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Atendrà els sectors de Can Pomada, Mas Rampinyo, Montcada Nova i Terra Nostra . Pàgina 3

SANTI ROMERO

El nou CAP Les Indianes
obre el 26 de març per donar
servei a uns 11.000 habitants

Terceres escales mecàniques
L’alcalde i el President de l’Àrea Territorial estrenant el recorregut automàtic  P. 7

>> Els professionals
parlen a Montcada del
futur del poble gitano P. 13

>>  El Sant Joan s’enduu
el derbi local a la Segona
Regional de futbol P. 31

La tradició dels
Tres Tombs
es consolida

P. 25

SILVIA DÍAZ

>> Els genets, vestits de gala

>> L’Espingari prepara
un programa festiu per
celebrar els 25 anys P. 26

>> Generalitat i ajuntaments
aposten per la recuperació
de la llera del riu Ripoll  P. 4

>>  El metro de Can Cuiàs
serà el primer a funcionar
sense conductor P. 10

SILVIA DÍAZ

>> ERC presenta Marta
Aguilar com a alcaldable
per al 27 de maig P. 11

SANTI ROMERO

SILVIA DÍAZ

Les autoritats municipals van inaugurar el 14 de març les primeres escales mecàniques de
Can Sant Joan, situades entre els carrers Diagonal i Bateria. L’acte protocol·lari va estar
marcat per la protesta sorollosa d’un grup de veïns que reclamava un barri digne.

LAURA GRAU

El gust per les tradicions i
el bon temps va fer que cen-
tenars de persones –algunes
acompanyades pels seus ani-
mals de companyia– sortis-
sin al carrer amb motiu de
la festa dels Tres Tombs, que
es va fer l’11 de març. 50 ge-
nets amb els seus cavalls i
gairebé 30 carruatges van
desfilar per Montcada en la
jornada que recorda el pas-
sat agrícola del municipi.
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L’equipament atendrà una població superior als 11.000 habitants que viuen a tot Mas Rampinyo i a Terra Nostra

CAP LES INDIANES

El nou centre de salut començarà
a funcionar abans d’acabar el mes

PILAR ABIÁN

>> Els operaris estan acabant d’enllestir la pintura de la façana per tal que el centre es pugui obrir abans d’acabar el mes de març

pilar abián
pla d’en coll

2a quinzena
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L’última setmana del mes de
març és previst que entri en fun-
cionament el Centre d’Assistèn-
cia Primària (CAP) Les India-
nes, el segon del municipi que
s’inaugurarà oficialment el dia
30, amb la presència de la con-
sellera de Salut, Marina Geli.
L’equipament –ubicat al camí de
la Font Freda, entre els carrers
Castelló i València i el passatge
Costa Brava– es va començar a
construir a l’abril del 2005 i ha
costat més d’un milió i mig
d’euros.
Inicialment atendrà més d’11.500
habitants –els dels sector de Can
Pomada, Mas Rampinyo,
Montcada Nova, Pla d’en Coll
i Terra Nostra– encara que està
dimensionat per donar servei a
5.000 persones més, les que en
un futur viuran al marge
esquerre del riu Ripoll, que és
la divisòria que ha fet servir
l’Ajuntament per delimitar
territorialment l’àmbit d’actua-
ció de les dues Àrees Bàsiques
de Salut (ABS) en què ha quedat
dividit el municipi –amb l’ex-
cepció del barri de Terra
Nostra que ha quedat afegit a
la nova ABS per equilibrar el
nombre d’usuaris.

Característiques. El nou
CAP està preparat per poder
atendre 16.000 habitants amb
una plantilla prevista de set met-
ges de medicina general, dos pe-
diatres, nou diplomats en infer-
meria, un odontòleg, un gine-
còleg, una llevadora, un auxiliar
d’infermeria i set auxiliars ad-
ministratius, que s’aniran incor-
porant progressivament en fun-
ció de les necessitats. Les instal-
lacions compten amb 1.436 m²
de superfície construïda. Es
tracta d’un edifici de dues plan-
tes que té les seves dependències
al voltant d’un pati interior amb
molta lluminositat
A la planta baixa s’ubica el mos-
trador de recepció, l’arxiu i
l’àrea administrativa. Hi ha tam-
bé quatre consultes de medici-
na general i dues consultes de
pediatria. A la planta primera

hi ha l’àrea polivalent amb una
consulta d’odontologia i una de
tractament, cinc consultes poliva-
lents, una per a l’assistent social,
un aula d’educació sanitària, així
com despatxos i sales de reunions.
Els usuaris del nou centre rebran
aquests dies una carta del De-
partament de Salut amb infor-
mació sobre l’equipament i el
nou metge que tindran assignat.
La manera de concertar visita
continua sent l’habitual, trucant
al telèfon de Sanitat Respon: 902
111 444. El servei d’Urgències
es prestarà al CAP del carrer
Jaume I, on també seguiran
ubicades les ambulàncies.

Reivindicació històrica. La
construcció del CAP Les India-
nes respon a una reivindicació
històrica municipal fruit de la
saturació de l’únic centre de
salut que hi ha a la localitat, de
la dispersió geogràfica i la previ-
sió de creixement –fins a 40.000
habitants– arran el desenvolupa-
ment urbanístic de Mas Duran.
Actualment, l’assistència sanitària
es concentra al CAP Montcada,
en un edifici de dues plantes que
comparteix instal·lacions amb
l’Institut de la Seguretat Social .

l’entrevista

EVA GONZALO, REGIDORA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM: “EL NOU
CAP PERMETRÀ DONAR UN SERVEI MÉS PRÒXIM I DE QUALITAT”

-Què representa per al mu-
nicipi tenir un segon CAP?
Significa poder oferir una as-
sistència sanitària com cal.  El
CAP del centre estava previst
per atendre 27.000 habitants i
aquesta ja no és la realitat de
Montcada, que ara té 32.000 i
una previsió d’arribar a 40.000.
Ara no hi ha espai per treballar
en condicions.
-Per què no es va optar per
ampliar el CAP actual?
Perquè no està preparat per tenir
un altre pis. De tota manera,

creiem que és positiu descen-
tralitzar per donar un servei més
pròxim i de més qualitat.
-Què passarà amb el dispensari
de Can Sant Joan?
El dispensari es manté i aviat tin-
drà un nou espai en el futur centre
cívic del barri. Ens podem consi-
derar molt afortunats perquè som
dels pocs municipis de Catalunya
que han pogut mantenir un dis-
pensari de barri.
-Quan tindrà Montcada una
atenció sanitària completa?
Quan obri el futur hospital comar-

cal previst
als terrenys
de l’antiga
fàbrica Re-
dosa, cap al
2010-2011.
Aquest serà
el pas defi-
nitiu, tindrem
un equipa-
ment prepa-
rat amb llits, secció materno-in-
fantil i una atenció molt completa,
tant en proves diagnòstiques
com especialistes. PA

PILAR ABIÁN

>> Gonzalo (PSC)

� L’atenció al CAP Les Indianes serà
de 8 a 20h. No obrirà els caps de
setmana ni els festius

� Els serveis d’Urgències
i d’ambulàncies estaran
centralitzats al CAP de Montcada

serveis sanitaris
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MEDI AMBIENT

Montcada signa un conveni destinat
a recuperar el paisatge del riu Ripoll

 JUANMA PELÁEZ/ AJUNTAMENT DE SABADELL

silvia díaz

redacció

 >> L’alcalde de Sabadell mostra l’estat del Ripoll al conseller Joaquim Nadal en presència dels alcaldes de la comarca, entre ells el de Montcada (dreta)

Els sis ajuntaments vallesans per on passa el riu i la Generalitat financien un estudi sobre l’estat actual de l’entorn fluvial

l’apunt

UN GRUP DE PRESOS NETEJARÀ EL BESÒS

Els alcaldes dels sis municipis
vallesans travessats pel riu
Ripoll van signar el 7 de març
un conveni amb el conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat,
Joaquim Nadal, per encarregar
un estudi per a la recuperació
del paisatge de l’entorn fluvial,
amb un pressupost de 42.000
euros. El govern català finan-
cia el 50% del cost total mentre
que els ajuntaments aporten
una quantitat proporcional en
funció dels metres que travessi
el riu. En el cas de Montcada,
el Consistori aportarà gairebé
2.000 euros al projecte. El
treball, que s’emmarca en la
línia d’actuació de la Llei del
paisatge, estarà enllestit al mes
de juliol.

Actuacions comunes.

L’estudi donarà una visió con-
junta de l’estat actual de la con-
ca i efectuarà propostes de re-
cuperació i millora paisatgística
que serviran com a marc de
referència en totes aquelles ac-
tuacions que duguin a terme els
municipis de la llera del Ripoll.
El president de l’Àrea Territo-
rial i regidor de Medi Ambient,
Sergio Hermoso (PSC), ha
indicat que “les solucions que
aporti l’estudi s’afegiran a les
actuacions que des de fa temps
fem els ajuntaments, com ara
les destinades a la recuperació
de l’aigua”.
L’anàlisi determinarà els ele-
ments i sectors del riu que re-
quereixen una actuació més
urgent, aportarà propostes
concretes d’intervenció i dis-
senyarà un projecte de xarxa
de camins i de connexió que

sigui respectuosa amb els va-
lors mediambientals i paisat-
gístics i compatible amb l’ús
social dels espais, entre d’altres
objectius.

Paisatge preindustrial. El
Ripoll és un afluent del Besòs
que travessa, al llarg de 40km,
els municipis de Sant Llorenç
Savall, Castellar, Sabadell, Bar-
berà, Ripollet i Montcada i
Reixac. La incidència humana
i productiva ha modificat al
llarg dels anys l’aparença del
riu, amb l’ocupació del seu
entorn amb activitats agrícoles

i industrials. La conca del Ri-
poll es manté com un dels pocs
paisatges fluvials preindustrials
que hi ha a Catalunya, amb la
localització en el seu recorregut
de jaciments de diferents èpo-
ques, construccions i enginys
hidràulics per a l’horta.
Per tal d’impulsar la recupe-
ració d’aquest medi natural i
del seu patrimoni, els  munici-
pis ubicats a la conca han fet
recentment actuacions, tant de
forma conjunta com indivi-
dual. Una d’aquestes experièn-
cies és el projecte europeu FIL,
el riu com a fil de la vida.

Grups de reclusos en règim
obert de les presons catalanes
faran tasques de neteja i
conservació a la conca del riu
Besòs, segons un acord que van
signar el 7 de març la consellera
de Justícia, Montserrat Tura, i el
president del Consorci per a la
Defensa de la Conca del Riu
Besòs, Manuel Ramal.
L’acord permetrà que els interns
treballin en la conservació,
millora i adequació de l’espai
natural de la conca del Besòs al
llarg d’una superfície de 1.038
km2, que comprèn municipis de

diferents comarques de la pro-
víncia de Barcelona, entre ells
Montcada i Reixac –l’únic del
Vallès Occidental per on passa
el Besòs.
Les tasques que efectuaran els
reclusos són de neteja de la
llera, replantació de la vegetació
autòctona i manteniment dels
camins fluvials, i el primer mu-
nicipi on actuaran serà Mollet.
En principi treballaran set
reclusos i, de manera progres-
siva, s’incorporaran més, en
funció de les necessitats del
Consorci. SD
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Els propietaris dels 188 pisos
de l’Impsòl rebran ja les claus

Els dies 21 i 27 de març, a les
17.30h, l’Institut Metropolità
de Promoció del Sòl i Gestió
Patrimonial (Impsòl) lliurarà
oficialment als seus propietaris
els 188 pisos protegits que ha
edificat a Mas Duran en terrenys
cedits per l’Ajuntament.
El compromís inicial era que
els habitatges es donessin a fi-
nal d’any, però la data s’ha re-
tardat tres mesos perquè, se-
gons van denunciar fonts mu-
nicipals, Fecsa-Endesa no ha-
via resolt els problemes de sub-
ministrament elèctric.

Característiques. Els 188
pisos estan repartits en tres

>> MAS DURAN

pilar abián
montcada

edificis. La promoció Mas
Rampinyo I consta de 87
habitatges amb una superfície
útil d’entre 64 i 90 m2, 102 apar-
caments i 39 trasters. El bloc
Mas Rampinyo II està format
per 62 llars entre 66 i 90 m2, a
més de 62 places de pàrquing i
59 trasters. Finalment, el sector
Mas Rampinyo III està integrat
per 39 pisos, amb una superfície
de 62 a 82 m2 i 39 aparcaments.
Aquesta promoció pública d’ha-
bitatges, la primera que l’Impsòl
ha fet a Montcada, s’emmarca en
el Pla Parcial MC5, que preveu
la construcció de 1.786 pisos i la
urbanització de tot el sector.
Una altra part d’aquests pisos –
318- la construirà l’Institut
Català del Sòl (Incasòl).

El 27 de març, a les 20h, els
propietaris dels 12 pisos pro-
moguts per l’empresa Mont-
cada Societat Municipal
(MSM) entre els carrers Ripoll
i Sant Jaume –on hi havia l’an-
tic dipòsit municipal de vehi-
cles– rebran de la mà de l’al-
calde, César Arrizabalaga
(PSC), i de la regidora d’Habi-
tatge, Fina Manzano (PSC), les
claus de la primera promoció
d’habitatges municipals.
Els pisos responen a tres tipo-
logies: 4 de 89m2, 2 de 64m2 i
altres 6 de 61m2 i tenen adscri-
ta una plaça d’aparcament i un
traster –en el cas dels més pe-
tits. A banda hi ha 21 places
més d’aparcament al mateix
immoble.

Lliurament de
les claus dels

pisos de l’MSM

L’acte de col·locació de la pri-
mera pedra dels 42 pisos de llo-
guer per a joves que l’Institut
Català del Sòl (Incasòl) cons-
truirà a Mas Duran tindrà lloc
el 24 de març (11h) i comptarà
amb la presència de l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), i
amb l’assistència de represen-
tants del Departament de
Medi Ambient i Habitatge.
L’Incasòl va adjudicar les

silvia díaz
redacció

Primera pedra de la promoció
de pisos de lloguer per a joves

obres el 8 de març a l’empresa
Caler, amb un import de 2,62
euros, i amb un termini d’exe-
cució inicial de 18 mesos.
Els pisos per a joves tindran
una superfície útil entre els 39
i 56 m2, amb 1 ó 2 dormitoris,
i es faran 28 places d’aparca-
ment. Coincidint amb l’inici
d’obres, s’han de fer públiques
les bases d’adjudicació dels ha-
bitatges i els principals bene-
ficiaris seran els residents o bé
joves –fins a 35 anys– que

treballen a Montcada i Reixac.
En aquests moments hi ha en
procés de licitació una altra
promoció de 92 pisos de llo-
guer en règim general. Els ha-
bitatges de lloguer són els pri-
mers que l’Incasòl construeix
a Mas Duran i formen part
d’un conveni signat al 2006
entre la Generalitat i l’Ajunta-
ment, a través del qual es cons-
truiran al sector 318 pisos. Els
184 restants seran de protecció
en règim de compra.

>> Vista de la promoció pública de l’Impsòl a Mas Duran

>> Els nous pisos de l’Incasòl estaran entre l’avinguda Europa i Joan Miró

pilar abián
montcada

Les obres de substitució del
col·lector que creua la carre-
tera C-17 han obligat a tallar
des del 7 de març un tram del
lateral del vial, entre el carrers
Carrerada i Anselm Clavé, en
sentit Barcelona.
El transport públic també s’ha
vist afectat per aquesta actua-
ció, ja que les parades dels
autobusos 155 i 103 i Nit Bus
–també en sentit Barcelona–,
que hi ha a la plaça Espanya,
s’ubiquen provisionalment a
la rambla dels Països Catalans.

Canvis importants. La
previsió de l’empresa adju-
dicatària de les obres, Corsán-
Corviam Construcción, és tor-
nar a obrir aquest tram abans
de Setmana Santa.
Un altre canvi important que

Les obres a la C-17 obliguen a
tallar un tram a la plaça Espanya

El carrer Sant
Antoni s’inaugura

el 29 de març
El nou carrer Sant Antoni
s’inaugurarà el 29 de març amb
una festa a partir de les 17.30h.
Els treballs van començar al
novembre del 2006 i han donat
com a resultat un carrer d’ús
exclusiu per a vianants a través
del qual només podran accedir
en cotxe els veïns que hi tinguin
un gual i els vehicles de càrrega i
descàrrega autoritzats. El cost
total d e l’obra ha pujat a 220.000
euros, finançats per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.
Les voreres han desaparegut i
tota la via està al mateix nivell,
per garantir la seguretat i
l’accessibilitat dels veïns. L’ob-
jectiu de l’Ajuntament era evi-
tar les situacions d’inseguretat
amb què fins ara es trobaven els
veïns, per l’estretor del carrer
que feia incompatible la
circulació de vehicles amb el pas
dels viananats.

implicarà la nova fase de les
obres és que s’anul·la el carril
de gir a l’esquerra, a l’alçada del
carrer Carrerada. Els vehicles

que vulguin anar a Ripollet i
Mas Rampinyo hauran de fer
el gir a la rotonda de la plaça
Espanya.

