
i del molí del cru, que evitarà
emissions puntuals a l’atmosfera
quan es produeixin talls del
subministrament elèctric. A
més, la planta té previst habili-
tar un nou sistema d’emma-
gatzemat de l’estoc del carbó

per evitar la dispersió de par-
tícules, unes obres que supo-
saran una inversió d’1,3 mi-
lions d’euros. “Lafarge vol
avançar-se així a la futura llei
per a la protecció de la qualitat
de l’aire que està preparant la
Generalitat i que preveu la
implementació de mesures
concretes a Montcada i Rei-
xac, reconegut municipi de
protecció especial”, ha assegu-
rat el director de la planta, Os-
waldo Pereda.

Oferiment de diàleg. En
declaracions a Montcada Ràdio
(104.6 fm), el director de La-
farge ha ofert diàleg a l’AV de
Can Sant Joan i s’ha mostrat
disposat a reunir-se amb el col-
lectiu davant de la preocupació
manifestada al barri per l’acti-
vitat de l’empresa.
Per a Pereda, “la inversió arri-
ba en un bon moment per de-
mostrar el compromís que té

Lafarge amb el veïnat i amb
el municipi”. L’oferiment ha
tingut una ràpida resposta.
Des de l’AV de Can Sant Joan,
el seu president, José Luis
Conejero, s’ha mostrat dis-
posat a parlar, però ha
puntualitzat que, per iniciar el
procés, “Lafarge s’hauria de
comprometre a que la planta
no acabarà convertint-se en
una incineradora. Nosaltres
no volem que es cremin
fangs de depuradora o altres
residus”, ha dit.
Des del 1993, Lafarge ha in-
vertit més de 13 milions d’eu-
ros per minimitzar l’impacte
mediambiental de la seva acti-
vitat. Segons un comunicat de
la companyia, l’esforç s’ha cen-
trat en la reducció d’emissions
de partícules, que ha permès
situar la factoria com una de
les primeres plantes que
haninvertit en sistemes de con-
trol continu des del 1997. >> Pereda –a l’esquerra– a l’interior de la fàbrica davant del forn

El Grup de Medi Ambient de
Montcada i Reixac-Ecologistes en
Acció demana que el municipi
tingui un tracte específic dins
del Pla especial de l’ambient
atmosfèric de la Generalitat
perquè assegura que el projecte
no incorpora punts crítics de
contaminació, en els quals
s’hauria d’incloure  Montcada.
El col·lectiu ha presentat un
llistat llarg d’al·legacions al Pla
–que està en vies d’aprovació
definitiva–, que va fer públiques
el 19 de febrer a la Casa de la

Vila, en roda de premsa i que
també va trametre al Registre
municipal. Els eixos centrals de
les propostes giren entorn a les
emissions d’algunes empreses i
la proximitat dels nuclis urbans
a la xarxa viària.

Propostes. Manel Borrell, en
nom dels ecologistes, va de-
nunciar “la manca de mesures
per raons de salut, per pre-
venir l’impacte de partícules
i diòxid de carboni”, tot afe-
gint que el pla no contempla
una valoració acumulativa al
llarg del temps més enllà dels

darrers anys. D’altra banda, el
Grup de Medi Ambient con-
sidera que el Pla Director de
Mobilitat incorporat al pro-
jecte de la Generalitat és insu-
ficient i “no inclou actua-
cions prioritàries com la mi-
llora del transport públic més
enllà de Barcelona”, va dir
Borrell.
Sobre el sector industrial, espe-
cialment les cimenteres, el col-
lectiu considera que el govern
autonòmic no té en compte
factors derivats de les activitats
d’extracció, com ara el trànsit
de camions.>> El Grup de Medi Ambient lliura les al·legacions al registre de l’Ajuntament

SANTI ROMERO

SILVIA DÍAZ
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Els treballs permeteran poder
eliminar 20 torres d’alta tensió

>> SOTERRAMENT DE LA C-17

silvia díaz

redacció

>> Torres elèctriques al sector de la Ferreria

SANTI ROMERO

Les instal·lacions estan situades a la llera del Ripoll i a Can Sant Joan

Les obres de soterrament de la
carretera C-17 al seu pas per Pla
d’en Coll i Mas Rampinyo
suposaran l’eliminació d’una
vintena de torres d’alta tensió
que hi ha al municipi i el soter-
rament de les línies elèctriques
corresponents. En total, 15
d’aquestes infraestructures es-
tan situades a l’àmbit del riu
Ripoll i la resta es troba a la cruï-
lla entre la N-150 i la C-17.
Des de la desembocadura del riu
Besòs fins al nou Estadi Muni-
cipal s’eliminaran les torres que
hi ha entre l’autopista C-33 i el
col·legi La Salle, al parc Salva-
dor Allende, al costat de l’IES
Montserrat Miró i de forma pa-
ral·lela a la C-17, a la Font Pu-
denta. També desapareixeran les
torres situades als polígons in-
dustrials de Can Tapioles i Mo-
lí d’en Bisbe i les 5 que hi ha a
l’entrada als barris de Can Sant
Joan i Vallbona (Barcelona) per
la N-150 i sota l’autopista C-33.

Beneficis. El principal avan-

tatge del soterrament de les to-

rres és la desaparició de l’im-
pacte visual que genera la seva
presència. Des de fa uns anys,
l’Ajuntament i Fecsa Endesa
mantenen un acord a través del
qual se soterren de manera pro-
gressiva les torres d’alta tensió.
El regidor de Relacions amb
Entitats de Serveis Públics, Ra-
món Sánchez (ICV-EUiA), ha
dit que l’Ajuntament dóna totes
les facilitats a l’empresa per eli-
minar les torres i així, amb l’im-
pacte que generen.

Altres actuacions. Des del
16 de febrer, el tram del carrer
Àngel Guimerà entre Baix de
Sant Pere i Ferrer i Guàrdia (Mas
Rampinyo) està tallat per les
obres de soterrament, així com
l’accés des del carrer Sant Ignasi
a Ferrer i Guàrdia i els conte-
nidors soterrats ubicats al costat
del CEIP Elvira Cuyàs s’han
anul·lat temporalment.
El veïnat ha d’utilitzar les ba-
teries instal·lades al carrer Baix
de Sant Pere.

en 2 minuts...

�Marta Aguilar, alcaldable per ERC

� CiU proposa tres nous pulmons verds
El president local de CDC, Joan Carles Paredes, va fer pú-
blica el 26 de febrer la proposta de creació de tres grans zo-
nes verdes. Una d’elles es faria realitat quan se soterri la línia
de tren de França i consisteix a crear un parc central de dos
quilòmetres de longitud, des de Can Sant Joan fins al centre.
CiU també proposa la construcció d’un parc amb mirador i
una escola de natura al Turó Fermí i enllestir el parc de la
Llacuna, a Mas Duran. L’objectiu de la creació de parcs és,
segons Paredes, “que els ciutadans disposin de zones verdes
i que no hagin de sortir fora a buscar aquestes alternatives”.
D’altra banda, el 19 de febrer, la coalició va fer públic el projecte
de creació d’un ta-
natori fora del nu-
cli urbà i amb prou
aparcaments. Sense
concretar un espai,
l’alcaldable, Joan
Maresma –a l’es-
querra de la imat-
ge–, opina que
“Montcada neces-
sita un espai digne
on poder acomiadar els difunts, amb un mínim de cinc sales”.
CiU també proposa ampliar el cementiri municipal. SD

L’actual regidora i portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Marta
Aguilar, es presenta per segona vegada com a candidata a
l’Alcaldia el 6 de març, a les 21h, a la Casa de la Vila. La
cap de llista, que ha estat escollida en assemblea per una-
nimitat, estarà acompanyada en la seva presentació per la
portaveu d’ERC i diputada al Parlament, Marina Llançana.
Aguilar té 45 anys i ocupa el càrrec de regidora des de
l’octubre del 2000. Segons l’alcaldable republicana, “la
força d’ERC es fonamenta en la il·lusió, el compromís i
les ganes de treballar per Montcada”. PA

SILVIA DÍAZ
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El contenidor groc pretén
millorar la tria dels residus

>> MEDI AMBIENT

El 27 de febrer va entrar en funcionament una seixantena de dipòsits

silvia díaz

montcada

Correus obrirà
aquest mes

la nova oficina
silvia díaz

montcada

silvia díaz

redacció

El mosquit tigre
s’escampa a
26 municipis

Un estudi del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat
afirma que la presència del
mosquit tigre a Montcada es va
confirmar l’any 2006 i que
aquesta espècie ja s’ha establert
en 26 municipis de tot Cata-
lunya. L’informe té com a ob-
jectiu localitzar els indrets on
l’insecte posa els ous i el lloc on
es desenvolupa el cicle aquàtic
que permet que l’ou passi pels
quatre estadis larvals i es con-
verteixi en mosquit.
De les 1.215 mostres que es van
analitzar, els especialistes van
localitzar ovoposició en 259. Els
mosquits tigre fan l’ovoposició
a l’interior d’envasos que con-
tinguin aigua, tant si són arti-
ficials com naturals, durant un
mínim de set dies.

Recerca. Les investigacions
dutes a terme fins ara consta-
ten que la manera més efecti-
va de frenar la ràpida proli-
feració d’aquest insecte és evi-
tar la posta d’ous i el creixe-
ment de les larves aquàtiques
eliminant els punts d’aigua on
poden desenvolupar-se. Des
de la Generalitat, per tant, es
recomana buidar els punts de
concentració d’aigua exterior.
Els resultats de l’estudi es van
presentar el 23 de febrer al
Consell Comarcal del Vallès
Occidental i a la reunió van
assistir tècnics municipals de
Medi Ambient i la regidora de
Salut Pública i Consum, Eva
Gonzalo (PSC).

La direcció territorial de Cor-
reus ha assegurat a la secció pos-
tal d’UGT que la nova oficina
de Montcada (Montiu, 15) obri-
rà portes a mitjan de març, des-
prés de solucionar els problemes
de subministrament de llum i gas
amb què l’empresa s’ha trobat i
que, segons Correus, ha impedit
posar en marxa la secció local.
Una desena de delegats sindicals
va protagonitzar una mobilit-
zació els dies 15 i 16 de febrer –
es va tancar durant dos dies a
l’oficina nova–, reivindicant que
el centre obrís portes de manera
immediata. “L’oficina està con-
dicionada per acollir el servei i
l’empresa no ha obert per dei-
xadesa”, assegurava Fabián Be-
nito, un dels delegats d’UGT que
va participar a la concentració.
Els sindicalistes van tornar a de-
nunciar que els operaris de Cor-
reus de Montcada no treballen
“en condicions dignes” i que
l’espai reduït en el que ara s’estan
“fa que s’acumuli la corres-
pondència i es produeixin re-
tards”.

>> Els delegats, davant la seu

SILVIA DÍAZ

La seixantena de nous conte-
nidors grocs on a partir d’ara
es dipositen els envasos i plàs-
tics va començar a funcionar
de manera oficial el 27 de fe-
brer, dia que va tenir lloc la
inauguració d’aquest sistema
de separació de residus, amb
un acte davant de la bateria
que hi ha a la cruïlla entre els
carrers Guadiana i Rocamora
i presidit per l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i el cap
d’operacions de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, Llorenç
Alerm.

Nous dipòsits. La instal·la-
ció dels bidons va començar
el 20 de febrer i s’estan col·lo-

cant 48 de soterrats i altres 16
de superfície. Els contenidors
grocs substitueixen la fórmu-
la aplicada fins ara a Mont-
cada, el programa Residu Mí-
nim, que enviava els plàstics i
envasos a la planta de triatge
de Molins de Rei.
L’alcalde va manifestar que “el
fonamental és que la separa-
ció de tots els residus comenci
als domicilis”. Alerm va ex-
plicar que el contenidor groc
és un sistema útil per als ciuta-
dans i va destacar que “permet
que els plàstics i envasos
arribin més nets a les plantes
de tractament i que augmenti
la seva valorització”. Amb la
incorporació del contenidor
groc, el municipi donarà
compliment a la Llei d’envasos.

La posada en marxa dels con-
tenidors grocs coincideix amb
l’inici d’una campanya infor-
mativa que ha elaborat el De-
partament municipal de Medi
Ambient sobre la recollida se-
lectiva, per a la qual ha editat
12.000 fulletons informatius
que es distribuiran per totes
les llars de Montcada, junta-
ment amb uns imants per en-
ganxar a la nevera.
A més, tots els contenidors so-
terrats mostraran a partir
d’ara una imatge amb els dife-
rents tipus de residus que
s’han de dipositar a cada bidó
per aclarir els dubtes dels
usuaris. L’Ajuntament també
ha desplegat una campanya al
mobiliari urbà sobre els nous
contenidors.

>> Membres de l’Equip Verd repartint bosses per emmagatzemar els envasos

FOTOS: SILVIA DÍAZ

>> Les autoritats, estrenant els bidons
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Imatges virtuals mostren
el futur del solar industrial

pilar abián
montcada

>> Els representants municipals i de l’empresa, presentant la mostra

PILAR ABIÁN

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Gafas perdidas. Son graduadas y las perdí
el día 26, entre las 17 i las 17.30h entre la Casa
de la Vila y la calle Colon. Tel. 935 640 676.
En venda. Renault Scénic 1.9 DCI, fairway.
Año 2003, plateado, en perfecto estado,
685000 km. Por 9.000 euros. Tel. 935 647 932.
Vendo. Plaza de párquing para coche grande
en carretera de Ripollet esquina Tagamanent.
22.000 euros. Tel. 935 647 932.
Busco pareja. Me gustaría encontrar una
chica para mantener una relación de pareja.
Tel. 607 419 450.
Oferta laboral. Se busca aprendiz/ ayudante
de peluquería para 20 horas semanales. Tel.
935 648 283.
Pintor Sumareh. Somos pintores de casas,
oficinas, locales y todo tipo de interiores.
Teléfono. 697 474 910/617 929 368. Fax: 93
712 06 29.
Se vende. Solar de 350 m2 en Terra Nostra.
Precio: 360.000 euros. Teléfono: 649 339 073.
Oferta laboral. Busquem una persona per
desenvolupar tasques d’auxiliar administratiu.
El lloc de feina és a Montcada. Trucar al 636
91 77 31 (vespres).
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 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.
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

Una exposició itinerant amb
imatges virtuals sobre la ubi-
cació de la futura Barnices Va-
lentine a Can Milans i la plani-
ficació urbanística de l’espai que
ara ocupa la factoria recorrerà
els centres cívics del municipi
durant les properes setmanes. La
mostra, que visitarà en primer
lloc el barri de la Ribera, es va
presentar el 28 de febrer a l’Ajun-
tament amb la presència de
l’alcalde, César Arrizabalaga,
Ricard Agustín, conseller delegat
i director general de Barnices
Valentine i Manuel Ribeiro, direc-
tor d’operacions del Grup CIN.

La urbanització. La mostra
conté imatges virtuals de la
ubicació de la futura fàbrica,  a
Can Milans, i la planificació ur-
banística. El trasllat de les ins-
tal·lacions industrials alliberarà
35.000 m2 a la Ribera. En aquest
espai es construirà el nou edifici
de l’IES La Ribera així com 482
habitatges, dels quals 96 seran de
protecció oficial i 48 de preu
concertat. El sector disposarà

de més de 15.000 m2 de zones
verdes i d’un aparcament soter-
rat amb capacitat per a 745 vehi-
cles. “El trasllat de Valentine
suposarà un important guany
per al barri de la Ribera, que
quedarà connectat amb el
centre del nucli urbà”, ha dit
Arrizabalaga.
La fàbrica de pintures es traslla-
darà l’any vinent al polígon de
Can Milans, un cop acabin les
obres de la nova instal·lació. “Es-
perem estrenar-la a final del
2008”, va dir Ribeiro, tot afe-
gint que, en la mateixa data, es-
tarà acabada la zona verda que

separarà el recinte de la
Llagosta. Un cop quedi alli-
berat el solar que avui dia ocu-
pa la factoria començarà l’en-
derroc de les instal·lacions i a
mitjan del 2009 estarà a dispo-
sició dels nous propietaris, llest
per a la construcció del nou IES
i els habitatges. Actualment,
Valentine passa per un bon
moment després d’haver
superat una greu crisi “gràcies
–segons el seu director– a
l’esforç dels treballadors, la
confiança de l’accionariat i el
suport de les administracions
per propiciar el trasllat”.

>> TRASLLAT DE VALENTINE

Presentada una mostra itinerant sobre la nova fàbrica i el sector a urbanitzar
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L’ARF, un programa que
ajuda en la recerca de feina

pilar abián
mas rampinyo

L’Ajuntament manté el conveni de col·laboració signat amb el sindicat UGT

en 2 minuts...

�Subvenció per millores al riu Besòs

�Els pisos de l’MSM ja estan acabats

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha atorgat a l’Ajuntament
una subvenció de 19.934 euros per a la millora d’un tram de
l’entorn fluvial del riu Besòs, amb tasques de neteja i restauració
d’espècies vegetals pròpies de les zones humides, i per instal·lar
senyalització i algunes caixes-niu per afavorir la proliferació d’aus
autòctones. El projecte de millora l’han elaborat els tècnics municipals,
l’entitat ACER i Projecte Rius. SD

Les 12 persones propietàries dels pisos de protecció oficial del
carrer Ripoll van poder visitar-los el 17 de febrer acompanyats
per la regidora
d ’ H a b i t a t g e ,
Fina Manzano
(PSC) –a la foto.
La promoció, la
primera feta per
l’empresa muni-
cipal Montcada
Societat Munici-
pal (MSM), està situada als carrers Ripoll, 29 i Sant Jaume, 38-
40 i n’hi ha de 3 tipus: 4 de 89m2, 2 de 64m2 i 6 de 61m2. A més,
els 12 habitatges disposen d’una plaça d’aparcament i els més
petits tenen un traster de 8 m2. PA

Quedar-se en atur o incorpo-
rar-se al món laboral després
d’un llarg període d’inactivitat
suposa sovint un dur tràngol.
Es pot perdre la pràctica de fer
currículums o entrevistes i, en
definitiva, de buscar feina. Per
contribuir a superar aquestes
mancances que poden fer de
l’atur una experència angoi-
xant, el Servei de Promoció
Econòmica (SPE), en col·labo-
ració amb l’UGT, posa a la
disposició dels usuaris el pro-
grama ARF d’ajuda a la recer-
ca de feina, que ja es va dur a
terme al 2006, atenent 137
usuaris, i que continua en
marxa gràcies al conveni signat

>> PROMOCIÓ ECONÒMICA

d’anuncis, però mai havia par-
ticipat al programa ARF. Ara,
com a usuària, recomana el
servei a tothom que el neces-
siti. “Aquí t’ajuden a fer el
currículum, a mirar ofertes
laborals per Internet i també
t’assessoren de manera in-
dividualitzada”, explica.
Antònia voldria trobar una

�Visita d’un alcalde d’El Salvador
L’alcalde del municipi salvadorenc de la Palma va visitar
l’Ajuntament el 23 de febrer, convidat per l’alcalde César
Arrizabalaga. Héctor Her-
nández –a la foto– va co-
nèixer de primera mà el mu-
nicipi i va buscar  suports en
projectes de cooperació per
a una població que busca
l’impuls de l’economia i del
desenvolupament social
obrint mercat a Europa. LM

PREMSA AJUNTAMENT

SÍLVIA ALQUÉZAR

a principi de febrer entre
l’Ajuntament i el sindicat.
 “A través d’ARF proporcio-
nem a les persones que es tro-
ben en procés de recerca de
feina informació, orientació i
eines que estimulin la seva
autonomia personal i que
facilitin la seva pròpia inser-
ció laboral i, alhora, contri-
buïm a reduir l’atur”, explica
el responsable tècnic de l’SPE,
Jonatan Triviño.