El trànsit es restablirà abans de Setmana Santa, tot i els canvis previstos

pilar abián
montcada

>> El carrir tallat és el que apareix a l’esquerra de la imatge

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

Millora de la
mobilitat

als carrers
Durant la segona quinzena de
març s’efectuarà l’asfaltat del
paviment dels carrers Bateria,
Diagonal i Bosc, a Can Sant
Joan, per un import de 133.669
euros. Ara s’està procedint a re-
parar els imbornals dels carrers
Bateria, Diagonal i Masia,
treballs previs a l’asfaltat.
L’Ajuntament també està fent
obres per suprimir barreres
arquitectòniques a Can Sant
Joan, al centre, a Montcada
Nova i a Font Pudenta. Amb
un pressupost de 2.800 euros i a
petició dels veïns afectats, els
treballs consisteixen a reduir
l’alçada de 14 voreres per facili-
tar l’accés a persones amb mobi-
litat reduïda. El carrers que for-
men part d’aquesta actuació són
Bateria, Bifurcació, Carril, Besòs,
Viver, Ripoll, Lleida, Torres i
Bages, passeig de la Font Pu-
denta i av. Riera de Sant Cugat.
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Les noves escales
connecten Bateria

amb Diagonal

>> CAN SANT JOAN

A l’abril s’enllestirà un segon tram entre
els carrers Bosc, Diagonal i Pont

sílvia alquézar
can sant joan

>> Els veïns de Can Sant Joan van provar les noves escales mecàniques instal·lades entre els carrers Bateria i Diagonal

FOTOS: SANTI ROMERO

Can Sant Joan ja disposa de les
primeres escales mecàniques pre-
vistes al barri, que connecten els
carrers Bateria i Diagonal. La
nova infraestructura, inaugura-
da el dia 14, és la primera part
d’un projecte que té per objec-
tiu millorar l’accessibilitat en una
zona amb molts desnivells. Les
segones escales, que estaran en-
llestides a principi d’abril, enlla-
çaran els carrers Diagonal, Bosc
i Pont, uns treballs que també
inclouen la construcció d’un
mur de contenció per esta-
bilitzar la vorera del carrer
Pont. Les obres, amb un pres-
supost de 850.000 euros, van a
càrrec de les empreses Cons-
tructobras i Thyssenkrupp Ele-
vadores. “El projecte també
contempla una tercera instal·-
lació, que es farà més enda-
vant, perquè els ciutadans pu-
guin accedir a la part més alta
del barri”, ha avançat l’alcalde,

Protesta sorollosa
d’un grup de veïns

La inauguració de les primeres
escales mecàniques de Can
Sant Joan va estar marcada per
la concentració sorollosa d’un
grup de veïns que reclamava un
barri digne. La protesta va fer
canviar, fins i tot, el guió de l’acte
protocol·lari, que va quedar reduït
al tall de la cinta inaugural i el
refrigeri, sense parlaments. A la
foto, alguns dels manifestants
amb una pancarta. SA

César Arrizabalaga (PSC), qui ha
recordat que, una vegada acaba-
des les de Can Sant Joan, es col·-
locaran unes altres a Can Cuiàs.
Les escales entre els carrers Ba-
teria i Diagonal són les terceres
instal·lades al municipi. Les pri-
meres es van col·locar a Mas
Rampinyo el 2003 i les segones
van començar a funcionar el
2005 entre els carrers Major i
Domingo Fins.
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>> Vista dels terrenys del futur centre de negocis des del pont de la C-17

Sis nous vehicles reforçaran
la seguretat de proximitat

pilar abián
redacció

en 2 minuts...

La Policia Local ha augmentat
la flota de vehicles amb la in-
corporació de cinc noves mo-
tocicletes, que aniran desti-
nades al servei de proximitat.

PREMSA AJUNTAMENT

�Detingut per robar a Mas Rampinyo

“L’any passat es van incorpo-
rar sis nous agents per mi-
llorar el servei al ciutadà i
donar més seguretat al muni-
cipi però, per aconseguir-ho,
també s’ha de dotar la Policia
Local dels recursos neces-

saris”, ha indicat la presidenta
de l’Àrea Interna, M. Carmen
Porro (PSC). Amb aquesta ad-
quisició, que ha costat 20.220
euros, el cos disposarà de 15
vehicles: 10 motocicletes, 4
turismes i 1 tot terreny.

>> Els agents de proximitat, amb les noves unitats motoritzades, la regidora M.Carmen Porro i els comandaments

El nou edifici acollirà l’SPE i la
Policia Local, provisionalment

>> FUTUR CENTRE DE NEGOCIS

Les obres de l’equipament començaran abans de final d’any i duraran 2 anys i mig

pilar abián
montcada

El futur centre de negocis de
Montcada que estarà ubicat a
Pla d’en Coll serà una realitat
d’aquí a dos anys segons les pre-
visions de l’Ajuntament i de
l’empresa Edificaciones Alca-
raz, que assumirà el cost de
l’edifici i la seva gestió durant
un període de 40 anys, en ha-
ver guanyat el concurs públic
convocat pel Consistori.
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i el propietari de la cons-
tructora, Manuel Alcaraz, van

signar el 7 de març el conveni
per a la construcció de l’equipa-
ment que estarà ubicat al cos-
tat de la Comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra i que també
acollirà la seu del Servei de
Promoció Econòmica (SPE) i,
provisionalment, les depen-
dències de la Policia Local per
pal·liar els problemes d’espai
que té el cos, mentre es busca
una ubicació definitiva.

Singularitat. “Serà un
edifici singular que destacarà
en el paisatge seguint la línia

d’altres construccions que la
nostra firma té previst fer en
el mateix sector”, va explicar
Alcaraz, referint-se als pro-
jectes que la companyia const-
ruirà a la Rasa i a l’antic Mer-
cacom.
L’alcalde també va puntualit-
zar que, “amb el nou centre
de negocis, el soterrament de
la C-17, la dignificació del
pont que passa per sobre la
la carretera i la urbanització
de la Rasa, l’entrada al muni-
cipi per aquest punt guanyarà
en imatge”.

Montcada és el primer municipi
català en lliurar clauers idCAT

>> ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

>> Clauer IdCAT

SANTI ROMERO

Els Mossos d’Esquadra van detenir a Cerdanyola el 8 de
març un home veí de Barcelona, de 30 anys, com a presumpte
autor dels robatoris a dos establiments de la cadena Schlecker, un
de Mas Rampinyo i l’altre de Barberà. L’individu, que tenia
antecedents per robatori amb intimidació, actuava sol i
amenaçava les caixeres amb una arma blanca per dur-se el
contingut de la caixa registradora. Les accions delictives les va
dur a terme els dies 5 i 6 de març a Barberà i Mas Rampinyo. LR

�Cosme Oriol, premi d’idees Sika
El montcadenc Cosme Oriol –tècnic comercial de Lafarge
Cementos a Catalunya– és un dels membres de l’equip que
ha guanyat el primer premi de la cinquena edició del concurs
Ideas, de l’empresa Sika, destinat a professionals del món del
formigó. L’equip d’Oriol, que ha guanyat un viatge a
Jerusalem per Setmana Santa, va fer front al repte de dissenyar
el suport de formigó que hauria de tenir l’aerogenerador més
gran que s’ha construït mai amb l’objectiu de subministrar
prou energia elèctrica per cobrir les necessitats del país. LR

lluís maldonado
redacció

L’Ajuntament, en col.laboració
amb l’Agència Catalana de Cer-
tificació (CATCert), fa un nou
pas en la tasca de difusió de la
identitat digital a través d’In-
ternet i ja ha començat a lliurar
el clauer idCAT a qualsevol ciu-
tadà que sol·liciti un certificat
digital idCAT per poder fer
tràmits directes amb el Con-

sistori a través del web munici-
pal montcada.cat. El clauer és una
memòria USB amb una zona
criptogràfica segura per emma-
gatzemar el certificat.

Dispositiu segur i àgil.

Montcada ha estat el primer
municipi català en lliurar el
certificat per mitjà d’una me-
mòria USB. Els principals avan-
tatges que aporta aquest dispo-

sitiu són la portabilitat, ja que
es pot utilitzar en qualsevol
ordinador amb l’esmentada
connexió, i la seguretat, donat
que l’accés al certificat idCAT
està protegit amb paraula de pas,
com en el cas de les targetes de
crèdit, és a dir, no es pot realit-
zar una signatura electrònica
sense l’autorització de l’usuari,
reduïnt així el perill davant la
pèrdua del clauer. A més, aquest

es pot utilitzar com a memòria
USB de 128 Megabytes. Per
obtenir-lo, cal personant-se a
l’OAC, que actua com a Entitat
de Registre Local idCAT o bé,
iniciar la petició telemàticament
seguint les passes que s’indiquen
a www.idcat.net
Amb l’identificador digital
idCAT es poden signar correus
i documents electrònics i fer
operacions, i també és vàlid per
fer gestions per Internet amb la
Generalitat, els Ministeris d’Eco-
nomia i Hisenda, Treball, Cul-
tura, Indústria i  l’Agència Es-
panyola de Protecció de dades.
El programari del clauer idCAT
ha estat ideat i desenvolupat per
la Universitat Jaume I.

�Punt d’Atenció Ciutadana a Can Cuiàs
El 26 de març, a les 17.30h, s’inaugura el Punt d’Atenció
Ciutadana (PAC) de Can Cuiàs, en les instal·lacions del Centre
Cívic del barri. El servei obrirà de 16 a 19h, de dilluns a
divendres, i oferirà als veïns la pràctica totalitat dels tràmits que
presta l’OAC: registre d’entrada, justificants d’empadro-
nament, duplicats de rebuts, alta de guals i bonificacions per a
l’ús de la Deixalleria, entre d’altres.  PA

SANTI ROMERO
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El metro tindrà un sistema
pioner d’accés a les andanes

silvia díaz
can cuiàs

La línia 11 de Can Cuiàs serà la primera de l’Estat amb convois sense conductor

La línia 11 de metro, que passa
per Can Cuiàs, serà pionera en
tot l’Estat espanyol perquè es
convertirà en la primera que
incorporarà combois sense con-
ductor. L’estació està actualment
en obres per incorporar un sis-
tema automatitzat d’andanes
amb tancament automàtic de les
portes, el pas previ a que els trens
funcionin de manera mecànica.
La línia depèn de Transports
Metropolitans de Barcelona
(TMB), les obres les financia la
Generalitat amb un pressupost
d’1,5 milions d’euros. TMB
preveu que els treballs de tota
la línia 11 –identificada amb un
color verd clar– durin set mesos
i que els trens automàtics es
posin en marxa a final d’any. Les
obres de Can Cuiàs en concret
estaran enllestides a mitjan
d’abril.

Sistema. Les mampares que
s’estan muntant en aquests
moments a l’estació de Can
Cuiàs tenen 2,4m d’alçada i

SANTI ROMERO

>> Ara s’estan instal·lant les mampares de vidre –a la dreta de la imatge

L’AV vol que l’Ajuntament
agiliti la clausura del dipòsit

L’AV de Can Sant Joan ha pre-
sentat un recurs de reposició a
l’Ajuntament en què sol·licita
que sigui la Corporació local la
que clausuri el dipòsit de ferralla
del carrer Bifurcació. L’Ajun-
tament va decretar al desembre
el cessament de l’activitat però
el propietari va presentar un
recurs i el cas va passar a la Ge-
neralitat. L’entitat veïnal argu-

menta que el Consistori és
l’administració competent en
matèria urbanística i de pro-
tecció de la sanitat pública i
que, per tant, pot requerir el
cessament d’una activitat que
afecti mediambientalment en el
seu territori. Des del govern,
però, es considera que, amb la
Llei a la mà, la decisió l’ha de
prendre la Generalitat.

Reunió pendent. En el
moment de tancar l’edició, el  15
de març estava prevista una reu-
nió per parlar sobre la clausura
del dipòsit entre representants
del Consistori i la directora ge-
neral de Qualitat Ambiental de
la Generalitat, Maria Comellas,
amb l’assistència de l’AV.

Firmes per demanar que
es facin millores al barri

pilar abián
redacció

>> CAN SANT JOAN

>> CAN CUIÀS

L’AV Can Cuiàs va lliurar el
7 de març a l’Ajuntament més
de 650 instàncies demanant
millores al barri a nivell urba-
nístic, de neteja, d’aparcament
i d’equipaments educatius, en-
tre d’altres. L’entitat veïnal tam-
bé ha avançat la data d’una mo-
bilització. El 21 de març (19h)
es farà una manifestació des del
Centre Cívic del barri fins a la
Casa de la Vila.

Peticions. Són més d’una
vintenta les reclamacions que
l’AV exposa al Consistori. A
nivell urbanístic i de mobilitat,
destaca la petició de la remo-
delació del Torrent del Bosc
Llarg, la construcció d’unes es-
cales mecàniques, les obres del
Pla del Congost per accedir al

centre de Montcada, més fre-
qüència de pas dels autobusos,
la instal·lació de passos elevats i
la millora de les voreres. A nivell
educatiu, els veïns reclamen més
places d’escola bressol pública i
que els infants de Can Cuiàs
tinguin els mateixos punts que
els de Barcelona per matricular-
se a l’escola Ciutat Meridiana.
Segons ha manifestat l’alcalde,
CésarArrizabalaga (PSC), aques-
tes reivindicacions ja han estat
recollides pel govern municipal
en les reunions que ha mantin-
gut amb representants veïnals i
ja s’està treballant per fer mi-
llores al barri. Per aquest motiu,
l’edil s’ha mostrat sorprès per
la convocatòria de manifestació
feta per l’AV: “L’entitat és
lliure de fer les accions que
consideri però, en aquest cas,
penso que no està justificada”.

silvia díaz
montcada

compten amb 8 portes lliscants
que coincideixen exactament
amb les dels trens, que s’obriran
quan el comboi estigui aturat.

A més a més, el sistema incor-
pora un senyal acústic per
reforçar l’atenció i la seguretat
de l’usuari.

El projecte de soterrament haurà
d’estar aprovat en 28 mesos

silvia díaz
montcada

El termini màxim que té l’em-
presa Idom per redactar els
projectes bàsic, constructiu i
d’alternatives del soterrament
de la línia de tren de França  és
de 28 mesos i compta per fer-
ho amb un pressupost d’1’4
milions d’euros. L’empresa
Adif va fer arribar l’1 de març
a l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), una còpia de l’encàrrec
fet a l’enginyeria, un informe
que l’Ajuntament va trametre
automàticament als portaveus
de la Plataforma Tracte Just-
Soterrament Total. El col·lec-
tiu reclamava una còpia de l’en-
càrrec, per confirmar per escrit
el que les administracions li ha-
vien assegurat de paraula.

Valoracions. La Plataforma
va donar la notícia en el
decurs de l’assemblea celebra-
da a l’Abi el mateix 1 de

>> LÍNIA DE FRANÇA

març. Amb l’encàrrec a la mà,
el portaveu del col·lectiu,
Jaume Relat, va avançar que
els dos objectius que ara s’ha
fixat la Plataforma són “con-
feccionar un calendari de
l’execució de les obres i acon-
seguir que el Ministeri i
l’Ajuntament  signin el con-
veni de col·laboració per a les
obres del soterrament”.

L’alcalde també ha rebut amb
satisfacció la confirmació de
l’encàrrec fet a Idom i ha
explicat que el Consistori està
actualment en converses amb
Adif per cedir-li un espai on
l’empresa ferroviària ubicar
una oficina d’informació alc
ciutadans. Les obres de la Línia
d’Alta Velocitat (LAV), po-

drien iniciar-se al setembre.

>> Membres de la Plataforma amb el Secretari d’Infraestructures, Manel Nadal

PLATAFORMA

>> Dipòsit de ferralla

AV CAN SANT JOAN

>> Els membres de l’AV lliuren les firmes al Registre de l’Ajuntament

SÍLVIA ALQUÉZAR
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L’alcalde visita
Londres amb

el Pla Metropolità
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), va viatjar del 3 al 6 de
març a Londres com a mem-
bre del Pla Estratègic Metro-
polità per conèixer com han
desenvolupat a la capital brità-
nica la xarxa de transport pú-
blic, el tractament de residus,
la immigració i la seguretat
ciutadana, entre d’altres qües-
tions. “Ha estat una visita
interessant que ens ha permès
contrastar experiències; en
alguns àmbits estan millor que
nosaltres i, en d’altres, anem
més avançats”, ha explicat
Arrizabalaga. PA

El Servei de Promoció Econò-
mica (SPE) de l’Ajuntament ha
vist renovat per tres anys més
la certificació ISO 9001:2000,
que acredita la qualitat dels seus
serveis en els àmbits de forma-
ció ocupacional i contínua,
borsa de treball, sales de recerca
de feina, programes d’ajut a la
recerca de treball i punts d’in-
formació i assessorament per a
empreses i emprenedors. L’SPE
ja va rebre aquesta distinció l’any
2003, fet que el va convertir en
el primer departament muni-
cipal a obtenir-lo, i ara “con-
firma el bon servei i la con-
secució dels objectius anuals
fixats”, segons ha indicat el
tècnic de l’SPE, Jonatan Tri-
viño. LR

L’SPE renova
el certificat de
Qualitat ISO

CiU presenta mesures
sobre sostenibilitat

silvia díaz
montcada

>> Portal del nou web del candidat Joan Maresma

SANTI ROMERO

CiU proposa la convocatòria
d’un nou concurs adminis-
tratiu per adjudicar el servei
de dotació d’aigua potable per
tal d’abaratir el preu del con-
sum per als habitatges entre un
15 i un 20%. Acompanyant
aquesta mesura i com a aposta
per la sostenibilitat, la coalició
també proposa la posada en
marxa d’un projecte de pla-
ques fotovoltaiques que per-

metin la gratuïtat de l’energia
elèctrica de l’enllumenat pú-
blic de Montcada Segons la
coalició, Montcada és un dels
municipis on les famílies més
paguen pel servei d’aigua po-
table, que atorga la companyia
Aigües de Barcelona.
L’altra proposta electoral que
ha fet pública CiU tracta so-
bre sostenibilitat en habitatge
i consisteix a elaborar de dos
Plans Especials de Reforma In-
terior (PERI) “per fer que al

centre històric i a Mas Ram-
pinyo pugui anar a viure més
gent i incentivar així l’acti-
vitat comercial, amb uns cri-
teris urbanístics racionals”,
ha indicat l’alcaldable conver-
gent, Joan Maresma. La inicia-
tiva es debatrà el 22 de març a
la Casa de la Vila (20.30h).

Web. Totes les propostes
electorals de CiU per a les mu-
nicipals es poden consultar al
nou web joanmaresma.cat, un
portal a través del qual el can-
didat també pretén interactuar
amb els cituadans, que poden
fer servir la xarxa per enviar-
li suggeriments i queixes.

Aguilar defensa un model de
ciutat basat en la cohesió social

>> MUNICIPALS 07

laura grau
montcada

>> D’esquerra a dreta, Marina Llançana, la candidata Marta Aguilar i el número 2 de la llista, Jordi Sanchez

LAURA GRAU

La candidata d’ERC aposta per la identitat, el civisme i la sostenibilitat enfront la política de grans infraestructures

l’apunt

‘HONESTEDAT I CORATGE’, LEMA D’ERC

El número 2, Jordi Sánchez
Escrigas, president de la sec-
ció local d’ERC, va anunciar que
el lema de la campanya electo-
ral serà “Honestedat i coratge”,
en referència “a la tasca feta
durant aquest mandat com
a grup de l’oposició i a la
voluntat de mantenir-nos en
aquesta línia”. Sánchez va cri-
ticar el govern municipal per con-
siderar que gestiona d’esque-
nes al poble “amb una partici-
pació ciutadana manipulada

“Defensem un nou model de
ciutat basat en la identitat, la
cohesió social, el civisme i la
sostenibilitat”. Aquest va ser
el missatge electoral que va llen-
çar Marta Aguilar durant la
seva presentació pública com a
cap de llista d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC) a
les properes eleccions munici-
pals. L’acte es va fer a la Sala
Institucional de la Casa de la
Vila el 6 de març davant d’una
cinquantena de militants i sim-
patitzants. Aguilar va estar
acompanyada a la taula per la
portaveu i diputada d’ERC al
Parlament de Catalunya, Ma-
rina Llançana, i una represen-
tació de la llista electoral que
encapçala.
El número 4 de la candidatu-
ra, Esteve Recasens, va titllar
de “prepotent i poc demo-
cràtica” la manera de fer del
govern actual –format per
PSC, CiU i IC-EUiA. Dani
Parra, president de les JERC,
va defensar la necessitat que
“els joves puguin emancipar-
se i trobar espais d’oci al mu-
nicipi”.

Prioritats. Segons Aguilar,
la prioritat del govern muni-
cipal durant aquest mandat
“han estat les obres faraò-
niques en detriment de man-
tenir i promocionar els equi-
paments existents”. La candi-

data republicana considera
que ha mancat “una visió glo-
bal del municipi i un sentit
de treballar per al bé comú”.
Va cloure l’acte Marina Llan-
çana que es va mostrar molt
optimista sobre els resultats
que obtindrà ERC en aquests
comicis, “tenint en compte
que hi ha 150 municipis cata-
lans que estrenen llistes”, va
assenyalar. La diputada va des-
tacar la vàlua humana i perso-
nal d’Aguilar. La secció local
d’ERC té previst fer un sopar
per presentar el programa elec-
toral amb la participació de
militants i simpatitzants.

i amb manca d’informació
veraç”.
La candidata d’ERC, Marta
Aguilar, té 45 anys, és casa-
da, té tres fills i aquesta és la
segona vegada que opta a l’Al-
caldia. És regidora del grup
municipal des del 2000, càrrec
que compagina amb el de pre-
sidenta de la Regió Metropoli-
tana d’ERC. La llista que en-
capçala té una important pre-
sència de dones i de candidats
independents. LG
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En marxa la prohibició de fer foc
a prop de les zones boscoses

Can Cuiàs
millora l’accés
a Collserola

Nova campanya d’estalvi d’aigua

Coincidint amb el Dia Mundial
de l’Aigua, l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i el regidor
de Medi Ambient, Sergio Hermo-
so (PSC), presentaran una
campanya d’estalvi d’aigua el 21
de març –un dia abans de la
commemoració, que és el 22–
a la Casa de les Aigües (12h).
La iniciativa dóna continuïtat a
la que es va posar en marxa fa
dos anys i consisteix a repar-
tir 2.500 bosses de plàstic in-
flables que s’omplen d’aigua i
es col·loquen a la cisterna del
wc per tal que la descàrrega

d’aigua sigui menor. L’Ajunta-
ment ha enviat una carta a to-
tes les persones que van par-
ticipar en l’anterior campanya
d’estalvi –en la que es van re-
partir kits reductors de cabal
d’aigua–, per tal que recullin
una bossa.
Els interessats a participar-hi
podran adreçar-se a la Casa de
les Aigües fins al 4 maig els
dilluns, dimecres i divendres, de
13 a 15h, i els dimecres també
de 16 a 19.30h. També es pot
sol·licitar informació al telèfon
935 726 017. SD

El Consorci del Parc de Coll-
serola, en conveni amb l’Ajunta-
ment, està duent a terme el
projecte de restauració de talús
i formació de camí a Can Cuiàs
que té com a objectiu comuni-
car el barri amb el Torrent d’en
Tapioles i amb el vessant orien-
tal de la Serra de Na Joana per
donar pas als vehicles de serveis.
L’actuació costarà 123.684 euros
i consisteix en l’obertura d’un
vial de quatre metres d’amplada
per a vehicles de serveis per con-
nectar el camí d’accés al Mira-
dor de l’Estrella de Can Cuiàs
amb el darrer replà del Torrent
d’en Tapioles.
Per tal de reduir l’impacte
paisatgístic i preparar la conne-
xió futura de Collserola amb el
Turó, s’està habilitant un sender
per a vianants. PA

pilar abián
montcada

 >> La nova xarxa d’hidrants a Vallençana permetrà l’actuació immediata

Des del 15 de març i fins al 15
d’octubre està prohibit fer foc
al bosc i en un perímetre de 500
metres en prevenció d’incendis
forestals. Atenent al Decret de
la Generalitat, no es podran cre-
mar rostolls, marges i restes
d’aprofitaments forestals, agrí-
coles o de jardineria. Tampoc no
es podran fer focs d’esbarjo.
La prohibició no afecta les àrees
recreatives i d’acampada ni les
parcel·les de les urbanitzacions,
ones permet la utilització dels
fogons de gas i de barbacoes.
Les mesures de prevenció tam-
bé inclouen la prohibició
d’abocar en zones forestals es-
combraries i restes vegetals i
industrials de qualsevol mena
que puguin ser causa de l’inici
d’un foc, així com llençar coets,
globus, focs d’artifici o altres
artefactes que continguin foc,
o utilitzar bufadors o similars
en obres realitzades en vies de
comunicació que travessin
terrenys forestals.

Estiu sec. L’absència de
pluges durant l’hivern pronos-
tica que l’estiu serà sec i que
Montcada haurà d’estar en aler-
ta davant la possibilitat de focs.
Justament ara entra en vigor el
nou Pla quatriennal de preven-
ció d’incendis que fa la Dipu-
tació i que aplicaran l’Ajunta-
ment i l’Associació de Defensa
Forestal (ADF), recentment
constituïda. El document obli-

>> PREVENCIÓ D’INCENDIS

ga a complir les normatives
quant a la xarxa viària, l’am-
plada dels camins i el seu man-
teniment i l’existència d’un pro-
tocol d’emergència per actuar
en cas que sigui necessari.

Xarxa d’hidrants. En-
guany, a diferència dels ante-
riors, el municipi compta amb
una xarxa d’hidrants a la
Serralada de Marina en el sec-
tor de Vallençana-Reixac, que
facilitarà als bombers la seva
actuació en cas d’incendi.
A més, les dotacions també es
beneficiaran de la intervenció
que  ha  fet el Consell Comar-
cal del Vallès Occidental a tres
camins de Vallençana-Reixac i
a un altre perimetral que dóna
la volta al Turó a mitja alçada
de la muntanya.

l’apunt

FORMACIÓ PER ALS
VOLUNTARIS DE L’ADF

Uns 14 voluntaris forestals
participen durant el mes de
març als cursos de formació
en l’extinció d’incendis per a
voluntaris de les Agrupacions
de Defensa Forestal del Vallès
Occidental. El coordinador a
l’àmbit local de l’ADF és
Eduard Martín i el president,
Julio Nolasco. Martín també és
cap d’Intervenció Comarcal,
que agrupa les ADF dels
municipis de Barberà del Va-
llès, Badia del Vallès, Ripollet,
Santa Perpètua de Mogoda,
Cerdanyola i Montcada i Rei-
xac. LR

Més dies per
al·legar a

la Zona 21
L’Ajuntament ha decidit am-
pliar quinze dies més el termini
per presentar al·legacions al
projecte de reparcel·lació del
sector est de la zona 21 de Terra
Nostra, donada la complexitat
del projecte i el gran nombre
de veïns afectats. Assumir els
costos d’urbanització és precisa-
ment una de les qüestions que
més preocupa els veïns, per això
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), ha manifestat que la vo-
luntat del govern és intentar
abaratir-los al màxim. PA

l’apunt

SÍLVIA ALQUÉZAR

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Se ofrece, señora para limpieza por horas o
el cuidado de personas de la terecera edad
(interna o por horas). Tel. 93 564 43 87/ 695
98 13 58.
Plaça de parquing al carrer Balmes. En
venda o lloguer. Cotxe gran més moto. Preu a
convenir. Tel. 605 402 928
En venda. Particular ven cotxe BMW 120D
seminou. Full equip. Amb pocs quilòmetres.
Tel. 620 992 410.
Oferta laboral. Se requieren dos oficialas/es
de peluquería. Horario de trabajo: jornada in-
tensiva, de 10 a 16h i de 14 a 20h. Nómina: 1.100
euros al mes. Tel. 934 286 385, 630 342 484.
Particular vende piso en Montcada Centro,
C/Buenavista. 3 habitaciones, ascensor,a/a
balcon. Para entrar a vivir. Muebles y electro-
domésticos opcionales. 273.460 (45,5 mill.
ptas). Telf: 635 670 600 Sonia
Particular vende Atico, en Montcada Nova,
C/Lerida. 3 habitaciones, cocina de 20m2 con
chimenea, comedor de 22m2, terraza de
61m2 con barbacoa Ascensor, todo reforma-
do¡¡. 375.600euros. Telf: 93 564 41 05 Conchi
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.
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Una setantena de professionals d’educació i sociologia va debatre sobre la realitat del col·lectiu el 5 de març a Montcada

Els tècnics consideren que la segregació
impedeix l’educació de la població gitana

silvia díaz

montcada

JORNADA A LA CASA DE LA VILA
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 >> SílviaCarrasco de l’UAB (esquerra) i la tècnica municipal Juana Fernández en un moment de la jornada

 >> Els participants intercanviant opinions sobre la jornada

l’apunt
LA VEU DE LES DONES GITANES A INTERNET

>> Les responsables del programa

L’educació de la població gita-
na seria un èxit si no s’exclo-
guessin als alumnes d’aquesta
ètnia de la resta de la classe i no es
concebís la formació com una pèr-
dua d’identitat. Aquestes són dues
de les principals conclusions que
van plantejar els especialistes en
comunitats gitanes que van par-
ticipar el 5 de març a la jornada
La visibilitat gitana a l’entorn educatiu
feta a la Casa de la Vila i organit-
zada per la Regidoria de Serveis
Socials, amb el suport del Centre
de Recursos Pedagògics.
A l’acte van assistir més de 70 per-
sones, la majoria professionals de
l’educació, sociologia i altres dis-
ciplines socials. L’objectiu de la
trobada va ser la posada en comú
d’experiències formatives aplica-
des a la població gitana, un col-
lectiu que, per diversos motius
socials, culturals i econòmics, en-
cara no s’ha integrat totalment en
el sistema educatiu.

Missatges. La regidora de Ser-
veis Socials, Ana Rivas (PSC), va
ser l’encarregada d’obrir les jor-
nades i va llençar un missatge clar:
“les administracions han de fer
tots els esforços possibles per
dotar la població gitana de la
mateixa qualitat de vida que la
resta dels ciutadans i aquest
procés comença amb la for-
mació d’infants i adults”.
La jornada formava part del
programa Romani Pen, una
iniciativa municipal que pretén
afavorir el desenvolupament, la
promoció, el benestar i la
qualitat de vida de la comunitat
gitana local. El programa el diri-
geix la tècnica Juana Fernández,
d’origen gitano.
Durant tot un matí, profes-

sionals que treballen directa-
ment amb el col·lectiu gitano
van presentar les seves expe-
riències. El catedràtic de Socio-
logia de la Universitat de Bar-
celona, Ramón Flecha, va par-
lar sobre les comunitats d’apre-
nentatge, un sistema que consis-
teix a obrir les aules a la par-
ticipació de les famílies, altres
tècnics o voluntaris, per refor-
çar l’aprenentatge dels alumnes
de col·lectius minoritaris sense
haver de separar-los de la resta
de la classe.
Flecha va indicar que “les direc-
trius europees estan consta-
tant que la separació dels
alumnes gitanos de la resta no
és la solució”. En aquest ma-
teix sentit es va expressar Óscar
Vizarraga, vicepresident de
l’associació gitana del País Basc
Kale Dor Kayiko, que té per  ob-
jectiu formar i assessorar aquest
col·lectiu en matèria educativa.

El decurs de la jornada sobre
l’educació i la comunitat gita-
na que va tenir lloc a Montcada
va ser transmès per dues lo-
cutores de l’emissora de ràdio
per Internet Veus Gitanes (Rro-
mane Glasura), que la diri-
geixen dones d’aquest col·lec-
tiu, pertanyents a diverses enti-
tats.
El programa va néixer el 8
d’abril de 2006, una jornada
especial ja que és el Dia In-
ternacional del Poble Gitano.
Veus Gitanes és defineix com
una ràdio associativa, oberta
i participativa que vol esdeve-
nir un espai de representació
de la cultura gitana i especial-
ment de les seves dones. El
web és vocesgitanas.net. SD
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Les dones reivindiquen
tenir el seu propi espai
pilar abián
montcada

>> 8 DE MARÇ
PILAR ABIÁN
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Iniciativa local
en suport a
les dones

La conferència L’estrés en les dones,
a càrrec de la doctora en Psi-
cologia Teresa Pi-Sunyer i l’es-
pectacle teatral-musical Flor de
fango, a càrrec de Silvia Kigel,
van ser dos dels actes centrals
organitzats per l’Ajuntament i
el Consell Municipal de Dones
entre el 7 i el 9 de març amb
motiu del Dia Internacional
pels drets de les Dones, que va
tenir lloc el dia 8.
També es va organitzar el ma-
teix dia 8 una sortida conjun-
ta des de Montcada per parti-
cipar a la manifestació central
feta a Barcelona en commemo-
ració de la jornada. D’altra
banda, col·lectius com el Grup
de Dones de Can Cuiàs i l’Es-
plai per a la Dona també van
organitzar activitats de cele-
bració i les Dones comunica-
dores van dedicar el progra-

ma radiofònic Veus de Dones –
que s’emet cada dijous, de
19.30 a 20h, a Montcada Rà-
dio– a aprofundir sobre el sig-
nificat de l’efemèride.