Atenció personalitzada.

Els usuaris reben una atenció
individualitzada adaptada a les
seves necessitats i característi-
ques personals. Se’ls informa
sobre el mercat de treball i se’ls
acompanya en el procés fins a

la seva inserció laboral. Tam-
bé es fan accions grupals amb
monogràfics sobre com fer el
currículum vitae i com cercar
feina mitjançant Internet. Així
mateix, els usuaris reben
assessorament quan recep-
cionen ofertes de treball o
contacten amb empreses.
L’ARF es desenvolupa de di-
mecres a divendres a l’SPE (An-
tigues escoles de Mas Ram-
pinyo), en horari de matí i tar-
da i amb cita prèvia.

Cas pràctic. Antonia Fer-
nández té 51 anys i fa dos me-
sos que busca feina com a per-
ruquera. Coneixia l’SPE per-
què sovint s’hi adreça a mirar
ofertes de treball al taulell

feina de mitja jornada, encara
que no es tanca a noves possibi-
litats i, si de moment les ofertes
no arriben, no descarta inscriu-
re’s als cursos de formació que
oferta periòdicament l’SPE en
àmbits com l’ofimàtica o l’ani-
mació sòciocultural per ampliar
així el seu currículum i optar a
altres sortides laborals.

>> La usuària Antonia Fernández amb la tècnica Judith Caballero

PILAR ABIÁN
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L’AMPA vol aconseguir la màxima participació de les famílies en les activitats que s’organitzin per cohesionar l’alumnat

L’Escola es planteja com a nou repte
fer de l’anglès una llengua curricular

pilar abián
montcada

40 ANYS DEL CEIP EL TURÓ

PILAR ABIÁN

1a quinzena
març  2007

El CEIP El Turó celebra
enguany el seu 40 aniversari i,
amb motiu d’aquesta efemèride,
el 24 de febrer es va organitzar
una matinal festiva que va ser-
vir per homenatjar les fundado-
res de l’escola –les farmacèu-
tiques M. Eulàlia Relat i Mont-
serrat Martorell– i per inaugu-
rar la nova biblioteca del cen-
tre, que ha comptat amb el
suport econòmic de l’Ajunta-
ment i la implicació directa de
l’AMPA. L’acte va comptar
amb la presència de l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), i de
la regidora d’Educació, Ana
Rivas (PSC).
Introduir l’anglès com a llengua
curricular i potenciar l’accés
dels alumnes a les noves tecnolo-
gies són dos dels principals
reptes que es plantegen la direc-
ció i el claustre de l’escola per
al curs vinent. “Tenim una es-
cola amb nens i nenes plu-
rilingües i volem que dominin
l’anglès, per això utilitzarem
aquesta llengua en assig-
natures i àrees no lingüís-
tiques”, va explicar durant el
seu parlament el director del
CEIP, Jon Antxustegui-Etxear-
te. El màxim responsable del
centre també es va referir a la
diversitat cultural de l’alumnat
–fruit d’un important percen-
tatge de matrícula de nouvin-
guts– com un aspecte positiu a
destacar. “Això –va dir– no és
un hàndicap, és un repte i un
enriquiment per a la nostra
escola”.
L’alcalde, per la seva banda, va
lloar tant el claustre com l’AM-
PA per la seva “implicació i
predisposició a recuperar l’es-
plendor que ha tingut sempre

aquesta escola”. En represen-
tació dels pares, la presidenta de
l’AMPA, Elena Castrillo, va
expressar a La Veu que l’objec-
tiu de l’entitat és aconseguir la
màxima participació de les fa-
mílies en les activitats que s’or-
ganitzin destinades a cohesionar
l’alumnat.

Cooperativa privada. L’es-
cola té una sola línea i compta
amb prop de 200 alumnes. Va
néixer al barri de Can Sant
Joan l’any 1966 i es va traslladar
a la seva actual ubicació, al car-
rer Montiu, a mitjan de la dè-
cada dels 80.
Durant molts anys ha estat un
col·legi pioner al municipi, tant
pel seu sistema pedagògic com
de gestió, ja que va funcionar
com una cooperativa privada
fins que al 1986 es va integrar
a la xarxa d’escoles públiques
del municipi.  >> Durant l’acte, es van homenatjar les fundadores i professors i alumnes de la primera promoció

 >> Un grup d’alumnes escenifica un pastís d’aniversari en commemoració dels 40 anys del centre

NATÁN BOLÍVAR

estrena

NOVA BIBLIOTECA

En el marc de la celebració del

40 aniversari, el centre ha inau-

gurat la biblioteca com un nou

punt referencial per a l’escola.

L’Ajuntament ha col·laborat

econòmicament en el projecte

i l’AMPA i la direcció s’han en-

carregat d’habilitar el nou espai

destinat als alumnes. PA

PILAR ABIÁN

>> Alumnes, a la nova biblioteca
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El 9 de març, Marató
de donacions de sang

Diàriament es requereixen 1.000 unitats de sang per assistir a tot Catalunya

pilar abián
montcada

>> Les donacions es faran a la Casa de la Vila

ARXIU/PILAR ABIÁN

>> SOLIDARITAT
en 2 minuts...
�Setmana del Consum

El govern central visita Projecte Home�

El Banc de Sang i Teixits
(BST), en col·laboració amb
l’Ajuntament, organitza el pro-
per 9 de març, de 9 a 13.30h i
de 17 a 21h, a la Casa de la Vi-
la, la quarta edició de la Ma-
rató de donacions que es fa al
municipi i que té un doble ob-
jectiu: sensibilitzar sobre els
greus problemes que s’origi-
nen quan manca sang i captar
nous donants.
Cal recordar que, per ser-ne,
només cal tenir entre 18 i 65
anys anys, pesar 50 kg o més i
no haver sufert l’hepatitis a
partir dels 12 anys.

Banc únic. El BST és actual-
ment l’únic banc de sang de
Catalunya –resultat d’unir tots
els bancs del territori– que sub-
ministra a tots els hospitals i clí-
niques de Catalunya els pro-
ductes sanguinis que manquen
per atendre les necessitats que
poden sorgir en gairebé 15.000
llits hospitalaris. Diàriament es
requereixen 1.000 unitats de

sang, com a mínim, per donar
assistència al país. L’any 2005
es va obtenir un total de
218.755 donacions, i per al
2007 es preveuen unes 270.000.
“Cada any, gràcies a la trans-
fusió sanguínia, se salven
moltes vides i les donacions
fan que els bancs de sang  pu-
guin obtenir els components
necessaris (glòbuls vermells,
plaquetes, plasma…) per al
tractament de moltes malal-
ties, ja que la sang no es pot

fabricar”, explica Carme Díaz,
una de les portaveus del BST.
Les maratons de sang es van
començar a fer l’any 2002. Els
organitzadors fan una crida a la
col·laboració en la preparació de
l’esdeveniment, ja sigui aportant
idees, ajudant a la difusió amb
qualsevol iniciativa o preparant
activitats a realitzar durant la jor-
nada per tal de promoure la par-
ticipació. Els col·lectius interes-
sats es poden posar en contacte
amb el telèfon 902 170 257.

Al març, la Regidoria de Salut Pública i Consum dedica aquest
any per primer cop una setmana sencera a celebrar el Dia In-
ternacional del Consumidor, que concretament és el 15 de
març. La Setmana del Consum començarà el dia 12 amb la
inauguració de l’exposició Aprèn a consumir amb responsabilitat, una
mostra de la Diputació de Barcelona que estarà al Centre Cívic
de Can Cuiàs fins al 18 de març. L’organització Setem-
Catalunya oferirà el 17 de març un espectacle de teatre fami-
liar a la plaça de l’Església (12h), amb el nom Al teu cau, quin cacau
cau? La Setmana del Consum es completa amb la instal·lació
d’estands en què voluntaris de Creu Roja donaran informació
sobre consum responsable. El 15 de març, la parada s’ubicarà
a la plaça Lluís Companys, de 10 a 12h, i el dia 17 estarà a la
plaça de l’Església, d’11.30 a 13.30h. SD

La delegada del Pla Nacional sobre Drogues (PNSD), Carme
Moya, va visitar el 23 de febrer la Comunitat Terapèutica de
Projecte Home Catalunya, situada a Vallençana, acompanyada
del director de l’ONG, Albert Sabatés. Projecte Home Cata-
lunya treballa, des de fa 11 anys, pel tractament i la prevenció
de les drogodependències. Durant el 2006, l’organització ha
atès prop de 1.300 demandes d’ajuda i han estat en tractament
446 persones i les seves famílies. Moya va poder comprovar que
la majoria de les persones que estan en tractament són cocaïnò-
manes, que cada cop hi ha més dones i que moltes d’aquestes
persones també presenten problemes psiquiàtrics. LR

PROJECTE HOME
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Conèixer noves cultures

 >> Alumnes de l’IES fent tallers de malabirsme al gimnàs del centre

SILVIA DÍAZ

Els 300 alumnes de l’institut fan activitats relacionades amb els nouvinguts

silvia díaz
montcada

Les places lliures se
sortejaran el dia 12

El sorteig per adjudicar les 41
places de l’Escola Bressol Mitja
Costa tindrà lloc el 12 de març
a la sala de cursos de l’Ajun-
tament (9.30h). Prèviament,
les 72 famílies preincrites co-
neixeran a partir del 5 de març
coneixeran els punts que tenen
per optar a una plaça.

Reclamacions. Les reclama-
cions a les llistes del barem es
podran fer del 6 al 8 de març,
a la Regidoria d’Educació. Un
dia després del sorteig de les
places, el 13 de març es publi-
caran les llistes d’admesos i el

silvia díaz
redacció

>> NOVA ESCOLA BRESSOL

període de matriculació anirà
del 26 al 30 de març.
L’equipament està situat a un
edifici annex al CEIP Mitja Cos-
ta (av. Terra Nostra, s/n) i
compta amb 7 places per a in-
fants de 4 mesos a 1 any d’edat,
un grup d’11 infants d’1 a 2
anys i un altre de 18 places per
a nens i nenes de 2 a 3 anys.
Les classes amb més demanda
de places són les de 0 a 1 any i
d’1 a 2, amb 28 preincripcions
i 31, repectivament, mentre
que a la classe de 2 a 3 anys
s’han inscrit 13 alumnes.
L’Ajuntament ha adjudicat la
gestió del centre a l’empresa
Educare XXI.

>> Empar Garcia

Nova direcció
al front de l’IES

M. Creu Martínez és la nova
directora de l’IES La Ribera en
substitució d’Empar Garcia,
qui ha ocupat el càrrec durant
els últims set anys. Prèviament,
Garcia havia estat directora del
CEIP Reixac del 1986 al 1996 i
també regidora per ICV del 1999
al 2003. Després d’exercir pro-
fessionalment 24 anys al muni-
cipi, ha acceptat el càrrec d’ins-

pectora dels
Serveis Territo-
rials d’Educació
de la Gene-
ralitat. “Profes-
sionalment
m’he fet a
M o n t c a d a ,
aquí he après
moltes coses i he acumulat
experiència que m’ajudarà
en la nova tasca que ara ini-
cio”, ha explicat Garcia, qui no
descarta tornar a exercir en un
futur a la ciutat. PA

ARXIU

L’IES La Ribera va celebrar els
dies 15 i 16 de febrer la Setmana
Cultural del centre, amb la par-
ticipació dels 300 alumnes de
l’equipament de secundària. Els
cursos i tallers van girar entorn
l’arribada de persones d’altres
països a Catalunya i el coneixe-
ment de noves cultures. Algunes
de les activitats que s’hi van de-
senvolupar van ser tallers d’hen-
na, dances africanes, interpre-
tació de situacions que poden ge-
nerar un conflicte, una ludoteca
amb jocs de taula d’altres cultures
i sessions de dinàmica d’im-
migració.

Aprofundir. “La Setmana
Cultural permet ampliar els
coneixements sobre qües-
tions que a classe, per man-
ca de temps, no podem apro-
fundir”, ha explicat el coordi-
nador pedagògic del centre, An-
dreu Vinyals. Els tallers es com-
plementen amb sortides i visi-
tes a museus. Coincidint amb la
Setmana Cultural, l’IES La Ri-
bera també va organitzar un
Banc d’Aliments per enviar-los
a països amb menys recursos.

>> IES LA RIBERA

>> L’equipament està enllestint-se per obrir portes a l’abril

SANTI ROMERO
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Educadors i sociòlegs
debatran sobre la formació

ARXIU

silvia díaz

redacció

>> JORNADES GITANES

>> Dones gitanes participant a les activitats de l’Escola Bon Dia

El procés per elaborar el pri-
mer Consell Territorial de Mont-
cada, el del centre, ha passat per
la primera fase, la de contextua-
lització. Ara ha començat l’etapa
de diagnosi, en què es crearà
una Comissió de seguiment
oberta a tota la ciutadania. El
tercer pas serà l’organització
d’una jornada participativa per
rebre les propostes veïnals, que
s’integraran al projecte defini-
tiu de composició del Consell.
Per desenvolupar aquesta ini-
ciativa, el Consistori compta
amb la col·laboració de l’equip
de postgrau de Participació i
Desenvolupament Sostenible
de l’UAB i de la Diputació.
Els especialistes d’aquest grup
van presentar el 19 de febrer
l’estat del procés participatiu
a tècnics i regidors.

Objectius. El Consell Territo-
rial inclourà el centre de Mont-
cada, la Ribera, Vallençana-
Reixac i el Bosc d’en Vilaró i pro-
posarà aspectes per millorar la
vida quotidiana, a través de les
aportacions dels polítics, les
entitats i veïns a títol  individual.

Primer pas per
crear el Consell

del centre

Uns 60 professionals en Edu-
cació i Sociologia participaran
a una jornada sobre la cultura
gitana i educació que tindrà lloc
el 5 de març a la Casa de la Vila,
de 9 a 14h. L’acte l’organitzen la
Regidoria de Serveis Socials i el
Centre de Recursos Pedagògics,
amb el suport del grup de joves
gitanes Rromane Glausura.
Amb el títol La visibilitat gitana a
l’entorn educatiu, l’activitat pretén
afavorir el debat i l’intercanvi
d’experiències respecte a la for-
mació de les persones de cul-
tura gitana.

Programa. L’alcalde, César
Arribazalaga (PSC), serà l’en-
carregat d’inaugurar una jor-
nada que tindrà com a eix l’ex-
plicació de dos models educa-
tius diferents. El catedràtic en
Sociologia Ramón Flecha, de
la Universitat de Barcelona,
parlarà sobre el sistema de co-
munitats d’aprenentatge, men-
tre que Sílvia Carrasco, direc-
tora del Grup de Recerca EM-
MIGRA i professora d’An-
tropologia de la Universitat
Autònoma, presentarà un mo-
del basat en el seguiment per-
sonalitzat de l’alumnat.
Més informació a la pàgina 22.

silvia díaz

redacció
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en 2 minuts...
�Trasllat de la seu de Càritas

Gestió conjunta de l’Alzina�

societat

Festa Achura, el Pare Noël marroquí�

El Grup de Dones de Terra Nostra s’encarregarà de l’ús i la
gestió del Centre Cívic l’Alzina en coordinació amb la Regidoria
de Participació Ciutadana, d’acord amb el conveni aprovat per
l’Ajuntament en Junta de Govern Local. L’acord tindrà vigència
fins al 31 de desembre de 2008. El Consistori aportarà una
subvenció de 4.000 euros per a la gestió del centre, mentre que el
Grup de Dones i la resta d’entitats i col·lectius del barri i la
dinamitzadora del Centre Cívic faran una programació d’activitats
socioculturals. Actualment, Terra Nostra disposa de dos espais
municipals: el Centre Cívic l’Alzina, i el Casino de Terra Nostra,
cogestionat per l’AV del barri i el Consistori. LR

Cáritas trasllada la seva seu des de l’Hotel d’entitats de
Can Sant Joan al Centre Cívic La Ribera, fruit del conveni
que el passat 20 de febrer van signar l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i el rector responsable de l’acció de Cáritas de les
parròquies de Montcada i Reixac, Jaume Cases. També promou
una aula de suport escolar. Aquests projectes, que han estat
incorporats al programa social i de promoció de l’equitat de
gènere del Pla Integral de La Ribera, es continuaran desen-
volupant ara en un espai amb millors condicions i serveis. PA

Fent respectar l’Espai Vital

jordi jorba
ripollet

El programa radiofònic esdevé una entitat per ajudar els discapacitats

Espai Vital

gent que es mou

més informació
Espai Vital

http://radio-espai-vital.blogspot.com

Dimecres de 20 a 21h,
a Montcada Ràdio (104.6 fm)

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA

>> A. Cano, X. Cases i M. Aymerich, d’esquerra a dreta, els mpulsors de l’entitat

El que va néixer com un pro-
grama de ràdio pensat per fer
reflexionar i divulgar a la societat
sobre les barreres que pateixen
els malalts crònics i els disca-
pacitats en la seva vida quotidiana,
ara ha donat un pas endavant per
donar peu a la creació de l’entitat
Espai Vital, una associació
encapçalada per Xavier Cases,
presentador i director del pro-
grama radiofònic des de fa dos
anys, en coproducció setmanal de
les ràdios municipals de Barberà
i Cerdanyola, Ripollet, Mont-
cada i Reixac.
El Centre Cultural de Ripollet
va acollir el 23 de febrer la
presentació de la iniciativa amb
l’assistència dels alcaldes de
Ripollet, Barberà i Cerdan-
yola, i la regidoria de Salut
Pública i Consum de Mont-
cada, Eva Gonzalo (PSC).
Cases ha explicat que la nova
entitat “vol ser un pont entre
les entitats existents dedica-
des a les persones amb disca-
pacitats de les quatre pobla-
cions i la societat en general”.

Plans d’accessibilitat.

L’objectiu és aglutinar persones
que, amb o sense discapacitat,
vulguin viure en unes ciutats
adaptades. Cases va destacar
que la nova entitat vol treballar
perquè es compleixin els plans
d’accessibilitat.
Per demostrar-ho, el locutor va
demanar tothom que no apar-
qui als passos de vianants ni a
d’altres espais adaptats. El pro-
grama viu la segona tempora-

da tractant cada setmana dife-
rents problemàtiques que han
d’afrontar els col·lectius més
desafavorits de la societat i té
com a objectiu impulsar cam-
panyes de sensibilització.