Lluita diària. Pi-Sunyer va
recomanar les assistents a la
conferència sobre l’estrés –que
es va fer al Casino de Terra Nos-
tra– que equilibrin la seva agen-
da i gaudeixin de temps lliure per
a elles mateixes. “Avui dia la ma-
joria de les dones treballem dins
i fora de casa i això ens provo-
ca estats d’estrès”, va dir.
Pi-Sunyer també va incidir en la
necessitat que es potenciï la
conciliació entre la vida familiar i
la laboral perquè tant els homes
com les dones puguin compartir
les tasques domèstiques i la
dedicació als fills. L’acte va
comptar amb la participació de la
presidenta del Consell Municipal
de Dones, Eva Gonzalo (PSC).

>> La doctora Pi-Sunyer –a l’esquerre– amb Eva Gonzalo

>> Actuació de Silvia Kigel a l’espectacle Flor de Fango, a l’Auditori

La regidora adjunta d’Educació
de l’Ajuntament, Lupe Loren-
zana (PSC), s’ha reunit amb
membres del Servei d’Educació
de la Diputació de Barcelona
per posar en comú les diferents
línies estratègiques a seguir per
tal de millorar el projecte
Trànsit, programa adreçat a
joves amb fracàs escolar, que

no han definit el seu objectiu
professional.
Per això, el principal objectiu
és acompanyar-los en el procés
de transició de l’escola al món
del treball.

Afavorir la cohesió social.

A la reunió van assistir Joan
Josep Alonso, Cap dels Pro-
grames de Transició escola-
treball, Josep Nieto i Mirta

Lojo, tècnics de la Diputació,
els quals van exposar als as-
sistents l’informe de funciona-
ment del programa elaborat
per l’ens supramunicipal, així
com suggeriments de treball.
Trànsit pretén afavorir la
cohesió social, fomentar una
cultura de col·laboració a tra-
vés del treball en xarxa com a
forma d’optimitzar els recur-
sos.

Desenvolupar polítiques,
plans i accions adreçades a
assolir la igualtat de drets en-
tre dones i homes afavorir
l’articulació d’un model com-
partit de definició i gestió dels
Centres municipals d’Infor-
mació i Recursos per a Dones.
Aquest és el doble objectiu de
l’acord d’adhesió entre l’Ajun-
tament i la Xarxa Local de Cen-
tres d’Informació i Recursos
per a Dones, promoguda per
la Diputació.
El Consistori vol crear i con-
solidar els Centres d’Infor-
mació i Recursos per a Dones
com un servei de proximitat i
referència per al conjunt de la
ciutadania,  conscienciar sobre
la necessitat de la igualtat en-
tre homes i dones i impulsar
actuacions que permetin un
enfocament integral de les
polítiques de gènere amb l’ela-
boració de plans d’igualtat. PA

>> Reunió de tècnics

la redacció
redacció

Pla de millora del fracàs escolar
L’Ajuntament treballa amb la Diputació per avançar en el projecte ‘Trànsit’

Nou repte per
a Dani Rodrigo

El montcadenc Daniel Ro-
drigo, de 21 anys, i els seus dos
companys d’equip de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya
participen fins al 18 de març a
la final del concurs mundial de
programació informàtica, a
Tòquio (Japó), que organitzen
empreses del sector com IBM,
entre d’altres. Rodrigo va gua-
nyar l’any passat el prestigiós
Premi Europeu de Progra-
mació a Lisboa (Portugal). SD

SANTI ROMERO

PREMSA AJUNTAMENT
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Els IES i CEIP fan fins a final de
març jornades de portes obertes
Les visites per a les famílies interessades a matricular els seus fills el curs vinent es fan fins al dia 27

pilar abián
montcada
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Assignades les
places de la nova
Escola Bressol

Durant aquest mes de març tots
els centres escolars del municipi
fan jornades de portes obertes
amb l’objectiu de mostrar les
seves instal·lacions a les famílies
interessades a inscriure els seus
fills quan s’obri el període, pre-
vist a l’abril.
Els instituts organitzen aquestes
jornades del 13 al 27. La Salle
el dia 13; l’IES Ciutat Meri-
diana i l’IES La Ferreria, el 21,
a les 17 i les 18h respectivament;
l’IES Montserrat Miró, el dia
26, a les 19h, i l’IES La Ribera,
el 27, a les 18h.
Pel que fa als centres de pri-
mària, l’escola Sagrat Cor, la
Salle, el CEIP Reixac i el  CEIP
Viver ja han mostrat les  instal-
lacions entre els dies 10 i el 15.
El 20 ho farà el CEIP Font
Freda, a les 17.30h; el 21, el
Ciutat Meridiana i el CEIP Mit-
ja Costa, a les 17 i les 17.30h,
respectivament, i el dia 22,  el
CEIP Elvira Cuyàs i el CEIP
El Turó, ambdós a les 17.30h.

El Font Freda estrena biblioteca

Xifres i novetats. Des de la
Regidoria d’Educació es preveu
que aquest any hi hagi un nom-
bre d’infants a escolaritzar si-
milar al del curs passat, ja que
la població s’ha mantingut en
nombre d’habitants i, fins i tot,
en alguns punts s’ha vist reduïda.
Les xifres indiquen que hi haurà
2.735 alumnes als centres d’in-
fantil i primària i 1.800 a se-
cundària. Pel que fa als alumnes
que cursaran P-3, segons les
dades del Padró, la xifra gira
al voltant dels 440. Mas
Rampinyo i Can Cuiàs són els
barris que més en tenen respec-
te l’any passat.
Entre les novetats acadèmiques
del curs 2007-2008, l’IES La
Ferreria afegeix a la seva oferta
dos cicles formatius nous, un de
grau mig sobre documentació
sanitària i un altre de grau su-
perior d’higiene bucodental. A
més, també incorpora un curs
de preparació per a les proves
d’accés a cicles formatius de grau
superior. Les preinscripcions se-
ran després de Setmana Santa.

El CEIP Font Freda va inaugurar el 9 de març la nova biblioteca
del centre, que compta amb un fons catalogat de prop de 2.000
llibres. El projecte de remodelació ha trigat tres anys a concre-
tar-se i, per celebrar-ho, l’escola va organitzar un muntatge tea-
tral amb els alumnes. El proper pas serà la incorporació de ma-
terial multimèdia. A la presentació va assistir la regidora d’Edu-
cació, Ana Rivas (PSC) –a la fotografia, membres de la direcció
amb la reigodra d’Educació Ana Rivas (PSC), segona per
l’esqeurra. La directora del centre, Lluïsa Vera, ha dit que “la
biblioteca és una vella reivindicació, un somni fet realitat”.

Amb motiu de la inauguració de l’equipament, el Font Freda

dedica l’exposició anual dels alumnes al món dels llibres. SD

El sorteig de les places de
l’Escola Bressol Mitja Costa va
tenir lloc el 12 de març a
l’Ajuntament. 50 famílies
optaven a una de les 12 places
que quedaven disponibles –2
per a infants entre 0 i 1 anys i
10 per a nens i nenes entre 1 i 2
anys– després d’haver adjudicat
de manera directa les dels in-
fants que pertanyen a famílies
nombroses, amb pocs recursos
econòmics o bé que pateixen
alguna malaltia o discapacitat.

>> La Laura ja té plaça

PILAR ABIÁN

silvia díaz
montcada
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Els majors de 65 anys gaudiran
de vacances a preus econòmics

L’Ajuntament ha posat en
marxa el procés per tal d’oferir
a la gent gran del municipi
viatges culturals per a perso-
nes més grans de 65 anys, con-
vocant un concurs d’adjudi-
cació del servei d’organització
de sortides, al qual es podran
presentar les agències de viat-
ges i altres empreses especia-
litzades interessades.
El president de l’Àrea Social,
Carles Guijarro (PSC), ha ex-
plicat que aquesta experiència
ja es desenvolupa amb èxit a
altres municipis i “pretén que
les persones que disposen de
més temps puguin conèixer
nous llocs o gaudir d’estan-
ces culturals a un preu asse-
quible”. La previsió és que
l’Ajuntament assumeixi el 25%
del cost de cada viatge i la resta
anirà a càrrec de l’usuari.

Programa. Les sortides
començaran el pròxim mes
d’abril i també es faran durant

juny, juliol, setembre i octu-
bre. L’Ajuntament preveu
que es facin uns 20 viatges du-
rant l’any, d’aproximadament
una setmana de durada. El
nombre màxim d’usuaris per

viatge serà de 50 persones. La
platja, circuits culturals, turis-
me rural i estades de descans
són algunes de les opcions de
les que podrà gaudir la gent
gran de Montcada. Tots els

silvia díaz

montcada

L’Ajuntament preveu ofertar una vintena de viatges l’any per a grups de 50 persones com a màxim

>> GENT GRAN

viatges seran en règim de pen-
sió completa i en hotels de tres
estrelles com a mínim. Aques-
ta experiència ja l’han desen-
volupat amb èxit a altres
municipis vallesans.

>> L’experiència es desenvolupa amb èxit a altres municipis i permet fer estades a preus assequibles

Un jove montcadenc de 15
anys, José Fran Masanés, con-
dueix des de l’1 de març una
nova ràdio per Internet, Diver
Música (www.alegriamusical.es.kz), una
emissora de música i entrete-
niment, amb programes de
producció pròpia sobre el pa-
norama musical actual, revival
i espais per fer dedicatòries, que
es poden sol·licitar a l’adreça
electrònica divermusica@ya.com.
El portal també incorpora
programes produïts per altres
emissores com Zona de Radio,
Xtreme, Conexión Z i Aires
Celtas, entre d’altres. Masanés
ja disposava d’un altre progra-
ma de ràdio a la xarxa, Ale-
gría Musical, que distrubueix
per emissores d’Espanya i
Llatinoamèrica. SD

Nova emissora
per Internet

PILAR ABIÁN

>> José Fran Masanés

RADIO DIVER MÚSICA
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Tècnics socials analitzaran
el projectes locals al Marroc

L’efectivitat dels projectes de
cooperació que es desenvolu-
pen al Marroc amb el suport
de Montcada es debatrà en el
marc d’una jornada sobre
codesenvolupament,  organit-
zada pel Consistori, que tin-
drà lloc el 17 de març a la Casa
de la Vila. La participació és
gratuïta però és necessari fer
la inscripció prèviament al
Consistori (tel. 935 726 474).
Durant tot el matí, experts en
cooperació que coneixen la
realitat del país africà oferiran
una conferència i la jornada
acabarà amb un debat. L’enti-
tat local Taarof Bi Salam, que
treballa per donar suport als
immigrats magribins, col·labo-
ra amb la iniciativa.

Programa. L’acte d’inaugu-
ració anirà a càrrec de l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), el
president del Fons Català de
Cooperació, Teodoro Rome-
ro, i el director de l’Agència
Catalana de Cooperació al De-

L’Ajuntament organitza una jornada amb conferències i debat el 17 de març

silvia díaz
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>> COOPERACIÓ

senvolupament, Andreu Felip.
Els projectes solidaris que
promou l’Ajuntament –tant
els de col·laboració amb el
Marroc com amb Amèrica
Central– es canalitzen a través
del Fons Català.
A les 10h, l’antropòleg Rafael
Crespo parlarà sobre la coope-
ració descentralitzada en el
context del suport al desenvo-
lupament internacional. La
taula rodona i el debat comen-

çaran a les 12h i hi participa-
ran el president de Taarof Bi
Salam, Hassan El Idrissi; Mos-
tafà El Hafer, del Fons Català;
Rafael Alemán, president de
l’entitat Tazumal –que a
Montcada promou projectes
de cooperació amb Amèrica
Central–; Càndid Palacín,
tècnic municipal de coopera-
ció; i la presidenta de l’Associa-
ció d’Equatorians de Montca-
da, ASERM, Nelly Bósquez.

l’apunt
El CONSELL COMARCAL DONARÀ SUPORT

EN PROGRAMES SOBRE IMMIGRACIÓ
L’Ajuntament s’ha adherit a tra-
vés d’un conveni als programes
sobre integració i acollida de
nouvinguts que gestiona el
Consell Comarcal del Vallès
Occidental. El regidor d’Integra-
ció Social i Drets Civils, Carles
Tabernero (ICV-EUiA), ha des-
tacat que “la implicació i la
coordinació de les adminis-
tracions és fonamental per
desenvolupar projectes d’aco-
llida de la població nouvinguda”.

Iniciatives. A l’àmbit comarcal
s’impulsa un projecte d’acollida

de població immigrada, que
inclou serveis de traducció oral
i escrita per a persones nouvin-
gudes, assessorament i coor-
dinació comarcal en polítiques
migratòries. També hi figura un
servei itinerant d’acollida i
convivència i l’edició de guies
pràctiques de nova ciutadania.
El Consell Comarcal desen-
volupa, a més, el programa for-
matiu Experiències al territori,
un banc virtual de recursos i
experiències sobre diversitat,
respecte ètnic i una exposició
itinerant didàctica. SD
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en 2 minuts...

Celebració de la Setmana del Consum

El comerç local obre el 19 de març, L’MCC celebra la Fira de
Liquidacions més participativa

Els comerços de Montcada i Reixac obriran el 19 de març,
jornada de festa local, en substitució del dia 15 d’agost,
com preveia inicialment el calendari comercial, tal i com
ha acordat l’Ajuntament en Junta de Govern Local. La
Generalitat permet als municipis la possibilitat de substi-
tuir una o dues dates del calendari festiu del 2007, per
una o dues de les festes locals. Emparant-se en aquesta
possibilitat, la Regidoria de Comerç, amb un consens
màxim de comerciants, ha demanat al Consistori aquesta
modificació. “Hem cregut convenient proposar aquest
canvi de dia d’obertura dels establiments perquè el 15
d’agost és una data en què la gent està de vacances i hi
ha poca productivitat comercial”, ha explicat la regidora
de Comerç, Antònia Bofill (CiU). La resta de diumenges
i dies festius en què poden obrir enguany els comerços
són l’1 de juliol, l’1 de novembre i el 6, 8, 16 i 23 de
desembre. LR

�

�

Com a colofó de la Setmana del Consum, organitzada per
la Regidoria de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament,
el 17 de març (12h) es representarà l’espectacle Al teu cau
quin cacau cau? a la plaça de l’Església, a càrrec de la companyia
de Lluís Pinyot i Cesc Serrat promogut per SETEM-
Catalunya. Es tracta d’un espectacle musical i interactiu,
per a tota la família, basat en la problemàtica del comerç
injust del cacau i les conseqüències que té sobre els
productors dels països del Sud. Els actors presentaran al
públic les propostes de comerç just i el consum responsa-
ble a través de contes, històries, balls i jocs gegantins. A
més, des de les 11.30 i fins a les 13.30h, personal de l’Aju-
ntament i voluntaris de Creu Roja donaran informació
sobre consum responsable en una parada a la plaça de
l’Església. D’altra banda, fins al dia 18 de març al Centre
Cívic Can Cuiàs es pot visitar l’exposició Aprèn a consumir
amb responsabilitat, promoguda per la Diputació. SD

Montcada Centre Comerç
(MCC) ha fet una valoració
molt positiva de la setena Fira
de liquidacions que va tenir
lloc el 4 de març al carrer
Major. En aquesta edició van
participar 19 establiments
distribuïts en 37 carpes, en les
que els visitants van poder
trobar, a preus de saldo, arti-
cles de roba, sabates, joieria,
roba de la llar i productes per
a animals de companyia.
El president de l’MCC, Jesús
González, ha destacat que “és
la fira en la que hem tingut
més participació d’establi-
ments i de persones que han
anat a mirar i a comprar”.

Desfilada animal. També
va tenir força acceptació la II
Mostra de Mascotes, amb un
total de 53 gossos i gats ins-
crits, que van desfilar per una
tarima muntada per a l’ocasió.
Les mascotes guanyadores van
rebre un trofeu i tots els par-
ticipants van obtenir un diplo-

silvia díaz

montcada

ma. Per les activitats inflables,
segons l’organització, van
passat 200 infants. L’anterior

La mostra de mascotes, amb 53 inscrits, va superar totes les expectatives

>> COMERÇ

fira va tenir lloc al setembre i
la pluja va deslluir-ne el bon
funcionament.

>> Un dels participants a l’exhibició de mascotes

SANTI ROMERO
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El dimarts 27 de febrer es

reuní per primer cop la

comissió que prepararà els

actes del Centenari presidi-

da pel Sr. Josep Mª Valles-

pinós,  President del

Patronat de la Infantesa

Escolar de Montcada.

Aquesta entitat des de

1910 encarregà als Ger-

mans de La Salle la gestió

pedagògica i econòmica

del Centre. Per això amb-

dós entitats vetllen des de

1910 pel bon funciona-

ment  d’aquesta escola. El

Sr. Miquel Vinyals, Presi-

dent de l’AMPA, n’és un

altre puntal. Responen

l’un i l’altre.

Quines entitats recolzen l’ac-

ció educativa de la Salle

Montcada?

A més del Patronat i La Salle, són

els Antics alumnes i l’ Associació

de Mares i Pares de l’Escola els

altres pilars d’aquest Centre jun-

tament amb el Club de Handbol

La Salle, el Club de Bàsquet, el

Grup de Teatre, l’Escolania de

Montcada,...

Després de la implantació de

la LOE, Llei Orgànica de

l’Educació (2006), quin és el

plantejament d’aquest centre

avui?

Aquesta escola, fundada el

8.04.1910, actualment és un cen-

tre educatiu d’inspiració cristiana,

integrat, homologat i concertat,

que en aquests moments impar-

teix la docència a més de 800

alumnes, des del Bressol fins a la

Universitat.

Com es distr ibueixen els

alumnes?

Els alumnes, nens i nenes, estan

distribuïts així en cinc etapes ben

coordinades per l’equip directiu:

- A Xics (2001): Llar d’Infants. 3

u. i 41 llocs escolars autoritzats i

ocupats, per nens i nenes fins a

tres anys, subvencionada per la

Generalitat.

- A Parvulari, Educació Infantil

de 2n cicle: 3 u. i 75 llocs escolars

ocupats i autoritzats fins als sis

anys: Concert singular vigent

amb la Generalitat.

- A l’ Educació Primària: 6 u. i

150 llocs escolars autoritzats i

ocupats per infants de sis a dot-

ze anys. Concert General vigent

amb la Generalitat.

- A l’ESO, Educació Secun-

dària Obligatòria: 12 u. i 360

llocs escolars autoritzats i ocu-

pats per nois i noies de dotze a

setze anys: Concert General vi-

gent amb la Generalitat.

- A Batxillerat: 6 u. i 210 llocs es-

colars autoritzats amb joves de set-

ze i més anys: Concert Singular vi-

gent amb la Generalitat.

Per què l’escola s’acull al finan-

çament públic?

Creiem que La Salle ofereix una Edu-

cació integral i un ensenyament se-

riós com a servei d’interès públic. A

més d’aquesta manera s’acompleix

la voluntat dels fundadors, ciuta-

dans de Montcada, d’oferir una

educació de qualitat, fonamen-

tada en les arrels cristianes del nos-

tre poble, en una formació en

valors, necessària en una societat

en canvi permanent, i assequible

a tots els montcadencs que ho

desitgen. Per això vam treballar a fi

que tots ells tinguessin igual puntu-

ació per raó de proximitat. El Síndic

de Greuges ens donà la raó.

Quin és el cabdal humà per rea-

litzar aquesta tasca?

La Salle disposa d’un claustre

competent, estable, arrelat a

Montcada i al Vallès, identificat amb

el Projecte Educatiu de La Salle

Catalunya i dedicat vocacio-

nalment, composat per més de 50

professors i que els atén en

30 unitats.

Amb quin altre centre compar-

teix La Salle el seu Projecte

Educatiu?

El Centre comparteix espe-

cialment projecte i vinculació

amb l’escola del Sagrat Cor

que enguany celebra el 125è.

Aniversari. Per això els alumnes

d’aquest Centre, quan acaben la

Primària, poden seguir els seus es-

tudis de l’ESO i Batxillerat a La Salle

si així ho decideixen els pares dels

alumnes en virtut del conveni sig-

nat i reconegut per la Conselleria

d’Educació.

Ara s’apropa la preinscripció. Hi

ha vacants a La Salle per al pro-

per curs 2007-08 a l’escola

Bressol?

Evidentment a Xics hi ha 21 pla-

ces per a nens i nenes nas-

cuts el 2006. En canvi a P2, en

principi no n’hi haurà, ja que pugen

plenes les aules de P1.

A Parvulari i a Primària, quina és

la situació?

L’escola oferirà fins a un màxim de

25 places per a P3, infants nas-

cuts el 2004. A la resta d’unitats

de Parvulari i de Primària les pla-

ces estan ocupades pels alumnes

actuals. Només canvis de residèn-

cia, de centre, a vegades, generen

vacants.

A primer d’ESO és possible tenir

plaça aquest curs?

Sí. A primer oferim 25 places per

als alumnes del Sagrat Cor  i

30 places per als alumnes

que vulguin seguir aquests

estudis a la Salle . En aquest

curs no es preveu que cap alumne

resti sense matrícula si fa la

preinscripció. En canvi a 2n, 3r i 4t

d’ESO pot haver-hi només alguna

vacant segons els resultats de juny

de 2007.

Com està la possibilitat de cur-

sar el Batxillerat a La Salle?

No és fàcil predir-ho. Per cursar

Batxillerat cal tenir el títol de Gradu-

at en Educació Secundària Obliga-

tòria i voluntat de seguir aquest es-

tudis. Aquests darrers anys

hem pogut matricular a Bat-

xillerat a tots els alumnes que

ho desitjaven .

Com encaren el Centenari?

Creiem que és un fet singular i no

gaire freqüent. Tindrem tres mira-

La Salle MontcadaLa Salle MontcadaLa Salle MontcadaLa Salle MontcadaLa Salle Montcada
prepara el Centenariprepara el Centenariprepara el Centenariprepara el Centenariprepara el Centenari
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enguanyenguanyenguanyenguanyenguany, celebra el seu 125è Aniversari, celebra el seu 125è Aniversari, celebra el seu 125è Aniversari, celebra el seu 125è Aniversari, celebra el seu 125è Aniversari

UNA IMATGE DE LA FAÇANA DE LA JA CENTENÀRIA ESCOLA LA SALLE MONTCADA

des: Al passat, al present i al fu-

tur: Reconeixement, festa i tram-

polí per a millorar.

Per què mirar al passat?

Una escola és una comunitat

educativa, una universitat on

mestres i alumnes i pares i insti-

tucions possibiliten una platafor-

ma de creixement personal i har-

mònic cara un demà millor, que

per molts ja ha passat. A La Salle

hi ha alumnes que sumen quatre

generacions de fidelitat. Gratitud

cordial a Déu, als Germans de

La Salle, als mestres i a les famí-

lies de Montcada que confien en

la Salle. Volem ser radicals:

Revitalitzar les arrels centenàri-

es ajuda a conèixer la pròpia his-

tòria, la nostra identitat.

Què vol dir un esguard al pre-

sent?

Seran els actes propis de la cele-

bració del centenari al curs 2009-

2010 ja dins de l’escola, ja oberts

a la ciutat que ens acull, als bene-

factors, mestres, Germans, antics

alumnes,... La festa és vida.

Per què mireu al futur?

L’educació del segle XXI serà

molt diferent a l’actual. Per exem-

ple quan celebràrem els 25

anys, Noces d’Argent, l’es-

cola oferí un altar a Sant Joan de

La Salle a la Parròquia el 10 de

maig de 1936: Era la identitat d’es-

cola cristiana. Quan les Noces

d’Or es preparà el creixement

de l’escola amb l’ampliació de

1962 i l’assoliment de la Secció

Filial, Batxillerat concertat, el 1967.

A les Noces de Diamant  es

van ampliar els patis i s’implan-

tà el Parvulari. Cent anys des-

prés, ampliàrem l’edifici al 1998

i implantàrem els Xics al 2001,

els reptes de futur són ara as-

solir la Certificació de Qua-

litat, millorar el domini de les

TIC al dia a dia escolar i fer un

esforç en ampliar l’oferta d’idi-

omes i enfortir l’educació en

valors .

Podríem tipificar aquestes mi-

rades?

El passat en els cinc Germans

que restaren a Montcada i oferi-

ren la vida el 25.07.1936. El Ger-

mà Ramon  Costa , 94 anys,

des de Cambrils és l’anella vi-

vent, 60 anys a Montcada i fill

adoptiu, cap al present:

L’exemple podria ser l’estimat

professor Nico, Tolent ino

Molero ,  que ens deixà el

13.12.2006. El futur són els nens

que vindran... i els que ara con-

sideren La Salle Montcada la

segona llar .

La Salle ofereix una

Educació integral i

un ensenyament

seriós com a servei

d’interès públic.

S’acompleix la voluntat

dels fundadors,

ciutadans de

Montcada, d’oferir una

educació de qualitat
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El nou Pla social de la Ribera
mou prop d’un miler de veïns

El centre de recuperació
amplia l’espai i el material

El centre de rehabilitació fun-
cional de Montcada s’ha tras-
lladat de la Rambla dels Països
Catalans, a unes noves depen-
dències al carrer Lleida, 54, a
Montcada Nova, de 200 m2.
L’acte d’inauguració del nou
espai va tenir lloc l’1 de març,
amb la presència de la regidora
de Salut Pública i Consum,
Eva Gonzalo (PSC), i de Anto-
ni Cruz, gerent de l’empresa
concessionària, UTE-ACERF,
en conveni amb l’Institut Ca-
talà de la Salut.

Novetats. El metge i els
quatre responsables assisten-
cials del centre, que obre de 9
a 14h, disposen de nou mate-
rial científic i tecnològic que

silvia díaz
redacció

segons Gonzalo, “no es tro-
ben en molts centres de Ca-
talunya”. Es tracta de serveis
com làser o magnetoteràpia,
un tractament de les malalties
en el qual es fan servir camps
magnètics, com imants. El cen-
tre atén una mitjana de 200 pa-
cients diaris.
Fa mig any, la Generalitat va
adjudicar a Montcada el servei
de rehabilitació funcional, per
tal que els usuaris no hagues-
sin de desplaçar-se al centre de
Nou Barris (Barcelona). En
aquest espai, els pacients, de-
rivats pel CAP, es recuperen
de lesions provocades per
accidents o fan rehabilitació
després d’una operació o la
col·locació d’una pròtesi. Al
centre també hi ha un servei
de logopèdia.

Al voltant de 900 veïns i veïnes
de la Ribera van participar al
llarg del 2006 en les iniciatives
que impulsa l’Ajuntament en
el marc del Pla de Desenvo-
lupament Comunitari (PDC),
que complementa les actua-
cions socials incloses en el Pla
Integral de la Ribera.
Un dels seus principals objec-
tius és millorar la convivència
al barri, treballant en la inte-
gració de les persones nou-
vingudes. Així, 304 dels par-
ticipants en les activitats orga-
nitzades van ser estrangers.

Millorar la convivència.

L’any passat el PDC va pro-
moure una quinzena d’ini-
ciatives, algunes de les quals
continuen en marxa, en els
àmbits de l’educació i la for-
mació, la cultura i el lleure, la
dinamització esportiva, l’asso-
ciacionisme, l’atenció a la do-
na i a la immigració, la parti-
cipació ciutadana i les noves
tecnologies.
Una de les accions més desta-
cades ha estat la creació del

pilar abián
redaccció

L’Ajuntament impulsa el projecte de desenvolupament comunitari (PDC)

Servei de Mediació Comuni-
tària, que treballa en els àmbits
de l’incivisme, la morositat i
la convivència, intentant im-
plicar els diferents col·lectius
en el respecte a l’entorn. El

Pla va comptar l’any passat
amb un pressupost de 54.573
euros, dels quals el Consistori
i la Generalitat van aportar
48.000 a parts iguals i la Di-
putació, els  restants.

>>El Centre Cívic ofereix una vintena de cursos i tallers

>>La regidora de Salut, Eva Gonzalo –a l’esquerra–, durant la inauguració

SANTI ROMERO

UTE-ACERF
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en 2 minuts...

�Més de 200 donants a la Marató

Processó de Divendres de Dolors�

SANTI ROMERO

La Cofradía Virgen de los Dolores de Montcada organitza
el 30 de març la quarta processó en honor a la seva patrona,
per diferents carrers de Can Sant Joan a partir de les 18.30h.
Divendres de Dolors commemora els patiments de la mare
de Jesucrist durant els dies posteriors a la crucifixió del seu
fill i se celebra dos dies abans de Diumenge de Rams –conegut
com el dia de la palma. La comitiva sortirà del carrer Molí i
continuarà per Viver, Bateria, Masia i Besòs, fins acabar a
l’Església de Can Sant Joan, on el Bisbe de Terrassa, José
Ángel Sáiz Meneses, presidirà la missa de benedicció de la
imatge de la Verge, a les 20h. SD

Els responsables del Banc de Sang i Teixits (BTS) de Catalunya
s’han mostrat molt satisfets de la quarta Marató de Donació
que va tenir lloc el 9 de març a Montcada. De les 232 persones
que es van acostar a la Casa de la Vila a fer una donació, a 213
montcadencs se’ls va poder fer l’extracció, i 28 dels quals van
ser nous donants. Del total de participants, 132 eren dones i
81, homes. D’aquesta manera, segons Carme Díaz, del BTS,
“hem aconseguit el nostre doble objectiu: captar més
voluntaris i conscienciar de la necessitat de productes
sanguinis que hi ha a Catalunya”. A la Marató de l’any passat
es van fer 172 donacions de 196 oferiments. SD

Nova forma d’entendre el lleure

silvia díaz

montcada

L’entitat, de recent creació, s’està donant a conèixer per començar a treballar

Agrupament Escolta El Turó

gent que es mou

més informació
Agrupament Escolta El Turó

Seu: Abi, dijous, a  les 20h

A/e: aeelturo@escoltes.org

web: ae-el-turo.bloc.cat

AGRUAPAMENT ESCOLTA

>> Els escoltes es van donar a conèixer al Carnaval participant a la Rua

Un grup de joves vinculats al
món del lleure i que majorità-
riament treballen com a educa-
dors a escoles del municipi va
decidir fa uns mesos crear a
Montcada una secció local de
l’entitat Escoltes Catalans. Amb
el nom Agrupació Escolta El
Turó, 10 joves, 10 caps, recu-
peren el treball escolta, que anys
enrera va desenvolupar el Grup
Escolta Mare de Déu del Turó.
Actualment, el treball de la nova
entitat és donar-se a conèixer
entre la població i captar infants
per començar a fer activitats.
L’entitat va participar a la Rua
de Carnaval d’aquest any i el 24
de març organitzarà una gimca-
na a la plaça de l’Església (16h),
amb tallers i una xocolatada.

Filosofia. Si ens basem només
en la definició d’un grup escol-
ta, l’objectiu de l’Agrupament
El Turó no és molt diferent del
d’un esplai. Gonzalo García,
membre de l’entitat, ha explicat
que “les nostres activitats van

adreçades més aviat al conei-
xement i el respecte de la na-
tura i l’entorn, inculcant als
infants i als joves els valors de
la solidaritat i la germanor, a
més de passar-ho bé”.
Els escoltes són els encarregats
de dinamitzar les activitats en les
que participen nens i nenes i,
quan aquests arriben a l’adoles-
cència, es poden convertir en
caps de grup. L’entitat té pre-
vist continuar amb la seva tasca

de difusió per Sant Jordi. L’ob-
jectiu de l’Agrupament és
trobar-se amb els infants tots els
dissabtes, a les 16h, a l’Abi i fer
tallers, una excursió un cop al
mes, una sortida trimestral de
cap de setmana i colònies.
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El proper número, el 30 de març

Editorial

Millores sanitàries

Telèfons d’interès

Edita: Montcada Comunicació av. de la Unitat, núm.6. Tel. 935 726 491.  Direcció: Pilar Abián. Redacció: Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Silvia Díaz, Laura Grau, Rafa Jiménez,
i Núria Sánchez. Fotografia: Santi Romero.  Assessorament  lingüístic: Servei  Local de Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932  174  410. Composició: DEBARRIS
SCCL. Impressió: CREACIONS GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars.Gerent  Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President:
Juan José Perona. Consell d'Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor Ajuntament: Josep Serrano.
Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. web:http://www.montcada.org.