El món àrab va celebrar el 23 de febrer l’Achura, el Pare
Noël marro-
quí. Per com-
memorar-ho es
va fer una festa
al Centre Cívic
l’Alzina, a Ter-
ra Nostra, amb
més de 70 per-
sones. La jorna-
da la va organit-
zar l’entitat Taarof Bi Salam, que va repartir berenar i
regals a la mainada. LM

SANTI ROMERO
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El proper número, el 16 de març

Editorial

Aigua a Vallençana-Reixac

Telèfons d’interès
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més informació:

la bústia del lector

Les cartes no han d'excedir de 25 línies. És
imprescindible que els autors indiquin el
seu nom, adreça, telèfon i una còpia del
DNI. No es publicaran les cartes que
atemptin contra persones o institucions.
Les cartes es poden registrar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC), o bé enviant-
les per email, amb les dades corresponents,
a l’adreça electrònica laveu@montcada.org

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
A l’entrada a Montcada per la C-58 al poligon de la la Ferreria, els
marges de la calçada estan plens de matolls que donen una imatge
molt dolenta. Per què no es netegen periòdicament? O per què no
es planten arbres que facin la principal via d’entrada per autopista
a la nostra ciutat més agradable? Montse M. Montcada

En resposta a la seva petició, adreçarem un escrit a la Junta del
poligon perquè netegin el sector, ja que és la seva competència i
la seva obligació. Pel que fa a la proposta de millorar la imatge
d’entrada a la ciutat a través del poligon, la traslladarem a la mateixa
Junta perquè estudiï la seva viabilitat. Sergio Hermoso, president
de l’Àrea Territorial (PSC)

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

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori Municipal 935 751 289
Casa de la Vila (Cultura i Museu) 935 651 122
Biblioteca de M. Centre 935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan 935 751 901
Deixalleria 935 644 157
Jutjat 935 753 925
Montcada Comunicació 935 726 491
Montcada Aqua 935 650 996
Mossos d’Esquadra        088-112
Oficina d’Atenció al Ciutadà  (OAC) 902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona  (OAD) 935 651 122
Policia Local 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional                  935 642 450-935 642 654
Protecció Civil 935 751 717
Punt de Servei FECSA 935 641 137
Recollida de mobles vells 935 641 247
Institut Municipal d’Esports (IME) 935 650 999
Servei de Recaptació (OALGT) 935 647 743
Servei Local de Català  (SLC) 935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SPE) 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430
Espai Jove (Can Tauler) 935 641 741
Taxis 936 917 600

Rèplica
Rafael Rosas Lafuente

Policia Local, Delegat SPPM-Cat

>> En referència a la carta de
queixa de Francesc Nin publi-
cada a La Veu 296 sobre la Poli-
cia Local, m’agradaria matisar
algunes qüestions. Opinar, i cito
textualment que “la Policia Lo-
cal no cumple con sus obliga-
ciones como vigilante del pue-
blo”, encara que sigui una opi-
nió subjectiva, és del tot res-
pectable i, fins i tot, compren-
sible. Assegurar que els agents
no saben omplir els butlletins
de denúncia en català és una afir-
mació molt lleugera. Potser
l’han denunciat a vostè tots els
agents i cap d’ells ho ha fet en
català? Vostè formula la seva
queixa en castellà, ho podríem
considerar una incoherència?
Manifestar que la Policia Local
“no sirve para nada útil”, sense
cap raonament, és d’una igno-
rància supina i, si no fos mal
pensat, diria que és la resposta
d’una persona resabiada, segu-
rament denunciada per alguna
infracció comesa. Sr. Nin, és
aquest el motiu de la seva ira?
Com a petit detall li diré que a
la cruïlla de la Ctra. de Collse-
rola, tot i que és competència
d’un altre cos policial, la Policia
Local actua sempre en cas d’ob-
servar una infracció i, sobre tot,
en cas d’accident. Respecte a la
vigilància als bars, li puc assegu-
rar que, dins de les nostres com-
petències, els vigilem sense des-
cuidar els 23 km quadrats que
té Montcada. No obstant això,
considerem molt importants les
seves asseveracions sobre la ven-
da i consum de droga, i veient
que està molt ben informat, li
preguem que col·labori dient-
nos on es cometen aquestes
infraccions penals. De ben se-
gur que comptarem amb la seva
participació per fer de Mont-
cada un poble més segur.
I és que, Sr. Nin, quina relació
tenen els butlletins en català , la
vigilància d’una cruïlla en par-
ticular, els camions del Caprabo
i les drogues? Res. Ha genera-
litzat i concretat quan li ha con-
vingut, només per posar cara i
ulls a una presumpta denúncia
vers un col·lectiu del qual des-
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coneix les seves funcions. Enca-
ra que vostè consideri que la
Policia Local només perjudica
els dèbils, posa denúncies injus-
tes i cobra cada mes, els agents
continuem realitzant les nostres
obligacions, tot aportant el mi-
llor de nosaltres mateixos i in-
tentant resoldre cada situació el
millor possible. A nosaltres ens
importa tot.

Obras en la C-17
Rosa Aranda

Pla d’en Coll

>>Padres y madres, vecinos
de Pla d’en Coll, estamos pre-
ocupados porque el nuevo tra-
mo de circulación provisional
por la calle Pla de Matabous
para los vehículos que atravie-
san la carretera C-17 facilitará
que muchos de estos vehículos
tengan acceso a las calles inter-
nas del barrio, que son Alacant,
València, Castelló y Barcelona.
Estas calles carecen de señaliza-
ción que delimite el tipo de ve-
hículo que puede circular, son
prácticos atajos para carreteras
principales y además, ¿a qué ve-
locidad estarán dispuestos a atra-
vesarlas?
Es una preocupación añadida a
la que ya tenemos, debido al
riesgo que ocasionan los con-
ductores que circulan a mucha
velocidad por las calles del ba-
rrio, sobre todo en horas de
gran intensidad de viandantes
que se dirigen a las escuelas, par-
ques y otros equipamientos.
Consideramos que las citadas ca-
lles a su paso por la plaça Joan
Fuster  son zonas de alto riesgo
debido a la confluencia de vian-
dantes y velocidad de paso de
coches.
También nos preocupa que la
actual banda sonora que hay en
el vial de la Font Freda sea in-
suficiente, pues los coches la ro-
dean. Pedimos al Ayuntamien-
to que instale pasos elevados en
todas estas calles, pues son co-
nexiones directas al carrer Pla
de Matabous y al Font Freda.
Ello frenaría la velocidad de los
vehículos y reduciría el ruido
que ocasionan. Pedimos que las
calles y carreteras mencionadas
sean señalizadas de manera efi-
ciente para la prohibición de la

circulación de vehículos pesa-
dos, ya que además del riesgo
que ocasionan, arrancan el ar-
bolado, saturan la circulación y
hacen un ruido extremo.

Un riu amb vida
Manel Gómez

Pla d’en Coll

>> Fa uns dies vaig rebre un
futlletó del programa electoral
d’una formació política en què
un dels seus projectes és conver-
tir el Besòs, el Ripoll i la riera
de Sant Cugat en un parc flu-
vial a l’estil de Santa Coloma. I
això m’ha fet reflexionar sobre
la capacitat de l’ésser humà de
malmetre la natura. M’expli-
caré: fa més de 40 anys vam ma-
tar el riu convertint-lo en una
claveguera i, ara que la vida tor-
na a les seves aigües i marges, el
volen tornar a transformar.
Jo tinc la sort de col·laborar
amb el grandíssim programa
que és el Projecte Rius i puc do-
nar fe de la gran recuperació,
tant de la qualitat de l’aigua com
dels animals que hi viuen: peixos
(sí, he dit peixos), macroinverte-
brats, anfibis, rèptils, ocells...
També he participat en dife-
rents anellaments científics
d’ocells al Besòs i no puc des-
criure la sensació de tenir a les
mans un blauet anellat a Mont-
cada. Les gallinetes d’aigua i els
ànecs que tanta il·lusió aixequen
a grans i petits niuen i crien a
Montcada, no a Santa Coloma
de Gramenet (simplement
perquè no tenen lloc on fer-ho).
Tot això crec que forma un eco-
sistema, un riu amb vida. Potser
estèticament no és tan maco
com el de Santa Coloma però
ecològicament li dóna 50.000
puntades de peu. Seria un gran
error destruir-ho a canvi de
tenir una gran esplanada de
gespa per jugar a pilota o pren-
dre el sol.
Jo els proposo que inverteixin
als marges exteriors, fent uns
bons passejos de ribera, no el
nyap que hi ha ara. Plantem més
arbres i més vegetació autòc-
tones, fem zones de picnic amb
bancs i miradors, posem panells
informatius sobre els itineraris,
els ocells i les plantes que viuen
al Besòs. Això sí que seria una
integració del riu a la ciutat sense
malmetre l’ecosistema fluvial.
Deixem que el riu faci el seu curs
natural. Ho demano si us plau.

L’arribada de l’aigua potable a Vallençana-Reixac i a la
urbanització Bosc d’en Vilaró, a la Serralada de Marina, respon
a una reivindicació històrica dels veïns. Aproximadament 300
famílies i quatre establiments de restauració podran sol·licitar
a partir d’ara connectar-se a la xarxa de subministrament de la
companyia d’Aigües de Barcelona (Agbar) abonant, això sí, la
part que els correspongui en funció del cabal que contractin.
Durant anys, els veïns han hagut d’utilitzar aigua de pou o de
cisternes particulars i han calgut moltes negociacions amb les
administracions i amb Agbar per donar resposta a les seves
demandes.
Bona part del retard ha estat motivat per la legalització del Bosc
d’en Vilaró, una urbanització que ha anat creixent des de mitjan
del segle passat en zona forestal sense permís municipal i que ara
sí està en vies de regularització amb el compromís que no s’hi
construeixin nous habitatges. Les administracions han decidit
finalment acceptar aquest procés davant la impossibilitat d’arribar
a un acord de cessió amb els veïns i principalment d’assumir
l’elevat cost que suposava expropiar i recuperar l’espai com a
zona boscosa. La realitat és que calia donar resposta a aquesta
problemàtica i que la solució pressa és segurament l’única viable.
L’arribada de l’aigua potable a la Serralada de Marina ha estat
també possible gràcies a la iniciativa impulsada pel Consorci que
la gestiona destinada a dotar el sector d’una xarxa d’hidrants
antiincendis. Aquests punts de subministrament dispersos pel
bosc seran de gran ajuda en cas que hi hagi foc a la muntanya i
arriben en un bon moment, tenint en compte l’escassetat de
pluges i la previsió que tinguem un estiu sec i calorós. Tant de
bo no s’hagin de fer servir gaire sovint.
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Noves idees,
nous projectes

Ramón Sánchez
Portaveu d’ICV- EUiA

Eva Garcia
Portaveu del PPC

¡Adiós socialistas!

El día 22 y con motivo de la celebración
del Pleno ordinario de febrero, reconoz-
co que tuve una placentera sensación al
observar como cientos de vecinos de
Montcada se manifestaban en la puerta
de la Casa de la Vila en la calle Mayor, en
contra del gobierno municipal. Y digo
placentera, porque allí vi reflejadas las
críticas que hace mucho tiempo venimos
sosteniendo desde el PPC. Quejas y crí-
ticas por un gobierno que no escucha a
los ciudadanos, que carece de una clara
voluntad de diálogo, que es prepotente,
soberbio y que tiene una actitud altiva.
Pero ya se sabe, los gobiernos socialistas
son así: incrementan los impuestos, crean
otros nuevos y son totalmente incapaces
de solucionar los problemas de la gente:
la vivienda, la inseguridad, la suciedad de

Arriba l’aigua gràcies a
la constància i l’esforç

Hem d’establir quines
són les prioritats

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

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

No és sord qui no sent,
sinó qui no vol escoltar

Opinions dels grups
polítics amb representació

al Ple de l’Ajuntament

Sovint se’ns acusa als polítics que només
estem a la brega els uns contra els altres.
Des d’aquesta tribuna de portaveus
municipals, vull presentar tres propos-
tes de futur que, per a CiU, són claus
per a Montcada.
Primer. Cal fer 1.000 places d’aparca-
ment subterrani. Objectiu 2010: 1 cotxe
= 1 plaça per aparcar. A Can Sant Joan
és una iniciativa prioritària per poder
fer un pla de millora integral del barri.
També es clau per fer sostenible el sec-
tor del comerç. Per poder anar a com-
prar a qualsevol barri sense els pro-
blemes d’aparcament actuals.
Segon. Cal fer un tanatori municipal
amb sales de vetlla i oratori. Cada
vegada són més les veus que s’aixequen

Aquest cap de setmana, per fi, els ciutadans
i les ciutadanes del Bosc d’en Vilaró i de
Vallençana-Reixac han vist com l’aigua
corrent arribava al seu barri i a les seves ca-
ses. Han estat un anys de dures negociacions
entre el govern i la companyia d’Aigües,
un llarg procés amb una única finalitat: que
tota aquesta ciutadania de Montcada i
Reixac –més de 250 famílies- disposi d’un
dret tan fonamental com l’accés a l’aigua
corrent, dret que fins ara ningú no havia
pensat o volgut que fos efectiu. L’aigua arri-
ba, a més, en un altre format. L’acció
promoguda des del govern municipal
també ha consistit en dotar la muntanya
d’un seguit d’hidrants preparats per a ser
utilitzats en cas d’incendi. Així es garanteix
que, en cas de necessitat, tant bombers com
l’Agrupació de Defensa Forestal o Protecció

Civil tindran accés a aigua amb les
condicions de pressió i cabdal necessaris per
fer front a qualsevol adversitat. Aquesta és
la política que duu a terme el govern
majoritàriament socialista. Treballar per les
petites coses que fan gran la nostra ciutat,
duent a terme programes i projectes
assumibles i reals. A pocs mesos de les
eleccions, és propi de determinats candidats
i candidates passejar-se per barris que fins
ara no han trepitjat i assumir com a pròpies
les reivindicacions de tothom. L’arribada
de l’aigua a la Serralada de Marina
demostra que les coses no es fan en tres
mesos, i molt menys, d’un dia per l’altre.
L’aigua arriba a Vallençana-Reixac i al
Bosc d’en Vilaró per la constància i el
treball de molts mesos. I alguns i algunes,
com sempre, hi arriben tard.

Quan es presenta un programa de govern
es fa necessari establir línies estratègiques
d’actuació que van més enllà de promeses
electorals concretes i de fàcil visualització.
Són actuacions per molts poc atractives,
atès que la seva posada en marxa no es
pot inaugurar tallant una cinta. Però, sens
dubte, són les que acaben aportant millors
condicions i qualitat de vida per a la ciu-
tadania. Treballar per la compactació i
l’equilibri del territori, per la cohesió so-
cial, per la integració i la igualtat d’opor-
tunitats és recollir fruits a favor del sentit
de pertinença, d’identitat, d’autoestima i
que acaba traduint-se en un sentir col·lectiu
que afavoreix l’educació, el civisme i la
seguretat. Portem 8 danys d’un govern
que s’ha limitat a “dibuixar Montcada” amb
la mentalitat d’un constructor. La manca

per denunciar la situació que es
produeix a Montcada quan algun fa-
miliar o conegut es mor. Avui en dia
hem de portar el difunt a les sales de
vetlla de Ripollet.
Tercer. Cal fer un projecte de parcs
verds d’ampli abast a tota la ciutat. Parcs
verds amb arbres, per poder passejar
tranquil·lament a l’estiu. Cal fer un
gran parc des de Montcada Centre fins
a Can Sant Joan. Acabar el parc de La
Llacuna a Mas Rampinyo i recuperar
el Parc de Vista Rica per a la ciutat, per
fer un mirador i una escola de natura.
Noves idees. Nous projectes de futur.
És el que ens demanen els ciutadans i
ciutadanes de Montcada als polítics.
Aquesta és la nostra aportació.

Darrerament diversos col·lectius estan fent
servir la seva veu. Col·lectius ciutadans de
diferents barris del nostre municipi que
demanen solucions a diferents problemes.
Gent de Can Cuiàs, de la Zona 21, de Can
Sant Joan, que han exposat diferents queixes
que tenen a veure amb els seus barris, amb
el seu dia a dia, per això creiem des del grup
d’ICV-EUiA, que cal fer una reflexió en
profunditat i prioritzar les accions de
govern per resoldre aquests problemes.
Falten pocs mesos per a les properes
eleccions municipals i ja hem pogut veure
com més d’un partit explica les seves
intencions programàtiques fent ús d’aquests
conflictes i això es molt perillós. Aquests
problemes requereixen el consens de tots
els partits, no podem mirar cap una altra

banda i fer que no passa res i molt menys
aprofitar-nos de les dinàmiques ciuta-
danes per treure rèdits polítics. Cap dels
partits que estem a l’Ajuntament no ens
hem enrecordat de molts dels problemes
d’aquests barris fins al dia d’avui, i això
és així, encara que ens faci mal dir-ho,
(ni govern, ni oposició). Evidentment
el govern municipal té més respon-
sabilitat que ningú i és el que ha de tro-
bar les solucions, però que cap partit
faci aprofitament d’això. Cal dir que
alguns d’aquest conflictes requereixen
fermesa i esforç, un esforç que hauria
d’anar en aquest sentit, encara que
algunes de les instal·lacions i edificis pre-
vistos per inaugurar no ho facin en el
termini previst.

las calles, los altos niveles de contamina-
ción, la inmigración ilegal con los consi-
guientes problemas de convivencia que
conlleva, la elevada presión fiscal, la fal-
ta de plazas de guardería y de residen-
cias para nuestra gente mayor, el trans-
porte público... Estos socialistas que tan-
to presumen y se llenan la boca de buen
talante y de diálogo son precisamente
los que más protestas y manifestacio-
nes reciben por parte de unos ciudada-
nos que llevan tiempo y tiempo recla-
mando dignidad en sus barrios mien-
tras los gobernantes ni siquiera les escu-
chan. Parece muy evidente que este go-
bierno ha fracasado y por eso, el pasado
día 22 los manifestantes estaban dicien-
do claramente: Montcada necesita un
cambio de gobierno: ¡adiós socialistas !

de diàleg, la prepotència i la poca vo-
luntat de consens són les particularitats
d’una manera de governar que s’ha anat
allunyant de la ciutadania. Les reivin-
dicacions veïnals han proliferat en
aquests darrers anys per la taxa de reco-
llida de residus, pels impostos abusius,
per les zones blaves, per la recuperació
de zones verdes, pel soterrament...
Mobilitzacions també de veïns de Can
Cuiàs o els de Can Sant Joan exigint me-
sures que frenin l’elevada contaminació
que pateix no només el barri sinó
Montcada donada la màniga ample que
dóna l’Ajuntament a les empreses
contaminats, o reivindicant més neteja
al barri o l’arranjament de carrers o
places d’escoles bressol...  No són quatre,
sr. Alcalde, cada vegada som més.
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Divendres 2
festa. Nit de flamenc.Hora: 21.30h.
Lloc: Gran Casino. Organitza: Xarxa de
Dinamització i Grup de sevillanes de Terra
Nostra.
presentació. Del llibre de narracions
eròtiques L’instrusista, de Jordi Bolade-
ras.Hora: 20h. Lloc: Cafè de Montcada.
Organitza: Cercle Cultural.

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

17.30h. Lloc: Gran Casino. Organitza:

Grup Pocapoc.com i Grup de Joves de
Can Cuiàs.
cinema. El ilusionista, de Neil Burger.
Hora: 19 i 22h. Lloc: Auditori. Preu: 3,60
euros per sessió.
concert. Boomer Jam. Hora: 20h. Lloc:

Pub Boulevard (Carretera Vella, 74).