935 726 491 935 726 493 laveu@montcada.org

més informació:

la bústia del lector

Les cartes no han d'excedir de 25 línies. És
imprescindible que els autors indiquin el
seu nom, adreça, telèfon i una còpia del
DNI. No es publicaran les cartes que
atemptin contra persones o institucions.

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
Veig que a molts punts del municipi s’estan instal·lant parcs de

salut. Voldria saber si a Ca n’Oller també n’hi haurà i si hi ha

possibilitat d’instal·lar alguna cistella o porteria per poder fer

esport. Crec que es tracta d’un parc molt gran on falta aquesta

mena d’espais lúdics. MÍriam González. Terra Nostra

L’IME te previsió de instal·lar a Ca n’Oller una cistella de bàsquet

abans de finalitzar aquest mes i un parc de Salut durant l’últim

trimestre d’aquest any o a principi del pròxim. Som conscients que

aquestes instal·lacions tenen gran acceptació entre la ciutadania i

la voluntat és que l’oferta arribi al màxim de barris. Juan Parra,

president de l’IME (PSC)

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

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

Massa permissivitat
JA

Montcada

>> Sóc usuari d’una plaça de
pàrquing del carrer Roselló nú-
mero 10. El 9 de febrer vaig de-
manar festa a la feina per acom-
panyar un familiar a l’hospital i a
les 9h vaig trobar un cotxe apar-
cat sobre la vorera, que envaïa
part de la zona pintada de groc
que delimita l’accés al pàrquing.
Com que l’angle de sortida cap a
la dreta no era suficient, vaig
haver de fer mil maniobres, amb
el risc de ratllar el mencionat  ve-
hicle i un altre aparcat a la vorera
de davant, per poder sortir.
Quan vaig tornar, a les 13h, el
vehicle seguia al mateix lloc.
A les 16h em va passar igual i a les
16.50h el vehicle seguia allà. Per
casualitat, em vaig creuar amb una
patrulla de la Policia Local i vaig
explicar el cas. Em van respon-
dre que passarien a mirar-ho. Al
cap d’una hora (17.50h) vaig haver
de sortir de nou del parquing i
seguia el mateix vehicle mal
aparcat. Em va molestar tant el
“pasotisme” del conductor i la
falta de civisme envers els usuaris
del pàrquing que vaig trucar la
Policia Local.
Va aparèixer de seguida un agent
que em va atendre amb amabi-
litat i que estava al corrent dels
fets. Va reconèixer que el vehicle
envaïa part de l’entrada senyalit-
zada a terra amb el color groc
però em va dir que hi ha certa
“permissivitat” a nivell polític.
També va dir que els seus com-
panys havien estat amb anterio-
ritat però que no trobaven san-
cionable l’acció i consideraven que
podia treure el cotxe per-
fectament. Cóm es possible que
sense veure el meu vehicle, ni tant
sols la situació in situ de treure’l
del pàrquing tinguin una
objectivitat tant precisa? Què
hagués passat si jo hagués ratllat
sense voler aquest cotxe mal
aparcat o qualsevol dels que es-
tan ben aparcats just a davant del
pàrquing?
Aquesta situació es produeix
força sovint al carrer Roselló, on
també els cotxes mal aparcats so-
bre la vorera no permeten el pas
de cotxes de nens o de cadires de
rodes. M’indigna que els ciu-
tadans que respectem les lleis no
tinguem el suport de les autori-
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tats i ens trobem indefensos
davant dels incívics que provo-
quen aquestes situacions.

Faltan recursos
M. Luisa López

Montcada

>> El pasado 27 de enero mi
nieta de 18 meses sufrió una espe-
cie de colapso con convulsiones
y pérdida del conocimiento de-
bido a una subida repentina de la
temperatura. Mi primera reac-
ción fue intentar reanimarla ha-
ciéndole un masaje cardíaco y la
respiración boca a boca. Como
no daba síntomas de recu-
peración, la llevamos a urgencias
del ambulatorio. Nos atendieron
de immediato el médico y la en-
fermera. Le introdujeron por la
boca un aspirador con un peque-
ño tubo pero, sorprendente-
mente, no funcionaba, ni tampo-
co había termómetro en la con-
sulta. Como había dos ambulan-
cias en la puerta del CAP, llama-
mos a los sanitarios. Ellos sí te-
nían un aspirador en condiciones
y la enfermera sacó el termóme-
tro de su maletín personal. A con-
tinuación aplicaron oxígeno a la
niña con una mascarilla, un ma-
terial que sí estaba en la consulta.
Poco a poco se fue reanimando
y todos nos tranquilizamos un
poco.
Entonces el doctor nos dijo que
la lleváramos a un neurólogo para
descartar algún problema o secue-
la cerebral. Mientras nos
preparávamos para ir en la am-
bulancia y vamos resolviendo las
cuestiones burocráticas llamaron
al ambulatorio informando que
había habido un accidente de trá-
fico y que necesitaban asistencia.
Así que las dos ambulancias se
fueron y nosotros nos quedamos
en tierra. Rápidamente llamamos
a una ambulancia privada de una
mutua que tardó 20 minutos en
llegar y nos llevó al Hospital.
Con todo ello, quiero denunciar
la falta de medios mínimos
inidspensables que hay en el ser-
vicio de Urgencias del ambulato-
rio, así como saber quién decide
sobre el servicio de ambulancias.
También quiero agradecer al
médico, a la enfermera y al per-
sonal de ambulancias el empeño
e interés puesto en el caso. La aten-
ción y el saber humano funcio-
naron, pero los medios que la

administración pone al servicio de
estas personas deja mucho que
desear. Espero que esta denuncia
sirva para evitar que casos así ser
repitan.

Asland=incineradora
ED

Montcada

>> Algunes notícies ens diuen
que a la cimentera Asland es cre-
maran fangs de depuradora. Les
depuradores d’aigües funcionen
i cada cop n’hi ha més. Us heu
preguntat on va a parar la brutícia
que s’extrau de l’aigua?
Doncs una part molt important
es fa decantar al fons de les bases i
es converteix en fang. Aquest fang
esta format bàsicament per
matèria orgànica però també s’hi
troben tot un seguit d’altres
components que són residus dels
processos industrials, alguns d’ells
poden ser d’alta toxicitat per l’ho-
me i el medi ambient i can-
cerígens inclús en quantitats peti-
tíssimes (dioxines PCB’s, furans,
metalls pesats...). Només hem
d’observar la quantitat de polí-
gons industrials que tenim al Va-
llès, i d’altres indústries disse-
minades, per adonar-nos de la
diversitat de residus que poden
acabar formant part d’aquest fang
i també de la dificultat per establir
un control de l’origen. Precisa-
ment fa poques setmanes que un
dels laboratoris (EMA Gavà)
encarregats de fer el seguiment
d’aquestes indústries reconeixia
públicament la dificultat per con-
trolar els abocaments que moltes
d’elles fan a la xarxa pública de
clavegueram.
Per tant, aquest fang sempre
contindrà els productes que
aquestes indústries han abocat a
la claveguera. Quan incinerem
aquest fang no eliminem tots els
tòxics que conté, simplement els
canviem de lloc, de l’aigua passen
a l’atmosfera i al propi ciment
(l’OMS reconeix que no existeix
el nivell zero d’emissions quan
s’incineren residus).
Ara es fa servir l’eufemisme “va-
loritzarció” per no dir incinera-
ció, però tan se val, si aquests fangs
es cremen a la cimentera i una part
dels seus components tòxics es
repartiran entre el ciment acabat:
la nostra dosis de pols diària i els
gasos de combustió que surten
per la xemeneia, encara que la
pintin de verd.

Per un error de maquetació, a la notícia sobre
la Plataforma Tracte Just de la darrera veu
no va sortir la foto prevista.

Fe d’errates

Aquest mes de març entra en funcionament en segon Centre d’As-
sistència Primària de la localitat, el CAP Les Indianes –en record a
l’antiga masia que hi havia en el sector. Per fi es fa realitat una
antiga reivindicació municipal que ha anat creixent en els últims
anys a mesura que s’ha incrementat el nombre de població. La
saturació que hi ha actualment a l’únic CAP de la ciutat és ben
palesa i, malgrat que s’ha incrementat la plantilla, l’espai i els re-
cursos no estan dimensionats per al volum d’usuaris que té.
A partir d’ara se suposa que les cues davant del mostrador s’escur-
çaran així com les estones d’espera davant de les consultes mèdiques,
tenint en compte que, amb el segon CAP, es guanyarà espai físic i
també personal. La plantilla inicial, però, no serà la definitiva i
anirà creixent d’acord amb l’increment poblacional –en principi
atendrà un volum de 10.000 usuaris però està dimensionat per a
16.000, en previsió del creixement urbanístic de Mas Duran.
El que no tindrà el nou centre de salut serà servei d’Urgències, que
seguirà centralitzat en el CAP actual, a l’igual que el d’ambulàncies.
Per tant, els caps de setmana i les nits, si no augmenten els recursos
humans, continuarà havent saturació sobretot en determinades
franges horàries. Aquesta és una problemàtica que cal afrontar, ja
que són habituals les denúncies en aquest mateix mitjà de ciutadans
que sovint pateixen tant la manca de personal com de mitjans per
ser atesos com cal. Sí bé és cert que els col·lapses algunes vegades
són fruit d’un ús inapropiat dels usuaris del servei d’urgències, no
és menys cert que els recursos són escasos i que, segons les
circumstàncies, molta gent opta per anar directament a l’hospital
en comptes d’anar al CAP amb el convenciment que no podran
ser ben atesos. Esperem que amb el nou centre i amb el futur
hospital ens poguem estalviar bona part d’aquests desplaçaments.
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Yolanda
Domínguez
Teleoperadora

Antoni
Raga
Prejubilat

� Jo em considero mileurista
perquè treballo mitja jornada
per 500 euros i, encara que la
faci complerta, no arribaré als
1.000. Tinc dos fills i el meu
marit i jo fem malabarismes per
arribar a final de mes.

la veu dels veïns

� Trobo que els joves d’avui
dia ho tenen molt complicat per
independitzar-se i fer la seva
vida. Per sort, jo no he passat
per l’experiència, però crec que
els empresaris s’aprofiten que
hi ha més demanda que oferta.

� Estic estudiant Administra-
ció i Direcció d’Empreses i
també treballo sense arribar a
cobrar 1.000 euros. A l’empre-
sa on estic hi ha molta gent
amb estudis que s’hi conforma,
però jo no ho penso fer.

Xavier
Benítez
Estudiant

� Estudio Econòmiques i tre-
ballo en una gestoria. Tinc la
sort de tenir un bon sou, encara
que quan em vulgui indepen-
ditzar m’hauré d’espabilar per
tenir més ingressos.

Eduard
Hidalgo
Estudiant

� Ara estic a l’atur perquè,
tenint en compte el que cobrara
quan treballava, em surt més a
compte dedicar-me a la meva
filla. He estat fent feines quali-
ficades cobrant molt poc compa-
rat amb la tasca que realitzava.

Irene
Cuenca
Aturada

:: Qui és mileurista?

:: Són molts els joves afectats per aquesta

situació?

:: L’administració pot donar solucions?

:: Quines campanyes han afrontat

el problema?

Van néixer als anys setanta,

la majoria tenen una bona

formació acadèmica

i no cobren més de mil

euros mensuals.

Són els mileuristes

La generació dels mileuristes
El fòrum. Joves i treball

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...
�  Plataforma mileurista. http://mileurista.blogspot.com.

� Freire, Espido. Mileuristas. Retrato de la generación de los mil euros. Bilbao:

Editorial Ariel, 2006.

� Generació Jasp, Publicitat vs Realitat. Direcció: Nills Bonetti, Pedro

Marques, Xavier Miró, Jordi Pera i Marc Vilarnau. Barcelona, 2006

Els mileuristes configuren la generació més
preparada de la història del país. Tot i això, es veuen
obligats a ocupar llocs de treball per sota de la seva
formació i a cobrar sous molt baixos. Segons l’UGT, la
meitat dels joves catalans d’entre 20 i 29 anys cobra
menys de mil euros bruts al mes.

�

Posa’t a 1.000, cap conveni per sota
Tradicionalment, la precarietat laboral s’ha definit en-
torn la temporalitat però aquesta definició actualment
no s’ajusta a la realitat. Podem afirmar que el fet de tenir
un contracte indefinit no és una garantia. Aspectes com
el salari o la sinistralitat al treball es fan protagonistes al
definir la precarietat laboral juvenil, que pren encara
més importància si la lliguem a les dificultats que ens
trobem per emancipar-nos. Per aquest motiu, des de
l’Avalot engeguem la campanya «Posa’t a 1000; cap

conveni per sota». Al nostre país no es pot viure
dignament amb sous d’entre 600 i 900 euros. Des de
l’Avalot volem donar a conèixer aquesta campanya a
la ciutadania en general i als joves en particular; volem
que sigui una reivindicació de gran part de la nostra
societat. A l’Avalot continuarem treballant perquè
els joves no normalitzem la precarietat i no la
interioritzem. No volem que ens diguin: “és el que us
toca”. La precarietat mai ha de ser normal.

Chakir El Homrani
Portaveu nacional de l’Avalot
Joves d’UGT Catalunya

L’essència del mileurisme
Ja fa dos anys que vivim amb el mileurisme a coll i  no
crec que s’hagi quedat en una mera paraula inventada
per joves capritxosos que viuen la seva arribada a la vida
adulta de forma immadura. I és que en ocasions m’he
hagut de defensar d’aquests arguments. Tot el contrari,
en aquests temps la idea ha calat en moltes persones que
s’han servit d’ella per prendre consciència i reclamar el
que un es mereix. Circula una frase que m’agrada: és
mileurista qui sap que té el dret al reconeixement de la

seva competència i a gaudir-ne. És simplement això,
més que argumentar si amb mil euros es pot viure
millor o pitjor. Qui ho hagi entès així, s’ha quedat en
la superfície. Jo aposto perquè ser mileurista impliqui
una actitud positiva i sigui una situació superable que
ens obligui a avançar i a donar el millor de nosaltres.
Som joves a qui se’ns van prometre moltes portes obertes,
però hem vist que el camí serà llarg i difícil. Aprofitem la
nostra preparació per trobar la millor via.

Carolina Alguacil
Difusora de la paraula
mileurista

Què difícil és arribar a final de mes!
Tal com deia una cançó d’un conegut grup punk dels
anys vuitanta: “Com arribo jo a final de mes amb fills
que mantenir, amb el cotxe al garatge i amb només onze
a la travessa? Què podem fer amb tants diners? Què
podem fer amb els avantatges socials?” Per a un mileu-
rista arribar a final de mes representa fer jocs malabars.
Bona part de la nostra nòmina va destinada a pagar la
hipoteca, una trampa en la qual ens han ficat banquers,
constructors i, per suposat, polítics; polítics que en època

d’eleccions ens presenten els seus programes socials,
plans per construir habitatges... I què dir dels sindicats,
més preocupats de no incomodar els empresaris que
de reclamar uns salaris d’acord amb el nostre fictici i
sortat nivell de vida, equiparant-nos a Europa en lleis
i impostos però no en salaris ni ajuts socials. Per tant,
per a un mileurista la solució als seus problemes no es
veu, almenys a curt termini. Haurem de continuar
penjats del fil per arribar a final de mes.

Antonio Heredero
Mileurista treballador
d’una empresa de
Montcada i Reixac
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Divendres 16
inauguració. Del Parc de Salut de
la plaça Francesc Macià. Hora: 17.30h.
Organitza: IME.

Dissabte 17
jornada. Sobre codesenvolupament.
Anàlisi dels projectes de suport al Marroc
en els que participa Montcada. Gratuïta amb
inscripció prèvia. Hora: De 9 a 14h. Lloc:

Casa de la Vila.
setmana del consum. Estand
informatiu. Hora: D’11.30 a 13.30h. Lloc:

Plaça de l’Església.
teatre familiar. Al teu cau quin

cacau cau? de la companyia de Lluís Pinyot
i Cesc Serrat, en coordinació amb Setem-
Catalunya. Emmarcat en la Setmana del
Consum. Hora: 12h. Lloc: Plaça de l’Es-
glésia.
cinema. The Queen, d’Stephen Frears,
amb Helen Mirren, guanyadora d’un òscar
de Hollywood per aquesta pel·lícula. Hora:

19 i 22h. Lloc: Auditori. Preu: 3,60 euros
per sessió.
concert. Tío Joss. Hora: 20h. Lloc: Pub
Boulevard (Carretera Vella, 74).
festa. Amb karaoke i ball. Hora: 22h. Lloc:

Gran Casino de Terra Nostra. Organitza:

Grup Pocapoc.com

Diumenge 18
teatre familiar. La llegenda dels nats,
amb Binixiflat Teatre. Hora: 12h. Lloc: Auditori.
Preu: 3,10 euros.

Dimecres 21
inscripcions. Dels cursos per a adults
del Servei Local de Català. També els dies 22
i 23. Horari: De 9 a 13 i de 16 a 19h. El dia 23
només de 9 a 13h. Lloc: Servei Local de
Català (Domingo Fins, 15).
presentació. De la nova campanya
d’estalvi d’aigua. Amb motiu del Dia de l’Aigua.

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

Hora: 12h. Lloc: Casa de les Aigües.
cafè-fòrum. Projecció i debat sobre la
pel·lícula Como agua para chocolate, d’Alfonso
Aráu i basada en el llibre de Laura Esquivel.
Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Orga-

nitza: Grup de Dones de Terra Nostra.

Dijous 22
presentació. Dels resultats de les
intervencions realitzades al jaciment de les
Maleses l’estiu del 2006. Hora: 18.30h. Lloc:

Casa de la Vila.

Divendres 23
inauguració. De l’exposició “25 anys
de l’Espingari”. Fins al 5 d’abril. Hora: 19h.
Lloc: Auditori. Organitza: Associació Cultu-
ral l’Espingari.

Dissabte 24
petanca. Gran melé de petanca. Obse-
quis per al primer i segon classificat. Hora:

9h. Lloc: Parc de les Aigües. Organitza:

Casal de la Gent Gran Casa de la Mina.
primera pedra.  Dels pisos de lloguer
per a joves de l’Incasòl. Hora: 11h. Lloc:

Mas Duran. Organitza: Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat.
gimcana. Amb tallers i una xocolatada.
Hora: 16h. Lloc: Plaça de l’Església. Orga-

nitza: Agrupament Escolta El Turó.
teatre. Cap al tard. Dirigida per Sílvia
Munt i interpretada per Ramon Madaula. Hora:

22h. Lloc: Auditori. Preu: 5,60 euros.
festa. Música dels 60,70, 80 i 90. Hora:

0h. Lloc: Cactus discoteca. Organitza: Pro-
grama Get Back de Montcada Ràdio.

Diumenge 25
petanca. Campionat organitzat per l’AV
Font Pudenta-Muntanyeta. Hora: 9h. Lloc:
Camp de futbol de la Muntanyeta
festa. Dia d’Águilas. Actuacions de La
Rondalla de la Casa de Múrcia a Sabadell,
l’Espingari i la coral del Centre Aguileño. Hora:

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

CAP AL TARD
De Sílvia Munt
amb Ramon Madaula
24 de març, a les 22h

TEATRE

17 de març
Plaça de l’Església, a les 12h

Organitza: Regidoria de Salut Pública i
Consum. Col·labora: Setem-Catalunya

Mostra de puntaires
Del 26 de març al 5 d’abril

SETMANA DEL CONSUM
Teatre familiar al carrer:
“Al teu cau quin
cacau cau?”

MÚSICA

CHANO DOMÍNGUEZ
Concert de jazz
25 de març, a les 19h

Preu: 5,60 euros

De 12 a 15h. Lloc: Parc de les Aigües: Or-

ganitza: Centre Aguileño de Montcada.
concert. Chano Domínguez Trio. Hora:

19h. Lloc: Auditori. Preu: 5,60 euros.

Dilluns 26
exposició. Mostra de puntes de coixí
de les puntaires de Montcada Centre. Fins al
5 d’abril. Lloc: Casa de la Vila.
inauguració. Del Punt d’Atenció Ciu-
tadana de Can Cuiàs. Hora: 17.30h. Lloc:

Centre Cívic Can Cuiàs.
taller. Vine a treballar amb paper maché.
També el dia 27. Hora: 18h. Lloc: Centre
Cívic l’Alzina. Organitza: Grup Pocapoc.com

Dijous 29
inauguració. De la remodelació del
carrer Sant Antoni.  Hora: 17.30h. Lloc: carrer
Sant Antoni cruïlla amb carrer Bogatell.
hora del conte. Contes orientals.
Emmarcada en els actes del Dia Mundial del
Llibre. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Can Sant
Joan (Turó, 45).

Divendres 30
inauguració. Del nou Centre d’Aten-
ció Primària Les Indianes. Hora: 12.30h.
Lloc: Camí de la Font Freda, entre els
carrers Castelló i València (Pla d’en Coll).
processó. Amb motiu de Divendres
de Dolors. Recorregut pels carrers Molí,
Viver, Bateria, Masia i Besòs Hora:

18.30h. A continuació, missa de benedicció
de la imatge de la Verge dels Dolors, a
càrrec del Bisbe de Terrassa, José Ángel
Sáiz Meneses. Hora: 20h. Lloc: Església
de Can Sant Joan. Organitza: Cofradía
Nuestra Señora de los Dolores de Mont-
cada i Reixac.
sorteig. Dels pisos de protecció oficial
de l’Avinguda de la Font Pudenta. Hora:

20h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.
cinema. Hora: 20.30h. Lloc: Centre
Cívic Can Cuiàs.

Exposició “Carnaval 2007”
Fins al 25 de març

 més informació: www.montcada.cat

THE QUEEN
amb Helen Mirren

17 de març, a les 19 i les 22h

CINEMA

 Preu: 3,60 euros per sessió

Preu: 5,60 euros

LA LLEGENDA DELS NATS
amb Binixiflat Teatre

18 de març, a les 12h

TEATRE FAMILIAR

 Preu: 3,10 euros per sessió

25 ANYS DE L’ESPINGARI
Fins al 5 d’abril
Inauguració:

23 de març, a les 19h

EXPOSICIÓ
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La tradicional desfilada, feta l’11 de març, va comptar amb una cinquantena de cavalls i 25 carruatges

silvia díaz
montcada

TRES TOMBS

Els Tres Tombs van homenatjar
enguany  el montcadenc Lluís
Cunill, mort ara fa 30 anys, i
promotor d’aquesta festa
(veure pàgina 30).  La seva filla,
Lluïsa Cunill, de 69 anys, va
rebre la placa de Darrer Carre-
ter del 2006, de mans de l’al-
calde, César Arrizabalaga

La participació manté viva la festa
que recorda un passat agrícola

Les festes consolidades són les
que la ciutadania espera, ja sap
quina data tenen al calendari i
pocs són els motius que fan
que la gent se les perdi. La
celebració dels Tres Tombs a
Montcada estaria emmarcada
en aquest tipus d’actes i ho jus-
tifica el fet que centenars de
persones sortissin al carrer l’11
de març per gaudir de la desfi-
lada d’uns 50 cavalls i 25 car-
ruatges que van participar en
la festa, organitzada per
l’Agrupació dels Tres Tombs
de Montcada i la Regidoria de
Cultura. Els animals i els carros
participants, procedents la
majoria de municipis de la co-
marca i rodalies, van desfilar
acompanyats dels sons de
l’Agrupació Cultural Musical
les Planes, de Sant Cugat, i de
la Cofradía Nuestra Señora de
los Dolores, de Badia. El
montcadenc Antonio Vinyals
va ser l’abanderat de la comi-
tiva.

Valoracions. L’homenatge
a Sant Antoni Abat, patró dels
animals, ha arribat als 15 anys
d’història després de la recu-
peració de la festa, l’any 1992.
El programa d’actes d’aquesta
edició ha estat el mateix que
el de les anteriors: la benedic-
ció de la bandera a l’Església
de Santa Engràcia el dia abans
de la passada, la concentració
i esmorzar dels participants, la
desfilada pels carrers del cen-
tre i Montcada Nova i el lliu-
rament d’obsequis d’agraï-
ment. “Hauria estat un bon
moment per aportar coses
noves, però per fer la festa

més gran necessitem el
suport de més persones vo-
luntàries i estar segurs que la
població vol mantenir-la”, ha
manifestat Joan Massagué, or-
ganitzador dels Tres Tombs.
Tot i això, Massagué ha fet un
balanç molt positiu de la
quantitat de públic que hi va
participar.“El que volem, per
damunt de tot, és conservar
la tradició i, ara per ara, es-
tem molt contents perquè la
celebració està consolida-
da”. En aquest mateix sentit
s’ha expressat la regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU),
qui considera que també va ser
una sort gaudir de bon temps.
“Aquesta celebració –va dir–
contribueix a que no oblidem
el nostre passat agrícola, i per
tant, part de la història local”.  >> El públic va sortir al carrer per gaudir de la festa i presenciar la desfilada de cavalls

(PSC), i Joan Massagué, de
l’organització. La família Cunill
va ser la dipositària de la ban-
dera originària de la festa, part
de la qual es va aprofitar per
fer l’actual. Lluïsa Cunill –a la
foto, amb els néts– es va mos-
trar emocionada pel reconei-
xement al seu pare. SD

 >> Participants vestits d’època amb els seus carruatges

FOTOS: SILVIA DÍAZ

Homenatge al montcadenc Lluís Cunill
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 >> El públic més jove va gaudir de trobar-se a les fotos de l’exposició

SOFIA REBOREDA

El grup edita un
cedè recopilatori

 >> Els components actuals de l’Espingari en una actuació  a la taverna La Bella Lola de Palafrugell l’any passat

laura grau
redacció

laura grau
montcada

Donar una visió global de la
celebració del Carnaval 2007 a
Montcada és l’objectiu de
l’exposició que va inaugurar la
Regidoria de Cultura el 13 de
març a la Casa de la Vila.
Les imatges, de l’Afomir i dels
fotògrafs Pere Capmany i Santi
Romero, a més de tècnics de
Cultura, es podrà visitar fins al
25 de març. A més de la Rua,
amb quatre fotos per compar-
sa, la mostra inclou l’arribada i
el comiat del Rei Carnestoltes i
altres actes paral·lels.

El Carnaval 2007 en imatges

Una exposició inaugura el programa commemoratiu

L’Associació de Puntaires
exposa a la Casa de la Vila

LAURA GRAU

història

L’Espingari neix al 1982 sense
més pretensió que gaudir fent
música i amb una padrina
d’excepció, la cantant Núria
Feliu. El grup el formen inicial-
ment Joan Perarnau, Jordi Que-
raltó i Josep Lluís Jiménez. Al
cap de pocs mesos aquest últim
deixa la formació i s’incorporen
Pere Ferrer i Dolors Puig. Pocs
anys després s’hi afegeix An-

Fins al 25 de març es pot visitar a la Casa de la Vila una mostra de fotografia

laura grau
montcada

La sala d’exposicions de la
Casa de la Vila acollirà a par-
tir del 26 de març una mostra
de les creacions que fan les
trenta dones que integren
l’Associació de Puntaires de
Montcada Centre. Aquestes
artesanes del fil i l’agulla, que
es reuneixen dos cops a la set-
mana a l’equipament, exposa-
ran roba amb brodats, puntes
de coixí i vainiques, però
també polzeres i penjolls fets
a partir de fil d’or i altres pro-

postes novedoses. La profes-
sora, M. Carmen Sánchez, ha
destacat que les alumnes “ho
fan tot artesanalment”.

L’Associació Cultural L’Es-
pingari ha preparat un pro-
grama d’activitats per comme-
morar el 25è aniversari de la
seva formació. La primera
activitat és una exposició que
es podrà visitar a l’Auditori
del 23 de març al 5 d’abril i
recull fotografies, sons, vi-
vències i records de la gent que
ha format part del grup. La
inauguració (20.30h)  inclou-
rà una xerrada sobre el món
de l’havanera i la contribució
de L’Espingari al panorama
musical tradicional.

Cedè d’aniversari. El segon
acte del programa serà la pre-
sentació del cedè que el grup
ha enregistrat per a l’ocasió
titulat 25 anys cantant. “És un
recull de les peces més sig-
nificatives de la nostra histò-
ria amb nous arranjaments
que enriqueixen les versions
originals”, explica Joan Perar-
nau, un dels fundadors del

conjunt. El concert –previst
per al 31 de març a l’Auditori–
inclourà la projecció d’un au-
diovisual amb imatges signifi-
catives de la trajectòria del
grup i al·lusives als temes del
cedè. L’acte central es farà el 6
d’octubre i consistirà en una
cantada d’havaneres al carrer
(a l’avinguda Catalunya de
Mas Rampinyo) amb quatre
dels grups més punters a
Catalunya: Mestre d’Aixa
(Barcelona), Veus de Bot
(Tarragona), Arrels de terra
ferma (Lleida) i Port bó (Giro-
na), a més del conjunt mont-
cadenc.“Volem que sigui una
festa per tothom que s’estimi
les havaneres i un reconeixe-
ment per a la gent que ha
passat per L’Espingari”, ha
explicat Pere Ferrer. Amb el
títol L’Espingari a les tavernes,  el
grup farà un seguit de con-
certs a bars i locals del muni-
cipi amb l’objectiu de fer arri-
bar als ciutadans l’essència del
cant de taverna, molt popular
a la Costa Brava.

 >> Les puntaires, en plena feina

dreu Navarro. Tots cinc van
protagonitzar l’etapa més esta-
ble i longeva de la formació,
gairebé 5 anys. En aquest perío-
de, assoleix algunes fites des-
tacades: finalista del Festival de
la Cançó marinera de Palamós
(1988) i finalista del programa
Èxit de TV3 (1990), entre d’altres,
a més de participar en trobades
internacionals a Cuba, Veneçuela

>> 25è ANIVERSARI DE L’ESPINGARI

i Bèlgica. A mitjan dels anys 90,
Queraltó abandona el grup i al
2000 ho fa Andreu Navarro, a qui
substitueix Ricard Perarnau. En
aquest època altres grups adop-
ten les versions musicals de
L’Espingari com a nou estil
d’interpretar l’havanera. L’últim
canvi es produeix al 2004 quan
Xus Asenjo pren el relleu de
Dolors Puig. LG

 UN ESTIL PROPI D’INTERPRETAR L’HAVANERA

LAURA GRAU
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El pianista tocarà amb el contrabaixista Horacio Fumero i el bateria David Xirgu

DAVID RUANO

Chano Domínguez Trio farà
un concert de luxe a l’Auditori

L’actor Ramon Madaula
recrea Santiago Rusiñol

>> MÚSICA

laura grau
montcada

 >>  D’esquerra a dreta, Horacio Fumero (contrabaix), Chano Domínguez (piano) i David Xirgu (bateria)

El pianista Chano Domín-
guez,  reconegut per la  barreja
que ha aconseguit entre els rit-
mes llatins, el flamenc i el jazz;
el contrabaixista Horacio Fu-
mero, músic habitual de Tete
Montoliu i el bateria David

L’Auditori ha programat per
al 24 de març (22h) l’obra Cap
al tard, protagonitzada per l’ac-
tor Ramon Madaula –molt po-
pular pel seu paper a la sèrie
Ventdelplà–, que dona vida a
l’escriptor i pintor català Santia-
go Rusiñol.
L’espectacle, dirigit per Sílvia
Munt, intenta apropar-se a la
personalitat seductora, con-
tradictòria i brillant d’aquest

>> TEATRE

 >> Ramon Madaula, en un moment de l’espectacle Cap al tard

CONTRABAIX DIFUSIÓ

artista nascut el 1861, precur-
sor del Modernisme i autor de
L’auca del senyor Esteve. Acom-
panyat per la música d’Erik Sa-
tie –que interpreten Sergi Cuen-
ca i Josep Ferré al piano–, Ma-
daula recrea la  personalitat de
Rusiñol a partir d’un recull “de
les proses més íntimes i defi-
nidores de l’autor, interpre-
tades de manera que tinguin
sentit teatral i una unitat de
temps i espai”, en paraules de
l’actor.

laura grau
montcada

Xirgu, un dels més versàtils del
país, protagonitzaran un
concert de luxe el 25 de març
a l’Auditori (19h). El reperto-
ri inclou estàndards del jazz i
algunes creacions originals
dels tres músics. Fumero ha
destacat la capacitat de comu-
nicació de Domínguez “que

fa que l’espectacle sigui apte
per al públic en general i no
només  per als aficionats al
jazz”. La formació del Chano
Domínguez Trio és una ini-
ciativa de l’Associació Contra-
baix de Sant Feliu de Llobre-
gat. El concert forma part de
la gira que fa per Catalunya.
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El Cercle porta a Montcada
el novel·lista Jordi Boladeras

laura grau
montcada

 >> Jordi Boladeras va parlar del seu llibre L’Intrusista al Cafè Montcada, convidat per El Cercle

SANTI ROMERO

El poeta i novel·lista Jordi Bo-
laderas va visitar el Cafè
Montcada el 2 de març per par-
lar de L’intrusista,  obra que li
va meréixer el Premi Sant Ce-
loni de novel·la curta. El llibre
té com a fil conductor la con-