Diumenge 4
fira de liquidacions. Setena
edició. Hora: De 10 a 14h. Lloc: carrer Major.
Organitza: Montcada Centre Comerç.
teatre familiar. Històries d’animals.
Amb la companyia Pengim Penjam. Hora:

12h. Lloc: Auditori. Preu: 3,60 euros.

Dilluns 5
conferència. Dia de la dona: la salut
reproductora. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic
La Ribera. Organitza: Consell Municipal de
Dones.
.
Dimarts 6
conferència. Construir l’entorn: la
regularització. A càrrec de tècnics de la
Regidoria d’Integració Social i Drets Civils.
Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

Dimecres 7
inauguració. Del Parc de Salut  davant

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

del Casal de Gent Gran Casa de la Mina.
Hora: 18h. Organitza: IME.
cafè-fòrum. Amb motiu del Dia de la
Dona Treballadora, sobre la pel·lícula Como

agua para chocolate. Hora: 18h. Lloc: Cen-
tre Cívic l’Alzina. Organitza: Grup de Dones
de Terra Nostra i Xarxa de Dinamització.
conferència. Dia de la Dona: l’estrés
en les dones.  Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic
l’Alzina. Organitza: Consell Municipal de
Dones.

Divendres 9
marató de donació de sang.

Quarta edició. Campanya extraordinària. Ho-

ra: de 9 a 14 i de 17 a 21h. Lloc: Casa de la
Vila. Organitza: Banc de Sang i Teixits de
Catalunya.
taller. Eco-taller: activitats mediambientals.
Hora: 17.30h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina.
Organitza: Xarxa de Dinamització.
teatre. Dia de la Dona: Flor de Fango.
Amb Silvia Kigel. Hora: 20h. Lloc: Auditori.
Preu: 5,60 euros.

Dissabte 10
Tres Tombs. Presentació i benedicció
de la bandera i imatge de Sant Antoni. Hora:

19.30h. Lloc: Església de Santa Engràcia.
Organitza: Agrupació dels Tres Tombs de
Montcada i Regidoria de Cultura.
concert. El sobrino del diablo. Hora: 20h.
Lloc: Pub Boulevard (Carretera Vella, 74).
sopar de dones. Dia de la Dona:
sopar del Grup de Dones de Can Cuiàs. Per
a informació i reserves, trucar al 935 758 705
o enviar correu a donescancuyas@terra.es.
Organitza: Grup de Dones de Can Cuiàs.

Diumenge 11
Tres Tombs. Recepció del bestiar, bene-
dicció dels animals de companyia, desfilada
de carruatges i cavalls i homenatge al darrer
carreter. Inici dels actes: Pavelló Miquel
Poblet. Hora: 10.30h. Organitza: Agrupació

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

HISTÒRIES D’ANIMALS
Amb Pengim Penjam

4 de març, a les 12h

TEATRE FAMILIAR

TRES TOMBS 2007

Del 12 al 18 de març

Organitza: Regidoria de Salut Pública i
Consum. Col·labora: Diputació

Org: Regidoria de Cultura i Agrupació dels Tres Tombs

Exposició “Carnaval 2007”
Del 13 al 25 de març

SETMANA DEL CONSUM
Exposició “Aprèn
a consumir amb
responsabilitat”, al
Centre Cívic Can Cuiàs

TEATRE

FLOR DE FANGO
Amb Sílvia Kigel

9 de març

10 de març

 Preu: 3,60 euros

Presentació de la festa

de Tres Tombs de Montcada i Regidoria de
Cultura.

Dilluns 12
exposició. “Aprèn a consumir amb
responsabilitat”. Emmarcada en la Setmana
del Consum. Fins al 18 de març.  Lloc: Cen-
tre Cívic Can Cuiàs. Organitza: Regidoria
de Salut Pública i Consum i Creu Roja.
reunió. De la Comissió de necessitats
educatives especials. Hora: 15.15h. Lloc:

Lloc: Sala de cursos de l’Ajuntament (Av. de
la Unitat, 6). Organitza: Comissió de Neces-

sitats Educatives Especials.

Dimarts 13
inauguració. De l’exposició de foto-
grafies del Carnaval 2007. Fins al 25 de
març. Hora: 20h. Lloc: Casa de la Vila.

Dimecres 14
inauguració. De les escales mecà-
niques de Can Sant Joan. Hora:18h. Lloc:

Carrers Bateria i Diagonal.
conferència. “El català a l’escola
després de 25 anys d’immersió”. A càrrec
de Juli Palou, professor de Didàctica de la
Llengua i Literatura Catalana a l’UB. Ho-

ra:19.30h. Lloc: Casa de la Vila. Orga-

nitza: CEIP El Turó. Col·laboren: Ajun-
tament de Montcada i Reixac i Centre de
Recursos Pedagògics.

Dijous 15
estands informatius. Sobre la
Setmana del Consum. Hora: De 10 a 12h.
Lloc: Plaça Lluís Companys. Organitza:

Regidoria de Salut Pública i Consum i Creu
Roja.

Divendres 16
inauguració. Del Parc de Salut de la
plaça Francesc Macià. Hora: 17.30h.
Organitza: IME.

Església de Santa Engràcia,
a les 19.30h

Exposició “Instants de natura”
Fins a l’11 de març

Desfilada

Inici: Pavelló Miquel Poblet, a les 12.30h
11 de març

 més informació: www.montcada.cat

EL ILUSIONISTA
de Neil Burger

3 de març, a les 19 i les 22h

CINEMA

 Preu: 3,60 euros per sessió

 Preu: 5,60 euros
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L’activitat teatral viu un moment
de revitalització a Montcada

TEATRE

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament aposta per promoure els grups locals i la formació teatral

laura grau
montcada

 >> Alumnes del curs d’iniciació teatral durant una classe a la Casa de la Vila

SANTI ROMERO

El panorama teatral viu una eta-
pa de revitalització amb l’exis-
tència de diversos grups ama-
teurs en plena activitat i la
consolidació dels cursos de
teatre que va posar en marxa la
Regidoria de Cultura fa tres
anys. Aquest bon moment es va
posar en evidència durant la
Tarda de Teatre en homenatge
a Xavier Fàbregas que es va fer
el passat desembre i en què van
participar els grups TEA345 i
Teatrac i els alumnes dels cur-
sos municipals que dirigeix el
professor Climent Sensada,
amb una vintena d’alumnes.
Una altra novetat és el retorn
del grup Dèria Teatre que,
després d’un llarg període
d’inactivitat, torna a escena. Per
afavorir aquesta dinàmica, la
Regidoria de Cultura ha obert
una nova via que consisteix a sub-
vencionar classes magistrals a
càrrec de professors de l’Institut
del Teatre. La primera experièn-
cia s’ha fet amb TEA345.  Segons
un dels directors, David Velas-
co,  “aquestes sessions marquen
un abans i després i suposen un
gran estímul per als alumnes”.

Col·laboració. La regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU),
també ha destacat la col·laboració
dels alumnes dels cursos i de
TEA345 en els actes d’animació
que es fan al municipi, “és un in-
tercanvi positiu que dóna als
actors la possibilitat de posar-
se davant del públic”. També
existeix un conveni amb l’Institut
del Teatre per impartir formació
teatral a l’ensenyament secundàri.
Aquest curs s’han obert dos
grups als instituts Montserrat
Miró i la Ribera.

opinions

Climent Sensada
Professor de teatre

“Hem arribat a
la quarta edi-
ció dels cur-
sos amb una
bona assis-
tència, una
v i n t e n a
d’alumnes,
repartits en els dos grups –
d’iniciació i d’interpretació
teatral. Crec que és l’inici d’un
cicle que pot ser bo per l’acti-
vitat teatral. Hi ha molta gent
amb ganes i entusiasme”.

projectes

Els grups de teatre locals es troben immersos en
la preparació de diferents espectacles que podrien
estrenar-se coincidint amb la Festa Major. TEA
345 –a la foto de dalt, representant La caputxeta
vermella, de Xavier Fàbregas–ha començat a
treballar El diari d’Ana Frank, un projecte ambiciós
que ha aconseguit engrescar la quinzena de joves
actors que formen el grup, resultant de la fusió
dels grups de la Unió i del Gran Casino de Terra
Nostra.  El grup de teatre de l’Abi, Teatrac –a la
foto d’abaix, a l’obra El ladrón, també de Fàbre-
gas– prepara una comèdia titulada No et vesteixis
per sopar, amb sis personatges. Dèria Teatre retor-
na amb un espectacle sobre el maltractament in-
fantil que seguirà la línia dels seus muntatges de
carrer, de gran impacte visual. El grup  de La Salle
ja ha fet el càsting per triar els 65 actors que
apareixeran al musical Annie que té previst estre-
nar al desembre. I el Rinconcillo assaja Versos
descalzos, un homenatge al poeta cubà José
Ángel Buesa, que encara no té data d’estrena.LG

David Velasco
Director de TEA 345

Marc Capella
Director de Dèria Teatre

Josep Lluís Jiménez
Director de Teatrac

“Al municipi
es fa bon tea-
tre amateur,
però fins ara
cada grup
anava a la
seva. L’ho-
menatge a
Fàbregas va
ser una bona ocasió per trobar-
nos i compartir projectes i
inquietuds” .

“Una de les
conclusions
que hem de
treure del pa-
norama ac-
tual és que hi
ha base su-
ficient per
posar en mar-
xa una Aula de Teatre, un es-
pai comú de creació i formació
per a tots els grups de Mont-
cada”

“En aquest
moment hi
ha una revifa-
lla del fet tea-
tral. S’ha
d’aprofitar la
cojuntura per
engegar pro-
jectes més
ambiciosos. Dèria torna grà-
cies a la incorporació de gent
nova”.

SIS GRUPS DE TEATRE DE MONTCADA PREPAREN OBRES
FOTOS: LAURA GRAU
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 >> L’actriu i cantant Sílvia Kigel en un moment de l’espectacle

AFOMIR/ARXIU

La desfilada de Sant Antoni
arriba a la quinzena edició

 >> Un carro tirat per bous desfila davant de l’Església durant l’anterior edició

laura grau
redacció

>> TRES TOMBS

laura grau
montcada

Flor de fango és el nom d’un po-
pular tango i també és el títol
de l’espectacle teatral-musical
que la companyia Lapsus repre-
sentarà el 9 de març a l’Auditori
(20h). Es tracta d’un recorregut
musical sobre els drets de la
dona amb textos, poemes i can-
çons que van tenir les dones
com a destinatàries al llarg dels
segles XIX i XX. L’obra, que
ha programat  el Consell de la
Dona,  s’emmarca en les activi-
tats commemoratives del Dia
Internacional de la Dona.

L’11 de març els carrers de
Montcada tornaran a reviure el
seu passat camperol amb la pre-
sència de cavalls, bous i altres ani-
mals que han estat vitals per al
treball de l’home durant segles.
La Festa dels Tres Tombs, en ho-
nor a Sant Antoni Abad, patró
dels animals, arriba a la seva
quinzena edició gràcies, sobretot,
a l’entusiasme d’un apassionat
dels animals, el montcadenc, Joan
Massagué, i al suport de la
Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament.

Benedicció. La Festa dels Tres
Tombs s’inaugura sempre el dia
abans, el 10 de març, amb la
presentació i benedicció de la
bandera i la imatge de Sant
Antoni a l’Església de Santa En-
gràcia. Al dia següent tots els
convidats –encara no està con-
firmada la xifra d’assistents– es

 ‘Flor de Fango’ fa un recorregut
musical sobre els drets de les dones

L’obra es representarà el 9 de març a l’Auditori amb motiu del Dia de la Dona

concentren amb els seus animals
i carros davant del pavelló Mi-
quel Poblet, on es fa un esmor-
zar de germanor. A partir de les
12.30 h la comitiva creuarà el
pont dels Hermanos en direcció
al carrer Major on el mossèn de
la parròquia beneïrà els animals,
no només els que formin part
de la desfilada sinó també
gossos, gats i altres animals de
companyia que porti el públic.

Homenatge. La següent pa-
rada serà la Casa de la Vila on
les autoritats municipals faran
l’entrega d’un obsequi a Lluïsa
Cunill, filla de Lluís Cunill
Mulet, veí de Montcada que va
ser l’ànima dels Tres Tombs
durant molts anys. Lluïsa
Cunill va ser la dipositària
durant molts anys de la bande-
ra original dels Tres Tombs,
que data dels anys quaranta, i
que va servir de model per fer
la que s’ha utilitzat en aquesta

segona etapa. Massagué ha
explicat que l’homenatge al da-
rrer carreter, que es feia tradi-
cionalment, s’ha de reorientar
cap altres oficis i persones que
hagin fet la seva aportació al
poble i les seves tradicions,
“perquè ja no queden testimo-
nis vius de la tasca dels carre-
ters”. També ha fet una crida
per crear una comissió dels Tres
Tombs “on participin persones
que estiguin disposades a im-
plicar-se en l’organització”. Es
confessa cansat d’estar en prime-
ra línia i confia que hi hagi un
relleu “per tal que la festa no
s’acabi perdent”, afegeix.
La regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), ha ressaltat la tas-
ca de Massagué i la voluntat de
continuar donant suport a
aquesta tradició que “ens recor-
da una època del nostre pas-
sat  i alhora és un acte molt
vistós que paga la pena veure”,
ha remarcat.

L’organització retrà homenatge al desaparegut Lluís Cunill, ànima de l’antiga festa

La Casa de la Vila acull les
millors fotos del Carnaval

laura grau
redacció

El 13 de març s’inaugura a la sala
d’exposicions de la Casa de la
Vila (20h) una exposició de foto-
grafies del Carnaval 2007 que es
podrà visitar fins al 25 de març.
La mostra està formada per 150
imatges fetes per membres de
l’Agrupació Fotogràfica de
Montcada i Reixac (AFOMiR),
els fotògrafs montcadencs Santi
Romero i Pere Capmany i
tècnics de Cultura.

Visió global. Enguany la
Regidoria de Cultura no ha
editat el DVD amb les imatges

de Carnaval perquè ha constatat
que la majoria de comparses ja
s’asseguren filmacions i fotos
per part d’amics i familiars i es
fan els seus propis DVDs. Per
això s’ha cregut més convenient
muntar una exposició on els
participants puguin retrobar-se
i alhora tenir una visió global
del Carnaval. La mostra no
només inclou fotos de la Rua,
amb quatre per comparsa, sinó
també de la resta d’actes que es
van fer a Montcada des del
Dijous gras fins al Dimecres de
cendra, amb l’arribada i el
comiat del Rei Carnestoltes i el
ball infantil, entre d’altres.

ARXIU
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L’actor montcadenc Carlos
Cuevas repeteix a ‘Ventdelplà’

laura grau
montcada

 >> Carlos Cuevas va parlar per als micròfons e Montcada Ràdio

PILAR ABIÁN

Carlos Cuevas, amb 11 anys
d’edat i veí de Terra Nostra, in-
terpreta des de fa dos anys el
personatge de Biel Delmàs –el
fill de la metgessa del poble– a
la popular sèrie de TV3 Ventdel-
plà, que s’emet els dilluns i els
dimarts a les 22h. Aquesta és la
tercera temporada de la teleno-
vel·la, que ha aconseguit bons
nivells d’audiència a Catalunya.
Cuevas ha explicat que se sent
molt còmode amb els seus com-
panys de rodatge i amb el seu
paper a la sèrie: “En Biel és un
nen que va patir molt però té
un caràcter obert i alegre”, ha
dit. El  jove actor ha de compa-
ginar els rodatges amb les classes
al CEIP Mitja Costa i el futbol.

Aquesta és la tercera temporada que participa en la popular sèrie de TV3

>> Cicle de Poesia a la Frescaen 2 minuts...
‘La Pegatina’, a la revista Enderrok�

Es convoca la dinovena edició del
Concurs de cartells de Festa Major

La Regidoria de Cultura con-
voca el dinovè concurs de car-
tells de la Festa Major 2007. El
certamen atorgarà un primer
premi de 800 euros i tres accès-
sits de 180 cadascun. La mida
del cartell haurà de ser A3. El
jurat seleccionarà 10 cartells per-
què les entitats escullin el dis-
seny que representarà la festa
del seu barri. En la modalitat

També es convoca un concurs per triar el cartell de la Mostra de Turisme

laura grau
montcada

infantil, el jurat concedirà tres
premis i poden participar els
menors de 15 anys que visquin
estiguin escolaritzats a Mont-
cada. La mida del cartell pot ser
un A4 o un A3. Les obres es
poden presentar a l’OAC fins
al 26 de març.

Nou concurs. La Regidoria
d’Infància i Joventut convoca
un concurs per escollir el cartell
que difondrà la pròxima edició

de la Mostra de Turisme Juve-
nil, prevista per al 15 de juny.
Els participants han de tenir
edats compreses entre els 16 i
els 25 anys i els treballs han
d’estar elaborats amb progra-
mes de disseny (Free-Hand o
Corel-draw) i en format JPG
d’alta qualitat. Les obres s’han
de fer arribar a l’Espai Jove Can
Tauler fins al 4 de maig. El
guanyador rebrà un premi de
180 euros.

El primer treball del grup La Pegatina, titulat “Al carrer”
és motiu de notícia al darrer número de la prestigiosa revis-
ta musical Ender rok,
que destaca el ritme
ballable i festiu del cedè
i la combinació de rum-
ba, reggae i ska, que
compta amb les col-
laboracions especials de
Che Sudaka, Gambeat i
Manu Chao, entre
d’altres. El passat 27 de
febrer, la banda que lidera Rubén Sierra va fer el concert de
presentació oficial del nou cedè a la Sala Sidecar de Barcelo-
na davant d’un nombrós públic. LG

La Unió fa cursos de ball al març
El Club de ball Invicto de La Unió de Mas Rampinyo organitza
nous cursos de ball a la seu de l’entitat (Av. Catalunya, 16-18)
a partir del mes de març. Els dimecres de 19.30 a 20.30h
s’ofereixen classes de ritmes llatins (reggeton, salsa, samba, txa-
txa-txà i batuka) per a nens i joves de 10 a 18 anys. Els dilluns
de 20.30 a 22h es faran balls de saló de nivell inicial adreçats a
principiants. Els professors que fan les sessions són membres
de l’Associació Espanyola de Ball Esportiu i de Competició.
Per a més informació es pot trucar als telèfons 935 644 050 (La
Unió) o 605 680 087 (Inés o Víctor).  LG

Nous rellotges de Juan Fernández

�

Juan Fernández, rellotger de Montcada i Reixac i creador
de rellotges amb un disseny artístic, ha presentat les seves
noves creacions a la revista Nexotime. El rellotge anomenat
“Ales al vent” és una creació inspirada en un disseny del
rellotger francès Henri Robert de 1878. També presenta
l’obra “El temps infinit”, rellotge inspirat en el símbol
matemàtic i que constitueix una metàfora del pas del temps,
i els rellotges de 24 hores, amb l’esfera dividida en dues
parts, una marca l’hora i l’altra és de decoració. NM

L’Ajuntament s’adhereix al Padicat�
El Consistori s’ha adherit al projecte Padicat de la Biblio-
teca Nacional de Catalunya que consisteix en la compilació,
preservació i accés obert als documents publicats
digitalment que siguin representatius de la cultura i la
societat catalanes. El projecte compta amb la col·laboració
del Centre de Supercomputació de Catalunya i amb el
suport de la  Generalitat i la Fundació puntcat.  LG

�

“Els estudis em van bé i
m’agrada molt fer d’actor”,
comenta. Quan acabi la sèrie –

se suposa que aquesta és l’última
temporada– li agradaria  fer ci-
nema.

ARXIU
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carnaval 2007

Los Carrozas, Época

Fotografies de Manuel Almagro, Pedro Caballero i Manuel Gallart

Ajuntament, Cuina de disseny

Endansa, Scatanum

>>Llar Jesús Ferrer

La Rua venç l’amenaça de pluja
l mal temps va estar a punt de truncar la
feina de mesos i les il·lusions de prop d’un
miler de persones que el 17 de febrer

estaven a punt per desfilar a la Rua de Carnaval
2007. La Regidoria de Cultura i les comparses van

decidir de forma consensuada ajornar la desfilada
al dia següent i avançar-la una hora. Després
d’uns primers moments d’incertesa, la Rua es va
celebrar amb normalitat i força espectadors que
van gaudir d’una gran diversitat de disfresses que

recreaven èpoques i ambients tan diferents com
l’antiga Roma, la cort de Maria Antonieta o els
carrers de Londres, entre d’altres. El Carnaval
també va tenir un espai per a la reivindicació, a
càrrec de les AV de Can Cuiàs i Can Sant Joan.

Espai Jove Can Tauler, La Oveja negra del rebaño

Los Carrozas, Época

La Salle Connecta, Volando Voy

Aserm, Guayaquil Antiguo

E
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April School, Buckingam Palace

México Lindo, Amics de Montcada

Gimnàs Jym’s, Dancing Queen

Sangre Flamenca, Sevillanas

Can Cuiàs, El regreso del Titanic

AV Can Sant Joan, Condenados

No somos nadie, No somos nadie

Aire Nuevo, Lejano Oeste
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Enginy i color
a Can Cuiàs

l barri de Can Cuiàs va cele-
brar la seva Rua i la festa de

Carnaval el 16 de febrer a la tarda,
organitzat pel Centre Cívic i el
col·lectiu C4. En total van exhibir-
se 6 comparses integrades per ma-
res, pares i nens, amb uns 200
particpants, que van omplir de
colors i motius amb la cercavila pels
carrers del barri. Bolets, nimfes del
bosc, bústies de correus i una gran
quantitat d’imaginació i fantasia va
caracteritzar la Rua de can Cuiàs
2007 que va creixent any rere any.

E

Esplai Sesa, Equip Sesa

Agrupament Escolta El Turó, Escoltes

SANTI ROMERO

LAURA GRAU

SANTI ROMERO

El grup Endansa
guanya a Barcelona

Concurs de sardines

a comparsa Endansa, de l’Escola de Dan-
sa Eva Nieto, va guanyar el primer premi

de la Rua de Barcelona amb la disfressa que
va lluir a Montcada, titulada Scatanum. També
es va endur el primer premi de comparsa i el
segon de carrossa al Carnaval d’Olot,
considerat Festa d’Interès Turístic Nacional.

L

a festa de benvinguda i de comiat del Rei Carnestoltes
(fotos de dalt) van comptar amb l’animació dels

alumnes del curs de teatre de Cultura i el grup TEA345. Al
concurs de sardines, dimecres de cendra, van participar prop
de 200 nens. Sa Majestat va triar les millors creacions.

L

Arribada i comiat del Rei Carnestoltes
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carnaval escolar 2007

CEIP Reixac

CEIP Mitja Costa CEIP El Viver

CEIP El Turó

CEIP Elvira Cuyàs

CEIP Font Freda

La Salle Sagrat Cor

Ciutat Meridiana

Fotografies de Santi Romero i Pere Campmany

Comerciant,

vols anunciar-te

a La Veu?

Truca’ns i

t’informarem

625 601 107
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el retro-visor laura grau

L’edifici, que integrava un mercat i una discoteca, es va inaugurar l’any 1983
LAURA GRAU

 >>  Una grua excavadora va enderrocar l’edifici en a mitjan de febrer

Mercacom i HJ ja són passat

-Buenas tardes,  estoy buscando al médico  jefe de pabellón para que me acompañe en
un recorrido por la institución.
-Precisamente usted esta hablando con esa persona.
-Un placer conocerlo, me han dicho que este hospital es pionero en terapias psicológicas
grupales
-En efecto , y con excelente resultados , tenemos ese orgullo.
-Me gustaría conocer más acerca de vuestras experiencias , estoy realizando un docto-
rado en ese tema..
-Doctor , usted ha llegado al lugar indicado, acompáñeme y esta noche oficiaré de  Virgilio.
Los hombres transitaron los pasillos, las salas desiertas,  en el camino  iban desentrañan-
do los más intrincados  interrogantes académicos . Después de tres horas de moroso
recorrido se despidieron afablemente .
Luis Jarre se quitó el guardapolvo, había hablado demasiado y estaba agotado, recordó
que debía tomar la pastilla de lo contrario el enfermero de la mañana advertiría su
excitación después de una noche despierto.
Manuel Lista salió y recién al llegar a la verja del extenso parque se sacó la chaquetilla,
sentía que le daba prestigio y protección aunque debía reconocer que se había aburrido
muchísimo, se prometió que la próxima vez entraría en otro lugar, por ejemplo,  la central
de bomberos.

Figuraciones. Susana Moyano (Argentina)
seleccionat del mes de febrer

 >>  L’edifici del Mercacom i la discoteca a final de la dècada dels vuitanta

N.SALMERON/ARXIU

La plaça Espanya de Mas Ram-
pinyo presenta un aspecte inu-
sual després que s’hagi ende-
rrocat l’edifici del Mercacom i
l’HJ, que ocupava aquests te-
rrenys des del 1983. El Merca-
com era un mercat de gestió
privada que va funcionar fins a
finals dels noranta. L’equipa-
ment va néixer amb bones pers-
pectives i seguint l’estudi eco-
nòmic que va fer l’Ajuntament
sobre el tipus de parades que
havia d’acollir. Però amb el pas
del temps i l’aparició de les grans
superfícies comercials, les para-
des van anar tancant i la instal·-
lació va entrar en crisi.

Discoteca. L’HJ es va inau-
gurar el 14 de desembre de 1983
amb un concert multitudinari
a càrrec del cantant Dyango. La
sala es va posar de moda a
Montcada i als municipis veïns
durant els primers anys de fun-
cionament i van passar-hi
artistes com Lolita o Bibi An-
dersen. Problemes econòmics i
alguns escàndols van fer que
tanqués l’any 1993. El solar que
ha quedat buït acollirà una
promoció privada de pisos.

L’argentina  Susana
Moyano, autora del mes

>> EL BASAR

laura grau
montcada

Figuraciones, de l’argentina Susa-
na Moyano, de 54 anys, és el
microrelat seleccionat del mes
de febrer al concurs El Basar de
Montcada Ràdio. El relat se
situa en una institució psiquià-
trica i narra la trobada entre el
director del centre i un visitant
que diu estar fent un doctorat
en psicologia. Al final de la con-
versa  el relat fa un gir inesperat

que canvia totalment el seu
sentit. El jurat, format pels
crítics Juan Antonio Masoliver,
Sònia Hernández i Fernando
Valls, també ha escollit quatre
finalistes: La soledad, de Vivian
Montané (Cuba); Mirando se entien-
de la gente, de Miguel Carcasona
(Zaragoza); Perspectives, de Núria
B. Tortajada (Tarragona) i Una
melodia per a dos, de Míriam Cen-
dra (Barcelona). Al febrer han
participat al certamen 164 autors.
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BÀSQUET. GRUP C DE LA LLIGA EBA

El Valentine perd opcions en
sumar dues derrotes seguides

L’equip va ensopegar a la pista de l’Esplugues per 80-77 i a casa, davant del Navàs, per un clar 70-98

Les dues últimes jornades no
han estat gaire positives per al
Valentine masculí, que s’ha
distanciat a dues victòries de la
zona del play-off d’ascens del
Grup C. Els montcadencs van
perdre els darrers partits de la
Lliga EBA a la pista de l’Es-
plugues per 80-77, jugat el 18
de febrer, i al pavelló Miquel
Poblet el dia 25 davant del
Navàs, el líder, per un clar 70-
98. El Montcada ha baixat fins
a la setena posició amb 10
triomfs i 9 derrotes, empatat
amb el Sant Pere de Terrassa.

Les claus. Contra el conjunt
del Baix Llobregat, el Montcada
va deixar escapar un triomf que
tenia molt encarrilat a falta de
quatre minuts per a l’acabament
del matx, amb un avantatge de
15 punts. L’encert de l’Esplu-
gues en el llançament exterior i
la manca de reacció del Valen-
tine –“juntament amb una dosi
de despropòsits arbitrals”, en
opinió del capità Jordi Pons–
van ser les causes de l’enso-
pegada del conjunt que entrena
César Saura.
Les errades a Esplugues es van
tornar a repetir en el darrer
matx a casa davant un rival que
va demostrar amb escreix
perquè es troba a la primera
posició del Grup C, amb 4 der-
rotes en 19 jornades. El
Valentine va començar bé però,
en els darrers instants del pri-
mer quart, el Navàs es va mos-
trar molt encertat en atac, a
diferència del Montcada que no
va estar bé ni en atac ni en de-
fensa. “No vam tenir la pacièn-
cia suficient per remuntar el  >>  Pardo ha tornat al Valentine

SANTI ROMERO

sílvia alquézar
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marcador advers”, ha dit Saura,
qui reconeix que el rival va fer
moltes cistelles fàcils fruit dels
errors montcadencs.
Respecte al distanciament dels
llocs capdavanters després de
les dues últimes derrotes, la
plantilla no ho veu com un
problema, ja que encara que-
den dos mesos de competició i
cada setmana hi ha molts canvis
a la taula. El que sí preocupa al
tècnic montcadenc és que
l’equip “recuperi la credi-
bilitat de joc, no permetent

PARDO TORNA
PER SUBSTITUIR

LLUÍS CURTO

canvis

El base Lluís Curto no va jugar
els dos darrers partits de lliga,
contra l’Esplugues i el Navàs.
El jugador local es perdrà el que
resta de temporada a causa
d’un trencament del tendó ro-
tulià del genoll de la cama dreta,
que es va fer fortuitament dies
abans de jugar al Baix Llobregat
en una de les classes dels estu-
dis que cursa a l’Institut de Na-
cional d’Educació Física. Curto
va ser operat el dia 16 amb èxit.
Tot just tenir l’alta mèdica, el ba-
se va voler estar al costat dels
seus companys al matx contra
l’Esplugues. El jugador va la-
mentar la lesió, tot just en un
moment dolç de la seva tra-
jectòria: “Ara toca donar suport
a l’equip i fer tot el possible per

recuperar-me i estar bé de
cara a la temporada vinent”.
Per substituir la baixa de Curto,
el Valentine ha recuperat l’exju-
gador local Ivan Pardo, que l’any
passat es va retirar. Pardo ja va
debutar al matx a casa contra el
Navàs, on va jugar uns tres
minuts. “Creiem que ens pot
ser útil la seva aportació”, ha
dit el tècnic, César Saura. LM

>> ATLETISME. Cros

Carles Cera,
catorzè per
equips al

torneig estatal

sílvia alquézar
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El corredor Carles Cera, al Ri-
pollet Unió Atlètica (RUA), va
aconseguir la catorzena posició
per equips de 40 conjunts
participants al Campionat
d’Espanya de cros per clubs,
disputat a Xerès el passat 25 de
febrer. L’atleta de Can Cuiàs va
entrar el 57 d’un total de 215
arribats i va recórrer la distància
de 12.665 metres en 40 minuts i
29 segons. El circuit va
transcórrer a la Pradera Hípica
de Chapín, un trajecte bastant
pla. “Va ser una cursa molt
ràpida. Estic content perquè he
complert els objectius a nivell
d’equip i personal”, ha indicat
Cera, qui ha recordat que a
l’estat es troben els millors
equips de fons de tot Europa.
El Campionat d’Espanya va
comptar amb la participació de
més de 2.300 atletes de totes les
categories, de 430 clubs diferents.

Punt final. Amb el torneig
estatal, el corredor montcadenc
ha tancat la temporada de cros-
sos, amb una valoració positiva.
“He fet una campanya accep-
table, tenint en compte que no
he pogut entrenar com m’hau-
ria agradat”, ha manifestat Cera.
A partir d’ara, l’atleta local, al
RUA, començarà a preparar la
pista a l’aire lliure.

 >> Carles Cera

 >> L’aler Àlex Arenas fa un bàsquet al matx contra el Navàs

bàsquets fàcils als rivals com
ha succeït als darrers enfron-
taments”, opina Saura.
En el pròxim partit, el Valen-
tine es desplaçarà el 3 de març,
a la pista del Ripollet, el
penúltim classificat, tot i que
s’ha reforçat en les últimes
setmanes per intentar salvar la
categoria EBA. En el proper
matx al pavelló Miquel Poblet,
el Montcada rebrà el dia 11
l’Universitat de Saragossa, el
cuer del Grup C amb només
dues victòries en 19 jornades .

 SANTI ROMERO

ARXIU
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada perd el lideratge
i també el primer partit a domicili
sílvia alquézar
redacció

FOTOS: SANTI ROMERO

El CD Montcada no va tenir un
bon dia en el seu desplaçament
al camp del Vilassanès, on va en-
caixar la primera derrota de la
temporada a domicili per 3-1,
amb gol de Sergio. L’ensopegada
li ha fet perdre el lideratge del
Grup Primer de Preferent en
favor del San Cristóbal de
Terrassa, que té 48 punts, dos
més que el conjunt montcadenc.
L’equip que dirigeix Toni Ca-
rrillo no va fer un bon partit
davant un rival que es troba
situat a la zona baixa de la
classificació lluitant per eludir el
descens. Malgrat no jugar bé, el
Montcada guanyava per 0-1 a
manca d’un quart d’hora per al
final,  quan hi va haver la topada
fortuïta d’un rival amb Mejía,
que el va deixar uns minuts in-
conscient. El matx va estar aturat
uns 20 minuts fins que els serveis
mèdics van reanimar el davanter
montcadenc i l’ambulància el va
traslladar a l’hospital de Mataró,
on va ser donat d’alta en 24
hores. L’incident va trasbalsar els
seus companys, que van veure
com en 15 minuts el Vilassanès
va donar la volta al marcador i
es va emportar el triomf.

 >>  Claudio Pérez (12) i Jordi Jiménez al matx contra el Montornès

>> ENSURT

Mejía queda
inconscient en
rebre un cop
fortuit al cap

sílvia alquézar
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Per sort, la
topada de
Mejía amb
un rival no-
més va que-
dar en un
ensurt. En
el moment
de tancar aquesta edició, el ju-
gador es recupera favorable-
ment del cop que va rebre a la
templa. El davanter, de 31
anys, va caure fulminat al ter-
reny de joc i, gràcies a la ràpida
reacció del fisioterapeuta del
club, va recuperar la conscièn-
cia. Mejía va ser traslladat a
l’hospital de Mataró, on va es-
tar 24 hores en observació. La
plantilla i la directiva van viure
amb molta angoixa la lesió del
davanter local, que ja porta
quatre temporades al club
montcadenc. “Va ser un mal
tràngol que, per sort, ha
tingut un final feliç”, ha
comentat el vicepresident,
Gonzalo Frasnedo, que va
acompanyar al jugador lesionat
a l’hospital juntament amb el
president del CD Montcada,
Antoni Alcalà.

 >>  Josué controla una pilota davant un rival del Sant Celoni, que no va poder fer res per aturar el Montcada

 >> El Santa Maria juga al camp antic de la Ferreria

>> FUTBOL. Segona Regional

El Sant Joan cau per
la mínima al nou estadi

El Sant Joan va perdre el darrer
matx de lliga disputat al nou es-
tadi de la Ferreria contra el
Montornès per 0-1, amb un gol
en pròpia porta. El conjunt lo-
cal va disposar de diverses
ocasions i va enviar al pal un
parell de pilotes. “Ens costa fer
gols”, ha dit el directiu, Toni
Ortega. De fet, el Sant Joan ha
marcat 28 gols en 22 jornades i

>> FUTBOL. Segona Regional

El Santa Maria suma
un nou resultat negatiu

El derbi de
Segona serà
l’11 de març

>> FUTBOL

El derbi montcadenc del Grup
Novè de Segona Regional serà
el dia 11 de març. El Sant Joan
jugarà com local al nou estadi de
la Ferreria. A la primera volta,
l’enfrontament va acabar amb
taules (0-0). Els dos equips van
jugar amb molt de respecte i es-
portivitat. A més, aquell dia va
tenir lloc el duel entre els ger-
mans Claudio i Ramón Sanz, el
primer milita al conjunt de Can
Sant Joan i el segon a l’equip de
Terra Nostra. El matx comen-
çarà a les 12h.

sílvia alquézar
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Valoració. El tècnic local era
conscient que un dia o un altre
s’havia de produir la derrota.
“Vam viure una situació difícil
que, evidentment, ens va in-
fluir. Tot i això, hem de ser
crítics i veure que no vam ju-

gar bé”, ha dit Carrillo, qui ha
remarcat que al darrer matx es
van encaixar dos gols a pilota
parada “un fet poc habitual en
el nostre equip”. A la jornada
anterior, el Montcada no va
tenir cap problema per superar

de forma clara el Sant Celoni –
també a la part baixa– per 5-2,
amb gols de Putxi (2), Sergio,
Mario i Mejía. La plantilla vol
oblidar l’última derrota amb un
triomf contra el Sant Cugat el 4
de març a casa.

SANTI ROMERO

sílvia alquézar
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 >> Una jugada del derbi anterior

n’ha encaixat 27. La derrota
trenca una ratxa de tres resultats
positius, l’últim va ser el 18 de
febrer al camp del Sant Celoni
B, el cuer del Grup Novè de
Segona Regional, per 0-2. El
conjunt local no va tenir molts
problemes per superar un rival
molt fluix format sobretot per
jugadors joves, alguns d’ells en-
cara juvenils. El Sant Joan es
troba a la novena posició amb
30 punts.

LAURA GRAU

SANTI ROMERO

El Santa Maria segueix immers
en la ratxa negativa de resultats
de les últimes jornades. Els dos
darrers partits ha encaixat dues
derrotes a domicili: al camp del
Vilamajor per 2-1 –amb gol de
Javier Bermejo– i a Cardedeu
per 1-0. El conjunt local va tenir
les seves opcions de guanyar, ja
que l’àrbitre va anul·lar un gol a
falta de cinc minuts per fora de

sílvia alquézar
redacció

joc. “Només ho va veure ell”,
ha dit el capità, Javier Lara, qui
ha reconegut que a l’equip li cos-
ta fer gols, entre d’altres raons,
per l’absència del davanter cen-
tre Cristian, lesionat. El dia de
Vilamajor, el Santa Maria va per-
dre per un gol en pròpia porta
als darrers minuts. “No hem tin-
gut gaire sort en els últims
partits”, ha indicat el capità, que
ja s’ha recuperat dels seus pro-
blemes físics.
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L’STE remunta
el Can Titó i segueix
a prop de l’Hospitalet

>> FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera A

rafa jiménez
pla d’en coll

FOTOS: SANTI ROMERO

 >> El jugador montcadenc Marc Sala va estar molt encertat durant tot el partit i va ser l’autor de dos gols

L’STE Group Montcada va so-
lucionar amb una nova victòria
el seu partit ajornat, per la cele-
bració del Carnaval, davant el
Can Titó Vilanova del Camí (6-
3). Aquest triomf permet que
els homes de Carlos Leandro
continuïn a dos punts del líder,
l’Hospitalet, que no va fallar a
casa, una setmana abans, davant
el Manresa. El partit amb el Can
Titó va suposar el debut de Jai-
me Sánchez Solana, exala pivot
del Sícoris i germà d’Emilio.
Kimet, l’altre fitxatge del club
d’Eusebio Carrero, va tornar a
jugar i va heretar el dorsal 7
deixat per Cristian, que va
demanar la baixa pocs dies
abans.

Inici dolent. El duel amb el
Vilanova del Camí no va
començar gens bé ja que els
visitants van fer dos gols en el
primers cincs minuts. A l’STE
Montcada li va costar reaccionar
i no va aconseguir retallar
distàncies fins al minut 10

gràcies a un gol d’Emilio, que
va poder celebrar així la seva
recent paternitat. A tres minuts
del descans, va arribar la remun-
tada de l’STE. En només un
minut van caure tres gols: dos
de Marc Sala i un altre d’Emilio.
Abans del final de la primera
meitat, el jove Miguelito va tenir
temps per augmentar les distàn-
cies amb el cinquè gol.
La segona part va ser molt més
avorrida. El Can Titó va mos-
trar una mínima reacció amb un
gol, al minut 30, però la victòria
mai va estar en perill. Xavi
Oliveras va fer el definitiu 6 a 3
a quatre del final. Amb tres
punts més a la butxaca, Carlos
Leandro valorava la situació de
l’equip a deu partits del final de
la lliga: “Quan un està segon,
no queda un altre remei que
guanyar i esperar, sense obses-
sionar-se amb què el primer
falli. Encara queda molta lliga
i pot passar de tot”.
L’STE Group jugarà el 3 de
març a la pista de l’Andorra
de Terol, que ha guanyat els
darrers cinc partits.

CRISTIAN, TERCERA BAIXA DE L’STE GROUP MONTCADA

novetats a la plantilla

Quim Salvat, Tabo i la set-
mana passada Cristian.
Aquests han estat els tres
jugadors que han deixat la
plantilla de l’STE Group
Montcada en el que portem de
temporada. “No sé si és cul-
pa meva o seva, però la
veritat és que el rendiment

de Tabo i Cristian, ja sigui
pel sistema de joc o per la
falta d’adaptació, no estava
sent bo”, ha comentat  Carlos
Leandro a l’hora de justificar les
últimes dues baixes. El tècnic
de l’STE Montcada està molt
satisfet amb les incorpo-
raciones de Kimet i Jaime Sola-

na, dos jugadors que coneix
bé de la seva etapa al FC Bar-
celona i que ja va voler fitxar
a principi de temporada. “Sap
greu que hagin de marxar
jugadors, però ara, amb els
dos nous, l’equip ha sortit
reforçat”, ha explicat Lean-
dro. RJ
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>> HANDBOL MASCULÍ. Fase de descens de la Lliga Catalana

La Salle comença amb una
victòria a la pista del Sant Martí
sílvia alquézar
redacció

La Salle ha començat amb bon
peu la fase de permanència de
la Lliga Catalana, en superar el
Sant Martí Adrianenc, un equip
jove però de qualitat, per 22-25.
El matx va ser força igualat,
però la veterania dels montca-
dencs va ser determinant en els
moments claus del final del par-
tit. Cal destacar l’excel·lent ac-
tuació del porter Evángel i
l’aportació ofensiva de dos ju-
gadors del segon equip sènior,
Albert i Chus, que van fer un
gran partit juntament amb el
seu company al conjunt B, el
pivot David Medina. La Salle
ha passat a la segona ronda amb
13 punts, gràcies als triomfs que
va aconseguir a la primera fase
davant dels rivals que també han
quedat enquadrats al grup de la
fase de permanència.
D’altra banda, l’equip que diri-
geix Jaume Puig està de dol per
la mort sobtada del pare del pi-
vot Sergi Pascual, el dia 25.  >> El capità, Xavi Martí, intenta marxar de dos rivals  >>Roser Bordes va ser una de les baixes al matx contra l’Igualada

>> HANDBOL FEMENÍ. Primera Catalana

La Salle perd a la pista
de l’Igualada, el líder

SANTI ROMERO

>> BÀSQUET FEMENÍ

L’Elvira venç
el Collblanc

 >> Lourdes lluita contra una rival

sílvia alquézar
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La Salle ISTE va perdre contra
l’Igualada per 27-22 en el darrer
matx que ha disputat de Prime-
ra Catalana. Les montcadenques
van viatjar a la capital de l’Anoia
amb només 7 jugadores, un fet
que va quedar palès als darrers
minuts quan La Salle no va po-

El conjunt sènior femení del CB
Elvira Cuyàs va aconseguir una
important victòria contra el Coll-
blanc-La Torrassa per 49-41 en el
matx que va disputar al gimnàs
municipal el 17 de febrer. En la
darrera jornada, el partit que
havia de jugar a la pista del CN
Sabadell s’ha ajornat fins al 7 de
març. L’Elvira es troba a la
tretzena posició del Grup Quart
de Segona Catalana amb 6
victòries i 11 derrotes. El conjunt
de Mas Rampinyo jugarà el 3 de
març al gimnàs municipal contra
el Sant Quirze i, el dia 10, visitarà
la pista del Bàsquet Seca de Lleida,
el segon classificat. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

>> BÀSQUET FEMENÍ

El Valentine femení segueix una
jornada més al capdavant de la
classificació del Grup Quart de
Segona Catalana, després d’ha-
ver guanyat els dos últims partits.
El 24 de febrer es va imposar al
Caldes per 75-46 i, a la jornada
anterior, va vèncer el Granollers
a domicili per 48-65. En els
propers enfrontaments, el
Montcada ha de visitar la pista
del Balaguer i rebre al gimnàs
municipal a l’Andorra, ambdós
conjunts situats a la zona mitjana
de la taula. SA

El Valentine es
consolida en
el lideratge

 >> L’escolta local Deborah fent una entrada a cistella

der mantenir el ritme i el rival
va aprofitar per marxar en el
marcador, fins llavors força
igualat. A la setmana anterior,
l’equip local va vèncer el Ba-
nyoles, fins llavors líder empatat
amb l’Igualada, per 30-22. El bloc
ha experimentat una millora del
joc gràcies al canvi de defensa,
més pressionant.

SANTI ROMERO
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>> ESCACS. Campionat de Catalunya per equips

La UE Montcada cau derrotada
després de dos anys i mig invicta
sílvia alquézar
redacció

SANTI ROMERO

La UE Montcada va perdre con-
tra el Figueres per 4’5 a 5’5 en la
quarta ronda del Campionat de
Catalunya per equips, disputada
el 18 de febrer al pavelló Miquel
Poblet. Aquesta derrota posa fi a
una trajectòria excel·lent, amb 23
rondes d’imbatibilitat, és a dir,
més de dos anys i mig sense
perdre. “Algun dia havia de
passar. No hem tingut una bona
jornada”, ha indicat el president,
Jaume Izquierdo, qui ha recordat
que no van jugar els dos primers
taulers: els grans mestres Radek
Kalod, de Bulgària, i Juan Borges,
de Cuba. El primer tauler tenia
un compromís internacional,
mentre que el jugador cubà enca-
ra no disposava de l’autorització
per sortir del seu país.
L’enfrontament contra el bloc de
l’Alt Empordà va ser força igualat
i no es va decidir fins a l’última
partida.

Reacció. La UE Montcada es
va refer de l’ensopegada a la
cinquena ronda, amb un triomf
important a Barberà per 4’5 i 5’5.
L’equip local, amb tots els

 >> El gran mestre Radek Kalod –dreta– no va poder jugar contra el Figueres a la quarta ronda del torneig català

>> KARATE

Dues medalles
al torneig català

 >> David Bermejo i Judith Oliva després d’aconseguir les medalles

>> MUNTANYISME

‘Montcada
camina’ fins al
Pou de Glaç

>> SORTIDES

La Penya Barcelonista
inicia la nova temporada

jugadors, va patir de valent per
imposar-se al conjunt revelació de
la temporada, debutant a la
Divisió d’Honor que, fins al
derbi vallesà, es mantenia imba-

tut coliderant la classificació. Al
principi, el Montcada va comen-
çar bé manant en el marcador,
però al final es van perdre par-
tides que semblaven guanyades,

que van permetre al Barberà
empatar a 4’5. El punt de la
victòria el va aconseguir Lluís
Luna a falta de 12 segons per a
l’acabament del temps.

La Penya Barcelonista de
Montcada ha presentat el nou ca-
lendari de sortides del 2007. La
primera tindrà lloc el 17 de març
i consistirà en una visita guiada
al castell medieval de Florejacs
(la Segarra). D’altra banda,
l’entitat té previst organitzar una
sardinada a Llançà al mes d’abril
i una sortida de cap de setmana
a la Vall de Boí, al maig. A ban-
da de les excursions, la Penya,

que compta amb uns 270 socis,
centra la seva activitat en el
seguiment dels partits que el FC
Barcelona juga al Nou Camp.
La Penya tancarà la temporada
de sortides sòcioculturals amb
un sopar per celebrar el  seu 33è
aniversari, el 21 de setembre. La
commemoració també inclou un
espectacle infantil i una
xocolatada per als més petits a la
plaça de l’Església. SA

sílvia alquézar
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El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, i l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure
(IME) organitzen el pròxim 11
de març una nova sortida dins
el programa Montcada camina
amb... Aquesta vegada els
participants arribaran fins al
Pou de Glaç, a la llera del Besòs.
Les persones interessades han de
ser-hi a les 9h al col·legi La Salle,
cantonada amb la rambla dels
Països Catalans.
A banda d’aquesta caminada, el
Cim també ha previst una sor-
tida matinal el dia 3 als Ecos de
Montserrat. Cal portar l’aigua
i l’esmorzar. L’excursió comen-
çarà a les 8h al col·legi La Salle i
la tornada és prevista a les 15h.
D’altra banda, coincidint amb
el primer diumenge de cada
mes, el Centre Excursionista de
Montcada organitza una sortida
en bicicleta de muntanya pels
voltants de Montcada. Les per-
sones que vulguin participar
han de presentar-se a les 8h a la
plaça de l’Església. La dificultat
del recorregut s’adaptarà al
nivell dels assistents.

Dos karateques del Club Shi-
kan Montcada van aconseguir
dues medalles al Campionat de
Catalunya, disputat a Lliçà d’A-
munt. Judith Oliva va guanyar
el guardó de plata, mentre que
David Bermejo va obtenir-ne el
de bronze. Ambdós karateques
han estat preseleccionats per
participar amb el combinat
català al Campionat d’Espanya,
que es farà al març a Alcalá de
Henares (Madrid). SA
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més en 2 minuts
FUTBOL SALA. STE GROUP B > Territorial
Ensopegada després de molts partits
L’STE Group Montcada B va perdre contra el Premià,
el líder del Grup Segon de Territorial, per 5-3. Aquesta
derrota trenca una excel·lent trajectòria del conjunt
montcadenc, que ha coincidit amb l’arribada del nou
tècnic, Manel Sol, que ha significat el revulsiu de l’equip
per sortir de la zona de descens i situar-se en una posició
còmoda a la classificació. L’STE B es troba al novè lloc
amb 24 punts en 17 jornades. SA

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS > 1a Divisió
Derrota contra el Martorelles
L’Associació Esportiva Can Cuiàs va caure derrota-
da contra el Martorelles per 4-2 en el darrer matx
de lliga, disputat el 17 de febrer. Els montcadencs es
troben a la sisena posició del Grup Segon de Prime-
ra Divisió amb  26 punts. L’AE Can Cuiàs aspira a
quedar entre els primers classificats. SA

HANDBOL. SALLE B > Segona Catalana

La Salle B inicia la segona volta amb
un triomf contra el Vilamajor, el líder
El sènior B de La Salle Montcada ha començat la
segona volta de Segona Catalana amb una victòria
contra el Vilamajor, el líder de la categoria, per 31 a
26 en el matx disputat el 24 de febrer a la pista muni-
cipal coberta. El conjunt montcadenc es troba a la
sisena posició amb 18 punts en 14 jornades. L’equip
local no va tenir un començament positiu però, a
mesura que han passat les jornades, han anat millorant
el joc i els resultats. De fet, l’objectiu del sènior B és
seguir formant els joves jugadors perquè en un futur
puguin pujar al primer equip de l’entitat, que milita
a la Lliga Catalana, la màxima categoria. La Salle jugarà
la pròxima jornada contra el Riudoms, el cuer, amb
cap victòria en tota la temporada. SA

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN > Ct. B

Victòria contra el Gaudí a domicili
El sènior femení del CEB Can Sant Joan (a la foto) va
sumar un nou triomf al darrer partit contra el Gaudí per
46-71. L’equip és cinquè amb 27 punts al Campionat català
B. Per la seva
banda, el bloc
masculí de
l’entitat va
caure derrotat
en el seu des-
plaçament a
Mollet per 77-
47. La seva
classificació no
és bona, ja que
està al tretzè
lloc amb 22
punts. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

les classificacions

FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornada 20
STE-Vilanova 6-3
Equip Pj. Pt.
1 L’Hospitalet 20 50
2 STE 20 48
3 Monistrol 20 40
4 Teruel 20 36

Territorial. Grup 2
Jornada 18
Premià-STE B 5-3
Equip Pj. Pt.
1 Premià 18 43
2 Palau 18 42
3 Parets 18 36
9 STE Group 17 24

Primera Divisió. Grup 2
Jornada 18
Martorelles-C.Cuiàs4-2
Equip Pj. Pt.
1 Sta. Coloma 18 43

2 Touring 16 34
3 Sínia 16 30
7 Can Cuiàs 17 26

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 18 i 19
Esplugues-Valentine80-77
Valentine-Navàs 70-98
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 19 34
2 Tarragona 19 32
3 Olivar 19 31
7 Valentine 19 29

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 19 i 20
Centelles-Mont. B74-66
Mont. B-St. Quirze 86-89
Equip Pj. Pt.
1 Manlleu 20 34
2 Santpedor 20 33
3 Llívia 20 33
12 Montc. B 20 27

Territorial masc. Grup 2
Jornades 18 i 19
Descansa: Elvira
Elvira-Canovelles 63-82
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 18 35
2 Canovelles 18 34
3 Manlleu 18 31
5 Elvira 17 29

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 18 i 19
St. Joan-Llagosta a.
Mollet-St.Joan 77-47
Equip Pj. Pt.
1 Minguella 17 32
2 Canet 17 30
3 Valldemia 18 30
13 C. St. Joan 16 22

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 18 i 19
Granollers-Valentine48-65
Valentine-Caldes 75-46
Elvira-La Torrassa 49-41

Sabadell B-Elvira a.
Equip Pj. Pt.
1 Valentine 19 36
2 Seca 19 34
3 Mollet 19 33
4 St. Cugat 19 31
15 Elvira 17 23

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 18 i 19
St. Joan-Ribes a.
St.Joan-Gaudí 46-71
Equip Pj. Pt.
1 AECS 21 16 31
2 Castellar 17 30
3 Sarrià 15 29
5 Sant Joan 16 27

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 21 i 22
Montcada-St. Celoni5-2
Vilassanès-Montc. 3-1
Equip Pj. Pt.

1 S. Cristóbal 22 48
2 Montcada 22 46
3 Vic 22 42
4 Llagostera 22 39

2a Regional. Grup 9
Jornades 21 i 22
St. CeloniB-St. Joan 0-2
Vilamajor-Sta Maria  2-1
Cardedeu-Sta.Maria  2-1
St. Joan-Montornès   0-1
Equip Pj. Pt.
1 Franqueses 22 49
2 Vilanova 22 46
3 Cardedeu 22 45
9 Sant Joan 22 30
14 Sta. Maria 22 25

2a Divisió. Grup 2
Jornades 17 i 18
Palau-EF Montc. 1-15
Montcada-St. Quirze0-4
Equip Pj. Pt.
1 Vic 15 45
2 Gurb 17 37
3 EF Montc. 17 34

4 St. Quirze 15 34

HANDBOL

Lliga Catal. Permanència
Jornada 1
Sant Martí-Salle A22-25
Equip Pj. Pt.
1 Bordils 1 18
2 Palautordera 1 17
3 Manyanet 1 16
4 Salle 1 15

2a Catalana masculí
Jornades 15 i 16
Salle B-Tarragona a.
Salle B-Vilamajor 31-26
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 16 24
2 St. Quirze 16 23
3 Bordils 16 21
6 Salle B 14 18

Primera Catalana femení
Jornades 6 i 7
Salle-Banyoles 30-22

Igualada-Salle 27-24
Equip Pj. Pt.
1 Igualada 6 11
2 Banyoles 7 10
3 Agramunt 6 8
7 Salle 6 5

ESCACS

Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Montc. A-Figuers 4’5-5’5
Barberà-Montc. A 4’5-5’5
-Preferent. Grup III
Montc. B-Castelld. 6-4
Colón B-Montc. B 4-6
-Segona. Grup VII
Santcuga.-Mont. C 4-4
Mont. C-Castellar B5’5-2’5
-Tercera. Grup XII
Sabadell-Mont. D 1-3
Mont. D-Mollet C 2-2

BÀSQUET. CB MONTCADA > 2a Catalana

Un altre cop per la mínima
El sènior B del CB Montcada va tornar a perdre en
l’última jornada per pocs punts, una situació que s’ha
repetit en nombroses ocasions al llarg d’aquesta tempo-
rada. El conjunt montcadenc va caure derrotat al pavelló
Miquel Poblet contra el Sant Quirze de Besora, als llocs
capdavanters de la taula, per un ajustat 86-89. El
Montcada es troba a la dotzena posició amb 27 punts, al
Grup Primer de Segona Catalana, i la seva permanència
a la categoria perilla. Molts partits amb finals ajustats
han acabat amb victòria del rival degut, entre d’altres
qüestions, a la joventut de la plantilla.  SA

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS > Territorial
Cinquè, amb 29 punts
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs va perdre el
darrer matx contra el Canovelles, el segon, per 63-82.
Els montcadencs ocupen la cinquena posició del Grup
Segon del Campionat Territorial, amb 29 punts. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

FUTBOL. EF MONTCADA > Segona femení

Pas enrera a la classificació
L’equip femení de l’EF Montcada ha baixat a la ter-
cera posició del Grup Segon de Segona Divisió,
després de perdre el 25 de febrer al nou estadi de la
Ferreria contra el Sant Quirze de Besora, el quart
classificat, per 0-4. Les montcadenques són ara ter-
ceres amb 34 punts en 17 jornades, a tres de diferència
del segon, el Gurb. El líder continua sent el Vic. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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El Real Madrid ha exigit jugar a casa després de fer-ho dos anys seguits a Montcada

El derbi entre blaugranes i
blancs es disputarà a Madrid

>> IME. Inauguració

Nou Parc de Salut
a Lluís Companys

>> ATLETISME. Campionat d’Espanya de cros per equips

El conjunt cadet de la Jo-
ventut Atlètica Montcada
va finalitzar a la vintiqua-
trena posició d’un total de
39 clubs participants al
Campionat d’Espanya de
cros per equips, disputat
a Xerès el passat 25 de fe-
brer. El primer montca-
denc a travessar la meta va
ser Aitor Martín, que va
acabar al lloc 30. El cor-
redor local va fer un re-
gistre de 21 minuts i 34
segons en una distància de
6.230 metres. Pel que fa a
la resta de components de
l’equip, Oualid Nassiri va
entrar el 54 amb un temps
de 22 minuts i 6 segons;
Adrián Serrano va ser el
87 amb una marca de 22
minuts i 39 segons; i Lluís
Naval va acabar el 196
amb un registre de 25
minuts i 6 segons. En to-
tal, l’equip montcadenc va
sumar 367 punts. El con-
junt cadet s’ha mostrat
content per la classificació
i l’experiència viscuda, ja
que ha estat la primera ve-

NÚRIA SÁNCHEZ

 JOSEP MARTÍN

>> El porter del R. Madrid Paco Buyo atura un xut de Luis Enrique al matx jugat l’any passat

núria sánchez
montcada

sílvia alquézar
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> Aitor Martín va començar encapçalant la prova

Les estrelles del Real Ma-
drid volen jugar el derbi
de veterans amb el FC
Barcelona a casa. Així ho
han fet saber a l’empresa
organitzadora del partit,
Futbol Indoor Events, la
qual –gràcies al suport de
l’Ajuntament de Mont-
cada– va portar l’esdeve-
niment al pavelló Miquel
Poblet en els darrers dos
anys, sempre coincidint
amb el matx a Barcelona
dels dos primers equips
d’ambdues entitats a la
Lliga de Primera Divisió.

Altres opcions. Els dos
duels jugats a la ciutat en-
tre blaugranes i blancs –
amb la participació de
jugadors mítics d’ambdós
clubs– van despertar força
expectació, amb entrades
històriques a l’equi-
pament esportiu de Pla
d’en Coll. El pròxim

>> KARATE. Aleví, infantil i juvenil

El conjunt cadet de la
JAM acaba al lloc 24

El Miquel Poblet acull

el Campionat català
sílvia alquézar
redacció

El pavelló Miquel Poblet
acollirà el 3 de març el
Campionat de Catalunya
de karate en les categories
aleví, infantil i juvenil. El
torneig, que comptarà
amb la participació de més
de 300 karateques, serà
classificatori per al Torneig
d’Espanya, que tindrà lloc
el pròxim mes d’abril a Lo-
gronyo. Del Shi-kan

>> ESCACS

Comença
la Territorial

La UE Montcada ha fet
un bon paper a la primera
jornada del Campionat
Territorial de Barcelona,
que va tenir lloc el 24 de
febrer a les Colònies Güell
de Santa Coloma de Cer-
velló. El club montcadenc
va aconseguir classificar
per a aquesta fase un total
de 7 escaquistes. El torneig
territorial consta de tres
rondes. Les dues properes
seran el 3 i 10 de març al
mateix lloc. SA

partit entre Barça i Ma-
drid serà el 10 de març al
Nou Camp, però
enguany no hi haurà
derbi de veterans a Mont-
cada. “Entenem que el
Madrid vulgui jugar a
casa. Els jugadors diuen

que s’han trobat bé a
Montcada, però que ara
els toca venir als jugadors
del Barça”, ha dit el regi-
dor d’Esports, Juan Parra
(PSC), qui ha avançat que
l’Ajuntament està en ne-
gociacions per portar un

altre partit de veterans
d’alt nivell al pavelló
Miquel Poblet. “Estem
mirant a veure si és
possible poder portar el
Barça amb algun altre
equip de Primera”, ha
indicat l’edil. >> Dues usuàries als nous aparells de la plaça Ll. Companys

>> NATACIÓ

Competició
a Barberà

L’Escola de Natació de
l’Ajuntament de Montca-
da segueix fent un bon pa-
per al Campionat Comar-
cal. La piscina de Barberà
va acollir el 24 de febrer
la tercera jornada, on
també els locals van pujar
al podi en diverses oca-
sions. La propera cita serà
el 10 de març a Ripollet.
Montcada Aqua acollirà
la final el 14 d’abril. SA

>> IME. Trobada al Pla d’en Coll

Bona inscripció a la
jornada de beisbol

sílvia alquézar
redacció

La zona d’atletisme de
Pla d’en Coll acollirà el
pròxim 10 de març de 10
a 14h la primera jorna-
da de beisbol, a la qual
s’hi ha inscrit la major
part dels equips de la
Lliga Escolar que, durant
aquest dia canviaran les
pilotes de bàsquet o fut-

bol sala per un bat i un
guant i coneixeran con-
ceptes com strike o home-

room. L’objectiu de la tro-
bada, organitzada per
l’Institut Municipal d’Es-
port i Lleure (IME) i el
Consell de l’Esport de
Montcada (CDEM), és
donar als infants l’opor-
tunitat de conèixer altres
disciplines esportives.

Montcada hi prendrà part
prop d’una vintena d’es-
portistes, entre els quals hi
ha alguns que tenen clares
opcions de medalla.El
Campionat de Catalunya
està organitzat per la
Federació Catalana de
karate amb el suport del
Shi-kan Montcada i
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME). La
competició es desenvo-
luparà de 10 a 14h.

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) va
inaugurar el 23 de febrer
el tercer Parc de Salut, de
la localitat, ubicat a la
plaça Lluís Companys.
L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalada (PSC), i
el president de l’IME i re-
gidor d’Esports,  Juan Pa-
rra (PSC). En el torn de
parlaments, l’edil va re-

marcar a quines persones
estan adreçats els aparells:
“Estem fent Parcs de
Salut a llocs cèntrics i
transitats per gent de to-
tes les edats, per tant, po-
den ser utilitzats per to-
thom”. Per la seva banda,
Parra va avançar la volun-
tat d’instal·lar més parcs:
“L’objectiu és fomentar
l’ús de l’espai públic per
a lleure i esport”. La inau-
guració va cloure amb
una xocolatada popular.

gada que ha competit a un
Campionat d’Espanya
per equips. Els quatre at-
letes han coincidit a des-
tacar l’alt nivell dels par-
ticipants i el molt que han
après durant la prova,
que va tenir lloc a la Pra-
dera Hípica de Chapín.
Els corredors montca-
dencs han lloat el circuit,
molt pla, però no s’han
trobat còmodes amb la

distància, ja que no estan
acostumats a fer curses de
tants metres.
Els cadets Aitor Martín i
Aida Ariza participaran el
25 de març al Campionat
d’Espanya de cros indivi-
dual, que es farà a Villa-
nueva de la Serena (Bada-
joz). La resta d’atletes de
la JAM ja començarà a
preparar la temporada en
pista a l’aire lliure.
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>> FUTBOL SALA. STE Group Montcada

>>Un jugador cadet de l’STE lluita amb un rival del Mataró

L’infantil cedeix dos punts
davant del segon classificat

El cadet es troba a l’onzè lloc amb 11 punts i lluita per salvar la categoria de Preferent

>> Un jugador del prebenjamí B controla una pilota davant un rival de l’Adefub de Ripollet

 SANTI ROMERO

>> Un jugador de l’infantil fa un llançament contra el St. Esteve

>> HANDBOL. CH La Salle Montcada

L’infantil A empata
en un matx vibrant

El conjunt infantil de
l’STE Group Montcada
va empatar en la darrera
jornada a tres gols a casa
davant el Vall de Tenes,
el segon classificat. Amb
aquest resultat, els nois de
Carlos Rodríguez han
cedit dos punts en la lluita
per aconseguir el títol de
lliga. Actualment, la clas-
sificació està molt igua-
lada, ja que els montca-
dencs lideren la taula amb
38 punts, mentre que el
Vall de Tenes és segon
amb 36 punts. El partit,
corresponent a la setzena
jornada, havia estat ajor-
nat el dia 17 perquè l’STE
no disposava del pavelló
Miquel Poblet a causa de
la celebració del Carnaval.
L’entrenador ha parlat
del motiu de l’ajor-
nament: “Vaig conside-
rar que era un partit clau
per a l’equip, ja que ens

SANTI ROMERO

núria sánchez

redacció

núria sánchez

redacció

>> FUTBOL. EF Montcada

Els Patufets continuen líders
imbatuts de la categoria

 SANTI ROMERO

L’equip dels Patufets de
la  Escola de Futbol
Montcada continua la
seva bona marxa per la
Lliga de Futbol Benjamí
del Vallès Occidental
(Futbeval). L’equip que
dirigeix Santiago Castro
s’ha situat líder en solitari
amb 28 punts. En el partit
corresponent a la dotzena
jornada, va vèncer a casa
contra el Barberà Anda-
lusia, el segon,  per un clar
15-0. La victòria ha permès
als montcadencs distanciar-
se d’aquest rival a la clas-
sificació,  que ara es troba a
tres punts dels Patufets.
El conjunt local no ha
perdut cap partit i, si no
hi ha canvis, es perfila com
l’equip vencedor de la lli-
ga. L’entrenador s’ha mos-
trat molt satisfet amb
l’evolució dels nens:
“L’objectiu és que els
petits comencin a apren-
dre els coneixements
tècnics i tàctics del
futbol”. D’altra banda, els

núria sánchez

redacció

>> FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

El juvenil de Can Cuiàs
ha estrenat un nou patro-
cinador aquesta última
jornada. Es tracta del bar
La tasca del chiquitín,
ubicat al barri. L’entrena-
dor, Matías Ruiz, ha des-
tacat l’aportació dels
veïns: “La gent s’està
involucrant i responent a
les expectatives, crec
que aquesta és una bona
mostra”.
D’altra banda, el jugador
Sebas, que va patir un

El juvenil estrena
patrocinador

núria sánchez

redacció

>> El juvenil de l’AE Can Cuiàs amb la nova equipació

Patufets estan fent uns
números espectaculars,
encaixant només 6 gols en
12 partits i fent-ne 69.

Prebenjamí B. L’equip
que entrena Andrés
Arjona va golejar a casa el
24 de febrer l’Adefub

Ripollet (7-0). El resultat
d’aquest partit, segons el
coordinador esportiu de
l’entitat, José Manuel Ar-
jona, “demostra la bona
projecció dels infants.
Ens sentim molt orgullo-
sos d’ells i estem conven-
çuts que tindran una bona

greu accident de moto
que el va obligar a passar
per quiròfan, ha aban-
donat aquests dies l’hos-
pital i ha començat la re-
cuperació. L’entrenador
s’ha mostrat molt con-
tent: “És una bona notí-
cia per a la plantilla, tots
esperem que li vagi molt
bé, tot i que ja no podrà
jugar fins a la temporada
vinent”. En l’últim matx,
el Can Cuiàs va sumar
sense esforç els tres punts
amb el Casagemas, ja que
el rival no es va presentar.

jugàvem bona part de la
lliga. Per tant, no podíem
disputar el partit a la pista
coberta perquè el con-
junt no entrena mai
allà”. En el proper matx
l’STE visitarà la pista del
Natació Sabadell, tercer
classificat amb 35 punts.

Mantenir-se. El cadet
de l’STE segueix en la seva
lluita particular per man-
tenir la categoria de
Preferent. Actualment, el
conjunt és onzè amb 11
punts, mentre que el
dotzè classificat, el CF
Sagarra, té 7 punts.
L’entrenador, Carlos Ro-
dríguez, ha manifestat els
desitjos de permanència:
“Confio en l’equip, està
treballant molt  i crec que
finalment salvarem la
categoria”.  En l’últim
partit, l’STE va perdre 0-
3 davant el Mataró, en el
matx ajornat correspo-
nent a la novena jornada.

progressió, cada dia ju-
guen millor a futbol, són
un bon planter”. El con-
junt està format pels
Patufets de l’any passat,
que juguen la lliga co-
marcal Futvebal i, a hores
d’ara, són quarts a la
classificació.

 AE CAN CUIÀS

L’infantil A de La Salle  va
empatar a 24 gols el
passat 5 de febrer amb el
Sant Esteve Sesrovires, ter-
cer classificat, amb els ma-
teixos punts que els
montcadencs, en un par-
tit força vibrant i igualat,
en el qual van predomi-
nar les bones defenses dels
dos conjunts.  Amb
aquest resultat, l’infantil
s’ha col·locat al quart lloc
amb 6 punts, empatat amb
els sesrovirencs.

Valoració. Els nens de
Josep Quirós han evolu-
cionat esportivament
molt aquesta temporada,
tant individualment com
en equip. L’entrenador
ha destacat la motivació i
capacitats dels jugadors:
“Els nens són disci-
plinats, treballadors i tot
el que practiquen als en-
trenaments, després que-
da reflectit als partits”.
La Salle lluitarà en la se-
gona fase per aconseguir
classificar-se en segona
posició.
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les classificacions

>> BÀSQUET. CB Montcada

El premini B segueix millorant el joc i el rendiment cada setmana

Els equips de Preferent
guanyen partits importants

núria sánchez

redacció

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya
Grup 11. Jorn 7 i 8
Mont.A-Olesa 93-55
St Gabr- Montcada 63-74
Equip Partits Pt.
1 Granollers 8 16
2 Lleida 8 15
3 Andorra 8 14
5 Montcada A 8 13

Júnior. Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornada 19 i 20
Sta Colom.-Mont. 87-75
Mont. B-Barbera 71-77
Equip Partits  Pt.
1 Sants 18 32
2 Hospitalet      18      32
3 Sta Coloma 19  30
7 Montcada 18  28

Cadet. Preferent.  Grup
11.Jornada 7 i 8
Mont A -Sants 71-77
Vic- Mont. A 60-82
Equip Partits Pt.
1 Sicoris 8 15
2 Sants 8 15
3 Granollers 8 14
6 Montcada A 8 12

Cadet. Cam. Català B.
Grup 2 Jornada 19 i 20
Mont.- Tecla 45-68
Esplugues-Mont.B70-51
Equip Partits Pt.
1 Juventut 19 38
2 Gironina 19 37
3 Pia Sbd 19 36
12 Montcada 19 24

Cadet Fem. Promoció B-
2. Grup 4. Jornada  6 i 7
Aplaçat: SAFA- Mont
Castell.- Mont. 47-23
Equip       Partits Pt.
1 Castell. 7 13
2 Gramanet 6 12
3 S. Andreu 7 12
9  Montcada     5 6

Infantil. Promoció B-1.
Grup 04. Jornada 6 i 7
Ajornat: Mont. - Tecla
Descansa:  Mont.A

Equip Partits Pt.
1 St Josep 6 9
2 St Boi         4       8
3 AESE 5 8
4 Montcada 4 7

Infantil. Promoció C-1
Grup 03. Jornada 6 i 7
Mont- Ronda 36-65
Mont. -UESC 47-92
Equip Partits Pt.
1 Neus 6 12
2 UESC 6 11
3 Ronda 6 11
9 Montcada      6       6

Pre-Infantil. Promo. A-1
Grup 1. Jornada 6 I 7
Ajornat: Palleja- Mont.
Matarò- Mont. 76-25
Equip Partits  Pt.
1 Cornellà  6    12
2 Sama        7    12
3 Matarò  6     11
8 Montcada  6      7

Mini. Promoció. B-1.
Grup 03.  Jornada 6 i 7
Descansa: Mont.
Adrianenc- Mont. 82-32
Equip         Partits  Pt.
1 Argent. 7     11
2 Montgat 5     10
3 St Gervasi        5      10
6 Montcada       6   8

Premini.Promoció B-1.
Grup 04.  Jornada 6 i 7
Descansa: Montcada
Mont.- St Gerv. 34-70
Equip       Partits Pt.
1 Sants 5 10
2 Ipsi          5        9
3 St Gervasi     5       8
8 Montcada 5  6

Premini.Promoció D.
Grup 01.  Jornada 6 i 7
pen. com:E. Pia- Mont
Mont. - Minguella 48-38
Equip       Partits Pt.
1 SESE 7 14
2 Ronçana       6      12
6 Montcada      6       9
9 Elvira 7 8

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 18 I 19
Elv.C- Horta 58-48
Casino- Elvira C. 54-60
Equip      Partits Pt.
1 St Just 16 31
2 La Salut 16 29
3 Teià          15     27
4 Elv. Cuyas    17     26

Júnior. Territorial B.
Grup 3. Jornades 19 I 20
AECAM- Elv. C. 79-71
Elv. C.- Ronçana 69-59
Equip              Partits    Pt.
1 Canet 19 36
2 Vilassar 18 33
3 Elv.Cuyàs 19 32
4 AECAM 18 32

Jún. fem.Territorial B.
Grup 3.Jornades 18 i 19
Elvira- Maristes 30-48
AECAM- Elvira 68-24
Equip              Partits     Pt.
1 Osona          16        32
2 Sants           18       32
3 Martin.           18        31
15 Elvira C.      18       19

Mini promoció. Niv. B-1.
Grup 06. Jornada 6 I 7
Minguella- Elvira 53-64
Elvira C - Llinars 76-26
Equip              Partits     Pt.
1 Martinenc         6        12
2 Elvira C. 6       11
3 Esplugues           5         10
4 Gr.Barna 6        9

Premini. Promoció D
Grup 01.Jornada 6 i 7
Matarò- Elv. Cuyàs 47-29
Elvira C.- SESE 18-52
(Veure classificació CB
Montcada)

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Promo. B-1.
Grup 2.Jornada 6 I 7
CSJ- Gramanet 50-43
Sag. Fam.- CSJ 65-70
Equip     Partits   Pt.
1 CSJ A 7      13
2 UBSA 6      12
3 Lliçà 7      12
4 Minguella 7       11

Cadet. Prom. Nivell C-1.
Grup 02. Jornada 6 i 7
CSJ B- Lliçà 47-41
St Fost- CSJ 50-56
Equip      Partits    Pt.
1 CSJ B  6       11
2 Torellò  5       10
3 Caldes  5        9
4 Matarò  6        9

CB SALLE

Cadet. Promoció B-2.
Grup 5. Jornada 6 i 7
Salle-CASP    63-54
St Gabr.- Salle58-71
Equip      Partits     Pt.
1 St Ramon 7     13
2 Salle 7     11
3 Casp 7     11
4 Sabadell  5      8

Cadet fem.  Prom. B2.
Grup 03.Jornada 6 i 7
Salle Horta-Salle 55-52
Salle -Franqueses41-25
Equip       Partits   Pt.
1 Salle Horta       7      13
2 St Quirze 5    10
3 Voramar 6    10
6 Salle 6      8

HANDBOL

CH SALLE

Juvenil. Lliga catal.
2a fase. Grup A.Jorn. 2 i
3.
Salle- St Martí 32-35
Canovelles-Salle 25-29
Equip Partits Pt.
1 Granoll.    2      4
2 St Marti    2      4
3 Salle    1      2
4 Canovelles  0     3

Infantil Fem. CEVO.
2a fase. Jorn 4 i 5
Ajornat: Palau- Salle
Descansa: Salle
Equip       Partits Pt.
1 Granollers   4        8
2 Vilamajor     4        6
3 Salle        4        3
4 Cardedeu    3         2

Infantil. Ct.Cat. Grup B.
Jornades 5 i 6
Molins-SalleA 22-39
Salle- Sesrovires 24-24
Equip      Partits    Pt.
1 Grano.  5       10
2 StCugat 5        8
3 Salle  5        7
4 St Esteve  5        7

Infantil. Copa Cat. Grup B.
Jornades 3 i 4
Salle- St Viçens 25-13
OAR-Salle 31-25
Equip      Partits    Pt.
1 Horta    4        8
2 StCugat    4        7
3 Salle    4        5
4 St Quirze   3        4

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades. 17 I 18
Descansa:  Mont.A
Mont.  Sta Pepua      0-5
Equip Partits Pt.
1 Garriga   16     48
2 Roca   16     37
3 Mollet   16     37
5 EF Mont.   15     35

Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 17 i 18
Mont. B - Bellavista   10-4
Mont - Cerdanyola     5-4
Equip        Partits Pt.
1 Barberà     17      51
2 Molletense.17      48
3 Canov.        17      45
5 EF Mont.     17      28

Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades 19 i 20
Montc. A -Guineueta 0-0
Comtal- Mont. 2-4
Equip         Partits  Pt.
1 St Andreu  20       46
2 Damm        19        44
3 Europa       19        41
5 Montcada   19       34

Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 19 i 20
Granollers-Montc.B 10-0
Mont.-Parets 1-4

Equip Partits   Pt.
1 Granollers   18     50
2 Parets           18     43
3 Cardedeu      17     42
12  EF Mont. B  18    12

Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  19 i 20
Mont. A -P.Schez 0-4
Montornes- Mont. 0-3
Equip Partits   Pt.
1 Fundació  19    55
2 Canovelles  19    50
3 Sta Pepua  19    36
11 Montcada  18    24

Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  17 i 18
Ametlla - Mont. B 2-0
Mont-Palau 1-1
Equip       Partits  Pt.
1 Granollers 15      41
2 St Celoni 15      41
3 Ametlla 16      36
5 Montcada 15      30

Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  17 i 18
Lliçà- Montcada 0-3
Mont.-Valles 1-1
Equip     Partits  Pt.
1 Montcada  15     32
2 Lliçà    13     30
3 Seva          13     30
4 Garriga     14     30

Cadet. 2a div. Grup 18
Jornades 17 i 18
Suspés: Llerona- Mont A
Mont A- Lliçà 5-2
Equip       Partits  Pt.
1 Montcada 16   46
2 Palau 16   46
3 Garriga 16   31
4 Lliçà 17   29

Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  17 i 18
Mont. B  -Martinenc 3-3
D.Bosco- Mont B 6-1
Equip              Partits Pt.
1 Cinc Copes 15    42
2 V.Olímpica 14    37
3 Europa 14    34
7 Montc. B 16    22

Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 19 i 20.
Ametlla- Mont. 2-1

Mont.- St Celoni 2-1
Equip       Partits  Pt.
1 Mollet          19    47
2 Vilassar      19    44
3 Masnou       19    37
15Montcada A 19    15

Juvenil. 2a div. Grup 19
Jorn.17 i 18
Mont. -Palau 4-3
St Celoni- Mont B 1-2
Equip           Partits  Pt.
1 St Pepa 13      33
2 Montornes 13      30
3 Canovelles 13      29
13 Montc. 14       6

FUTBOL SALA

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 16 i 17
Rubí- Mont.A   6-2
Ajor: Mont. -Molina
Equip   Partits   Pt.
1 Vacar.         14   37
2 Rubí 13  34
3 Castell. 14  28
6 Mont. A     15  25

Juvenil. 2a div.Grup 2.
Jornades  16 i 17
Mont. - V.Tenes   1-2
Grano.-  Mont A
Equip    Partits Pt.
1 J Molina       15   39
2 Ripollet        14   34
3 Pia Sbd        15   31
5 Montcada     14   31

STE GROUP
Benjamí. Grup. 2.
Jornades 16 i 17
Descansa: STE
Equip    Partits Pt.
1 STE        13   39
2 Sagarra   13   31
3 Teià        13   28
4 Canet      12   25

Benjamí. Grup. 1.
Jornades 16 i 17
STE- Rubí 11-1
Equip        Partits   Pt.
1 Martorell       16   45
2 Palau          16   37
3 Sta Coloma   13   36

10 STE B         14   10

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 16 i 17
STE- Martorell 5-2
Matarò-STE 4-6
Equip      Partits  Pt.
1 Barcelona  15     45
2 Lloret  14     34
3 Les Corts  14     34
12 STE  15     16

Infantil. 2a Div. Grup. 3.
Jornades 16 i 17
STE- V. Tenes 3-3
Equip      Partits   Pt.
1 STE     14    38
2 V.Tenes    14    36
3 Sabadell    15    35
4 P.Sbd    15    30

Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 16 i 17
STE- Matarò 0-3
Equip     Partits  Pt.
1 Barça     16   48
2 Manresa      16   37
3 Corts      14   30
11 STE           14   11

Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 16 i 17
St Julià- STE 5-9
STE-Rocafort 5-6
Equip     Partits    Pt.
1 Coloma 16    38
2 Corts 16    36
3 Barça 14    35
9  STE        14    18

AE CAN CUIÀS

Juvenil.2a div B. Grup 1.
Jornades 16 i 17
C.Cuiàs-Casagemas 3-0
Casp- C. Cuiàs 5-2
Equip      Partits   Pt.
1 Martor.        16    40
2 Manent       15    34
3 Sagarra      15    32
8 C.Cuiàs      14    20

NATACIÓ

PREBENJAMÍ
-25m braça masculí
1 J.Trias. 23’31’’
2 A.Muñoz 28’09’’
3 S.Moreno 29’07’’

13 J.Baltasar39’13’’
15 M. Gómez 39’86’’
-25m braça femení
1 M. Alvarez 30’58’’
2 A.Morillo 31’87’’
3 N.Molero 32’16’’
8 M.Merida 34’89’’
19 N.Lopez 37’03’’
12 M.Castro 38’55’’
-25m esquena masc.
1 A. Miró 24’77’’
2 M. Gómez 24’90’’
3 A. Muñoz 26’00’’
13 M.Gómez 30’66’’
17 J.Baltasar33’57’’
21 M.Gonzalez47’90’’
-25m esquena fem.
1 N.Nigallón 25’88’’
2 M. Merida 26’47’’
3 C.Cuenda 27’00’’
7 M.Castro 29’57’’
18 N. López 36’96’’
BENJAMÍ
-25m braça masculí
1 M. Fdez. 25’76’’
1 D.Gonzalez26’55’’
3 D.Castillejos26’69’’
8 D. Alfaro 30’96’’
11 A. Sánchez36’00’’
-25m braça femení
1 I. Rguez 24’56’’
10 E. Coy 28’07’’
12 A.Muñoz 29’90’’
13 S. Santamaría 30’16’’
15 Y.Rguez 31’63’’
16 M.Perez 31’96’’
17 N. Garcia 32’22’’
-25m esquena masculí
1 G. Llibre 22’45’’
2. M.Fnandez22’47’’
3. D.Mnez 24’03’’
5 J.Grau 25’54’’
9 A. Sánchez27’00’’
13 D. Alfaro 31’60’’
-25m esquena femení
1 I.Rguez 23’03’’
4 E. Coy 25’03’’
12 M.Perez 27’57’’
15 S. Santamaria 29’69’’
16 A.Muñoz 29’69’’
18 Y. Rdez. 31’90’’
19 N.Garcia 32’35’’

ALEVÍ
-50m braça masculí
1 A.Carreras 49’76’’
2 P.Soler 53’66’’
3 G.Sanchez 50’71’’

>> El júnior B va perdre davant el Barberà per  71-77

>> BÀSQUET. Partits per a jugadors no federats

>> Dos jugadors lluiten per una pilota a un matx de la trobada

L’Elvira Cuyàs acull la
segona trobada d’escoles

Els dos primers equips ca-
det i júnior, que partici-
pen al Campionat de
Catalunya, han sumat
dues victòries molt im-
portants a domicili. El jú-

nior A va guanyar a la di-
fícil pista del Sant Gabriel
per 63-74. Els montca-
dencs perdien de 18 punts
en el minut 17 del segon
quart, però en els 3
minuts restants van re-
muntar fent un parcial de
20-0, acabant la mitja part
amb un resultat favorable
de 38-40. La propera
setmana el júnior juga un
matx molt important

 SANTI ROMERO

núria sánchez

redacció

El CB Elvira Cuyàs va
acollir el 24 de febrer la
segona jornada de Troba-
des d’Escoles de Bàsquet
que organitza la Federació
Catalana. Es tracta d’unes
trobades quinzenals per a
infants de 4 i 5  anys que
tenen com a objectiu que
els més petits no federats
puguin jugar matxs i

>> BÀSQUET

El Can Sant
Joan B, líder

El cadet B del CEB Can
Sant Joan és líder en
solitari amb 11 punts al
Nivell C-1 de Promoció.
Els nois de Xavi Vidal
només han perdut un
partit i n’han guanyat qua-
tre. A la penúltima jor-
nada, l’equip va vèncer al
Lliça de Vall per 47-41. El
partit era important per
distanciar-se en el lideratge
de la classificació. L’equip
visitant estava empatat a
punts amb els montca-
dencs i, amb la derrota,
s’ha col·locat a la quarta
posició amb 8 punts. En
l’últim matx el cadet B va
guanyar el Sant Fost per
50-56. NS

>> BÀSQUET

El cadet de la
Salle, segon

El cadet masculí de La
Salle continua la seva
bona ratxa a la lliga de
Promoció. El conjunt
porta quatre setmanes
sense conèixer la derro-
ta i s’ha col·locat a la se-
gona posició amb 11
punts, a dos del líder, el
Sant Ramon. A les últi-
mes dues jornades els
nois de Raúl Ortega –
jugador de l’ equip EBA
del Valentine– han acon-
seguit vèncer a casa da-
vant el Casp, per 63-54,
i van guanyar a domicili
a la pista del Sant
Gabriel per 58-71. NS

gaudir d’activitats paral·le-
les de caràcter lúdic. “Es
van jugar partits sense
puntuació, en els quals
un àrbitre –membre del
club organitzador– mar-
cava els límits i les
directrius. La federació
pretén que les jornades
siguin lúdiques i festives
per als participants”, ha
explicat la presidenta de
l’entitat, Cristina Iniesta.

La trobada va començar
a les 12h  amb la disputa
dels partits i va acabar a
les 14h amb un petit
refrigeri per a tots els
participants i els seus
familiars. Aquesta jorna-
da va comptar amb la pre-
sència d’un equip del CB
Montcada, dos de l’AM-
PA del col·legi Sant
Gabriel de Ripollet i un
del CB Elvira Cuyàs. Els

amb un dels rivals directes,
el River Andorra, tercer
classificat a un punt del
Montcada. El partit es
jugarà el 4 de març, al Mi-
quel Poblet (16h).

Bona trajectòria. El
cadet A també va acon-
seguir una important vic-
tòria a la pista de l’Akas-
vayu de Girona per un
clar 60-82. El conjunt de
Miguel Ángel Cortón se-
gueix en la cinquena po-
sició amb 12 punts, a un
sol partit del tercer clas-
sificat, el Granollers. En
la penúltima jornada el
cadet A va estar a punt de
vèncer el líder, el JAC

Sants, en un matx en el
qual els montcadencs van
arribar a tenir una renda
de fins a 15 punts. Però
les imprecisions i l’encert
en els llançaments triples
del JAC van propiciar la
victòria final dels barce-
lonins per 71-77. Els altres
dos conjunts de Preferent
van perdre els seus partits.
El júnior B va perdre a ca-
sa contra el Barberà per
71-77, mentre que el cadet
B va caure derrotat a Es-
plugues per 70-51.
D’altra banda, el premini
B, inscrit a la segona fase
de la competició, està pro-
gressant i millorant el seu
joc cada setmana.

montcadencs també parti-
ciparan el pròxim mes
d’abril a la trobada que

organitzarà l’Associació
Esportiva Fuster de San-
ta Coloma.

SANTI ROMERO

4 E.Pulido 50’78’’
11 M.Perez 57’41’’
12 L.Alex 57’56’’
-50m braça femení
1. O. Oyagüe 42’46’’
2 C. Lafita 45’82’’
3 B. del Pozo48’20’’
4 M. Prats 48’83’’
6 C. Romero 50’43’’
11 A. Romero53’78’’
17 C. Hita 1h01’87’’
18 A. Molina1h06’79’’
-50m esquena masc.
1 M. Serrano 41’92’’
2 J.Medina 41’92’’
3 M. Pérez 43’94’’
5 L. Escrigues43’658’’
13 E.Pulido 57’92’’
15 H. Font 58’60’’
-50m esquena femení
1 B. del Pozo45’73’’
2 C. Romero 46’05’’
3 C. Lafita 46’75’’
10 M.Prats 51’76’’
12 A. Romero54’72’’
14 A. Molina 59’31’’
15 C.Hita 59’64’’
INFANTIL
-100m braça 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 esquena femení
1 L. Saez 1h27’45’’’
6 J.Romero 1h38’40’’
CADET
-100m braça femení
1 D.Diaz 1h31’91’’
2 M.Sanchez1h34’84’’
3 S.Romero1h36’54’’
10 C.Fdez 1h47’02’77’’
-100m esquena femení
1 E. Lanchazo1h27’47’’
2 B.Marin     1h30’80’’
3 M.Castill. 1h32’05’’
5 C.Fndez 1h34’40’’
6 M.Sanchez       1h34’94’’
11. S.Romero1h45’47’’
-100m esquena masculí
1 D.Gomez 1h17’70’’
2 D.Calvo 1h18’50’’
3. J.Jimnez 1h33’07’’
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“La gent no presta atenció
a la salut dels seus peus”

La tirania de les

modes obliga,

sobretot les dones,

a portar els peus

en una presó

�

LAURA GRAU

�Quins són els requisits que

han de complir unes bones

sabates?

Que s’adaptin als peus sense pro-
vocar pressió, que siguin de ma-
terial natural, especialment la
sola, amb l’objectiu que el peu
transpiri i, en el cas de les do-
nes, que no tinguin un taló
excessiu.
�La gent avui dia va ben

calçada?

Gens ni mica. S’estan fent
sabates d’usar i llençar, de mala
qualitat i perjudicials per a la
salut dels peus. La majoria del
calçat té sola de plàs-
tic enganxada en
lloc de la clàssica
sola de vedell co-
sida. Al barri només
conec dos veïns que
en portin. A aquest
panorama s’ha d’afe-
gir la tirania de les
modes que obliga,
sobretot les dones,
a portar els peus en
una presó. Amb els
anys apareixen durí-
cies, problemes de
columna... En fi, la
gent no presta aten-
ció a la salut dels seus
peus.
�44 anys fent de

sabater. Tenia ga-

nes de jubilar-se?

Per un costat sí,
però per l’altre sé que ho trobaré
a faltar. He reparat el calçat de
diverses generacions del barri,
tothom em coneix i la feina

m’agrada, però la veritat és que
els oficis no estan prou valorats.
Però el balanç és positiu. Estic
molt agraït al barri i la seva gent.
�Quan va començar a tre-

ballar de sabater?

Tenia 16 anys i acabava d’arribar
a Catalunya, procedent de Be-
nalua de Guadix (Granada).
Després de la guerra, la meva
família va ser represaliada per-
què dos germans de la mare ha-
vien estat vinculats a la Repú-
blica. Ningú no volia donar fei-
na al meu pare ni als meus
germans. Nosaltres no vam de-

cidir marxar, ens
van fer fora.
�Com va ser

l’arribada a Bar-

celona?

Em vaig quedar
molt decebut. Jo
pensava que Bar-
celona era una ciu-
tat moderna, asfal-
tada, amb llums al
carrer... L’Estació
de França em va
semblar una me-
ravella, però quan
vaig arribar a Vall-
bona –‘el hondo’,
que li deien– vaig
experimentar una
gran decepció. Es-
tava pitjor que el
meu poble!  Poc
després vaig tras-

lladar-me a Can Sant Joan.
�Quins records conserva de

Can Sant Joan quan va arri-

bar-hi als anys seixanta?

Sabater compromès. Ha reparat el calçat dels veïns de
Can Sant Joan durant més de quaranta anys i el seu taller, al carrer
Reixagó, ha estat un punt de referència per estar al dia del que es cou
al barri. Als 64 anys d’edat, Manuel Gómez, més conegut com
‘Manolo, el sabater’ es jubila i trasllada el seu quarter general a la seu
de l’Associació de Veïns, “on em podrà trobar la gent que vulgui parlar
amb mi i des d’on continuaré treballant per al barri”, anuncia. Fill
d’una família represaliada pel govern franquista, Gómez no perdona
ni oblida. Es considera una persona d’esquerres compromesa amb la
lluita social i solidària amb les causes perdudes. Les golfes del seu
taller havien servit d’amagatall de propaganda política contra el
Règim. De jove va militar al Moviment Comunista de Catalunya (MCC),
des d’on volia fer la revolució amb altres joves com ell, “aviat em vaig
adonar que estàvem a anys llum del que el poble pensava”, recorda.
La seva minusvalia –del 69% per una poliomielitis a la infància– no li
ha impedit ser un lluitador nat i estar sempre en primera línia. És
casat i té un fill de 19 anys.

Recordo que només hi havia
una bombeta a la plaça del Bosc.
Els dies de boira, no es divisava
el barri des de la muntanyeta.
Quan plovia,  els carrers, sense
asfaltar, es convertien en un fan-
gar intransitable. Quan vaig arri-
bar només hi havia dos televi-
sors, el del bar del Pep i el de
Can Marqués. La gent s’enduia
cadires de casa seva per veure la
tele als bars. També recordo que
només hi havia dos vehicles, el
de Can Marqués i el camió del
‘Petricón’.
�Va treballar molts anys com

a operador del cinema

Kursaal.

Sí, compaginava la feina de
sabater amb la d’operador,
ofici que vaig començar a
aprendre als 9 anys quan feia
d’ajudant al cinema del meu
poble. Jo sempre dic, mig en
broma, que  he calçat i he
divertit al barri. Vaig treballar
al Kursaal durant 7 anys des
que es va inaugurar.
�També ha estat molt impli-

cat en les lluites veïnals per

millorar el barri.

En aquest barri ningú no ens
ha regalat res, per tot hem
hagut de batallar i continuem
batallant. La gent encara con-
serva la capacitat de mobilit-
zar-se, tot i que ja no és com
abans. La joventut d’ara és
molt còmoda i reticent al com-
promís. Recordo les  manifes-
tacions de final dels setanta,
quan vam sortir al carrer du-
rant tres mesos per reclamar

En aquest barri

ningú no ens ha

regalat res, per tot

hem hagut de

batallar i continuem

batallant

Sabater

una connexió digna amb el cen-
tre. Aquell esperit d’unió va do-
nar nom al que avui és l’avinguda
de la Unitat, una demostració
que si la gent s’uneix pot acon-

seguir canviar moltes coses.
�A què dedicarà el seu

temps, ara que s’ha jubilat?

Continuaré treballant per al
barri des de l’associació de veïns.

Manuel GómezManuel Gómez