>> Cicle de Poesia a la Frescaen 2 minuts...
Eduardo Grund exposa a l’Afomir�
Fins al 31 de març el malagueny
Eduardo Grund exposa una
mostra de fotografies al Centre
Cívic Antigues Escoles de Mas
Rampinyo, seu de l’Agrupació
Fotogràfica (AFOMiR). Grund és
el creador d’Artefotobank, un
banc d’imatges que posa al servei
dels usuaris més de 20.000l foto-
grafies originals sobre temàtiques
diverses. A nivell professional,
Grund s’ha especialitzat en foto-
grafia publicitària i industrial. LG

El SLC busca llicenciats amb nivell D
El Servei Local de Català (SLC) fa una crida entre els llicen-
ciats en Filologia Catalana o qualsevol altra disciplina que
tinguin el nivell D de català perquè s’apuntin a la borsa de
treball del Consorció de Normalització Lingüística per fer
de professors. Les persones interessades es poden posar en
contacte amb el SLC, al telèfon 935 751 644 o al correu
electrònic montcadaireixac@cpnl.cat. D’altra banda, el servei obre
nou període de matriculacions dels cursos de català per a
adults els dies 21 i 22 de març, de 10 a 13h i de 16 a 19h, i el
23 de març, de 10 a 13h. LR

Noves descobertes a Les Maleses

�

El Museu Municipal presenta el 22 de març a la Sala
Institucional de la Casa de la Vila (18.30h) els resultats de la
campanya d’excavacions que es va fer durant el passat estiu al
jaciment ibèric de Les Maleses i que van posar de relleu tres
nous habitatges i una gran quantitat de llavors, l’estudi de les
quals aporta nous coneixements sobre l’ecosistema i l’alimen-
tació del poblat, ubicat al Pi Candeler. Les explicacions aniran
a càrrec de la directora del Museu, Mercedes Duran, els
arqueòloges Gemma Hidalgo i Daniel López, i el director
del Parc de la Serralada de Marina, Lluís Velasco. LG

�

>> LITERATURA

EDUARDO GRUND

sulta d’un sexòleg que rep la
visita de pacients amb diferents
problemàtiques. Boladeras va
explicar el procés d’elaboració
de la novel·la “que barreja
altes dosis de sentit de l’hu-
mor i d’erotisme”, va dir.
Boladeras va ser finalista del
premi de Narrativa Curta Ate-

neu Domingo Fins l’any 2005,
l’any següent el va guanyar i
en la darrera edició va ser mem-
bre del jurat. Montse Madu-
rell, d’El Cercle, ha anunciat
la intenció de portar a Mont-
cada l’escriptor Isidre Grau i
el metge de les Brigades Inter-
nacionals, Moisès Broggi.
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El veredicte i la presentació del llibre es faran el 14 d’abril en un sopar literari

LAURA GRAU

La 3a edició del concurs de
microrelats arriba a l’últim mes

>> EL BASAR

El Turó enregistra un cedè a Montcada Ràdio
Quan siguin grans, els alumnes de 4t del CEIP El Turó tindran

un record de les cançons que van aprendre a escola amb el seu

professor de música, Natán Bolívar, que ha incorporat al progra-

ma del curs l’enregistrament d’un cedè amb les peces musicals

que han treballat al llarg del cicle. “L’objectiu –explica– és

que els nens gaudeixin de l’experiència de fer música”.LG

El 31 de març és l’últim dia
per presentar obres al 3er
Concurs Nacional de Micro-
relats El Basar de Montcada
Ràdio. El certamen, que se-
lecciona un relat guanyador
per mes i quatre finalistes, va
arrencar el passat octubre i ha
tingut una mitjana de 160 par-
ticipants mensuals a partir del
novembre, quan es va forma-
litzar el conveni amb el web
el-recreo.com com a pàgina ofi-
cial del concurs radiofònic.
“Hem tingut una allau de
participants que ha superat
les nostres millors expecta-
tives”, ha manifestat el direc-
tor de l’emissora municipal,
Lluís Maldonado.

Poc català. La difusió del
premi per Internet ha com-
portat la participació d’un
nombre elevat d’autors de
fora de Catalunya i de l’Estat
espanyol, especialment d’Amè-
rica Llatina. Per contra, la
participació en llengua catala-

laura grau
montcada

na ha disminuït de forma dràs-
tica en relació a les dues ante-
riors edicions, “fet que hau-
rem de valorar, ja que una de
les finalitats inicials del premi
era promoure l’escriptura en
català”, explica Maldonado.
El veredicte del mes de març
es farà públic en el programa

El Basar de la Cultura del 12
d’abril (a les 13.15h). El gua-
nyador del certamen es desvet-
llarà en el decurs d’un sopar
literari el 14 d’abril en un res-
taurant. L’acte també servirà
per presentar el volum reco-
pilatori dels microrelats selec-
cionats a la tercera edició.
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el retro-visor laura grau

Lluís Cunill (1912-1977) era de la Comissió de festes de Sant Antoni Abad
ARXIU FAMÍLIA CUNILL

Artesà del cuir i de la broma

 >>  Lluís Cunill, disfressat de conill, en la desfilada de Sant Antoni Abad de l’any 1955

La Fira del Llibre torna
a Can Sant Joan

 Es prepara la Mostra de
pintura de Festa Major

laura grau
montcada

Després de quatre anys sense
fer-se a Can Sant Joan, torna
la Fira del llibre a aquest barri.
Es farà el 22 d’abril entre la
plaça del Bosc i el carrer Rei-
xagó amb horari de 10.30 a
14h. La Fira del centre tindrà
lloc el 23 d’abril entre el carrer
Major i la plaça de l’Església
durant tot el dia. Les entitats
i comerços que vulguin parti-
cipar a qualsevol de les dues
fires s’hi han d’inscriure abans
del 31 de març a la Casa de la
Vila (Domingo Fins, 15), de
dilluns a divendres, de 9 a 21h.

La Regidoria de Cultura ha
programat un espectacle
d’animació a Can Sant Joan el
22, al migdia, i una ballada de
sardanes al centre el 23, a la
tarda, amb la Cobla Lluïsos de
Taradell.

Concursos. La setmana
prèvia a la Fira del llibre hi
haurà els actes de lliurament
de premis dels concursos
habituals de Sant Jordi, Gua-
nya’t un punt, Els Contes d’en Sergi
i el Vet Aquí un Gat. El termini
per presentar obres a aquest
darrer certamen estarà obert
fins al 22 de març.

laura grau
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Fins al 5 d’abril els artistes
interessats a participar a la
Mostra de pintura de Festa
Major 2007 poden passar per
l’OAC a segellar i datar la
tel·la o el suport sobre el qual
es realitzi l’obra, que han de
reflectir un paisatge de
Montcada, ja sigui rural o
urbà. Les creacions s’hauran

de presentar al Departament
de Cultura (Casa de la Vila,
Domingo Fins, 15) els dies 2,3
i 4 de maig. El jurat selec-
cionarà tres obres que el Con-
sistori comprarà als autors al
preu que hagin estipulat prè-
viament. Totes les pintures
s’exposaran a l’Auditori coin-
cidint amb els dies de la Festa
Major. El veredicte es farà pú-
blic el 17 de maig.

Diuen que la vida és massa
curta per prendre-se-la seriosa-
ment. Aquest podria ser el le-
ma vital del montcadenc Lluís
Cunill, homenatjat en la da-
rrera Festa dels Tres Tombs
coincidint amb el trentè ani-
versari de la seva mort. Artesà

del cuir  i guarnicioner d’ofi-
ci –els qui feien els paraments
de les cavalleries–, Cunill va
ser l’ànima dels Tres Tombs
durant la seva primera etapa.
A la desfilada del 1955 va
aparéixer disfressat de conill i
dins d’una gàbia. Home socia-

ble i amb gran sentit de l’hu-
mor, tenia la representació
d’una funerària i una ciste-
lleria al carrer Major, on avui
dia  la seva filla Lluïsa regenta
una botiga de joguines. “Era
molt de la broma i li agradava
sorprendre la gent”, recorda.
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FUTBOL. GRUP NOVÈ DE SEGONA REGIONAL

El Sant Joan venç el Santa Maria
amb dos gols a la primera meitat

El club de Can Sant Joan es troba a la zona tranquil·la de la taula, mentre que el de Terra Nostra és antepenúltim

El Sant Joan Atlètic va guanyar
el Santa Maria per 2 a 1 en el
derbi montcadenc del Grup
Novè de Segona Regional,
disputat l’11 de març al nou
estadi de la Ferreria. El conjunt
de Can Sant Joan, molt efectiu
davant la porteria rival, va sen-
tenciar el matx al primer
període. Pedro va inaugurar el
marcador al minut 11, després
d’aprofitar un refús del porter
del club de Terra Nostra. Al 22,
el davanter Josep Comabella va
culminar amb un xut fort des
de fora de l’àrea una bona juga-
da del bloc de Can Sant Joan.
El conjunt dirigit per Víctor
Ortega va dominar el joc del
primer temps gràcies “a una
bona articulació de pilota i les
penetracions per les bandes”,
va indicar el tècnic del Sant
Joan.

Difícil reacció. Per la seva
banda, el Santa Maria també va
disposar d’algunes oportunitats
per marcar, però només va
aconseguir materialitzar-ne una
a les acaballes del matx obra de
David Pozo. El conjunt de
Terra Nostra va veure com se
li complicava encara més el
partit al minut 60, quan l’àrbitre
va ensenyar la targeta vermella
directa a David Corroto per
una dura entrada a un jugador
del Sant Joan. “Vam posar
moltes ganes i voluntat, però
amb un 2 a 0 en contra i un
home menys la remuntada era
complicada”, ha manifestat el
migcampista Jordi Márquez,
qui reconeix que el resultat va
ser just.
La victòria del Sant Joan con-
firma la bona ratxa de l’equip

SANTI ROMERO

>> FUTBOL

El Sant Joan
trenca l’acord

de col·laboració
amb el Montcada

sílvia alquézar
redacció

La UE Sant Joan Atlètic ha tren-
cat el conveni de col·laboració
amb el CD Montcada –signat el
juny de 2005 amb vigència per a
tres temporades– perquè con-
sidera que el club montcadenc
ha incomplert els compromisos
adquirits en l’àmbit esportiu i
econòmic. L’objectiu de l’acord
era regular el treball conjunt en-
tre ambdues entitats, que no van
perdre ni la identitat ni la
independència.
En el capítol del finançament,
el Sant Joan ha denunciat pú-
blicament que el  CD Montca-
da no li ha pagat les tres últimes
quotes en concepte de sub-
venció de la temporada anterior
i cap de l’actual. En total, l’acord
contempla un ajut anual de
9.000 euros repartits en 9 men-
sualitats, una quantitat que –
segons el conveni– havia de ser
abonada independentment que
el Sant Joan rebés noves subven-
cions per part d’altres es-
pònsors.

Altres motius. A nivell es-
portiu, el club de Can Sant Joan
ha mostrat el seu desacord en la
metodologia que s’ha seguit en
la cessió de jugadors perquè as-
segura que el CD Montcada es
posa en contacte directament
amb el jugador sense parlar
abans amb el cos tècnic del Sant
Joan. Per la seva banda, el CD
Montcada no ha volgut fer cap
comentari sobre els motius del
Sant Joan per trencar el pacte.
El que sí han coincidit a desta-
car ambdues parts és a fer una
autocrítica sobre la incapacitat
de portar a terme el dia a dia
d’un conveni que, en el seu mo-
ment, es va qualificar d’històric.

sílvia alquézar
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en les últimes jornades, amb 4
victòries, 1 empat i només 1 der-
rota a casa contra el Lliçà amb
un gol en pròpia porta. La tra-
jectòria ha situat el club local
en una zona tranquil·la de la
classificació, amb 34 punts a la
novena posició. Per contra, el
Santa Maria viu una situació ben
diferent, ja que d’una bona
ratxa –tres triomfs consecutius–
ha passat a encaixar diversos re-
sultats negatius que l’han situat
a l’antepenúltim lloc amb 25
punts, empatat amb el Marto-
relles. “Confiem poder sortir
d’aquí perquè el grup està molt
igualat”, ha dit Márquez.

BONA ENTRADA

PER VEURE

EL DUEL LOCAL

l’ambient

El derbi local entre el Sant
Joan i el Santa Maria va
acollir un bon nombre de
seguidors que no es va voler
perdre el duel entre els dos
equips montcadencs al Grup
Novè de Segona Regional.
Una bona mostra del nom-
brós públic que va assistir
al nou estadi de la Ferreria
va ser el fet que el Sant
Joan, que feia d’equip local,
va vendre totes les pape-
retes del sorteig que fa
normalment a la mitja part
del partit. Ambdues aficions
van animar els seus res-
pectius equips, que es van
mostrar molt esportius al
terreny de joc, com ja va
succeir al matx de la prime-
ra volta al camp del Santa
Maria, també ubicat a la
Ferreria. Aquest ha estat el
primer derbi al nou estadi i
ambdós clubs coincideixen
a destacar que  es va oferir
un bon espectacle futbo-
lístic. SA

 >> Cristian, del Santa Maria, intenta controlar davant la pressió de Jordi García

El Sant Joan i el Santa Maria han incorporat recentment dos joves
jugadors. El club de Can Sant Joan ha fitxat el davanter centre
Àlex Gómez, de 18 anys, procedent de l’EF Montcada. “Agraïm a
l’escola la seva col·laboració”, ha dit el directiu del Sant Joan,
Toni Ortega. Per la seva banda, l’entitat de Terra Nostra ha contractat
Alberto, un migcampista que prové del Torre Baró. LR

joves fitxages
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>> FUTBOL. Grup Primera de Preferent

El CD Montcada es
retroba amb el bon

joc a Llagostera
sílvia alquézar
redacció

FOTOS: SANTI ROMERO

El CD Montcada s’ha retrobat
amb el triomf després de dues
derrotes consecutives. Els
montcadencs van guanyar al
camp del Llagostera –a la setena
posició– per 0 a 2, amb gols de
Sergio, al minut 20, i Putxi, al
50. El partit, però, es va suspen-
dre a manca de 20 segons per al
final a causa d’uns aldarulls pro-
tagonitzats per jugadors locals
després que l’àrbitre anul·lés un
gol que van considerar legal.
Respecte al temps de joc no
disputat, fonts del club mont-
cadenc han assegurat que, amb
tota probabilitat, no es jugaran
els segons que falten per a l’aca-
bament del matx perquè és molt
poc temps.

Reacció. La plantilla local
s’ha mostrat molt satisfeta de la
victòria a terres gironines per
dos motius: d’una banda, ha su-
mat els tres punts en un camp
complicat davant d’un rival que
es troba a la part alta de la classi-
ficació i, de l’altra, ha tornat a
recuperar la bona imatge i la

 >>  El montcadenc Putxi en una jugada contra un rival del Sant Cugat

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

El Valentine venç però segueix
a dues victòries del playoff

sílvia alquézar
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El Valentine masculí ha guanyat
els dos últims partits de lliga
disputats, però continua a dues
victòries de la zona del playoff
d’ascens. A manca de cinc jor-
nades perquè acabi la fase regular,
el Montcada ocupa la cinquena
posició, amb 12 victòries i 9 de-
rrotes. El conjunt dirigit per Cé-
sar Saura es va imposar el 4 de març
a la pista del Ripollet, l’ante-
penúltim del Grup C de la Lliga
EBA, per 70 a 89, amb una sensa-
cional actuació de Jordi Pons, amb
21 punts, i un efectiu Àlex Arenas
tant en atac –15 punts– com en
defensa, amb 12 rebots.
A la darrera jornada, el Va-
lentine va vèncer el Granollers
per 81 a 76 en un derbi igualat
que no es va decidir fins als
darrers minuts. L’efectivitat des
de la línia de 6’25 metres, amb
cinc triples en 7 minuts, va
permetre al Montcada capgirar
un marcador advers de 7 punts i
endur-se el triomf. El màxim
encistellador del matx va ser
Dani Pérez amb 18 punts. El
capità Jordi Pons va fer una gran
tasca defensiva.  >> El base Unai Abrisqueta rep una dura entrada al partit contra el Granollers  >>L’Elvira serà l’equip local del derbi

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

L’Elvira i el Valentine
s’enfrontaran el dia 17

SANTI ROMERO sílvia alquézar
redacció

El gimnàs municipal serà l’esce-
nari el 17 de març del derbi local
entre el CB Elvira Cuyàs i el Va-
lentine, corresponent a la vinti-
dosena jornada del Grup Quart
de Segona Catalana. El partit es
preveu de màxima rivalitat en-
tre dos equips amb objectius di-
ferents: el Valentine és líder amb
només dues derrotes, mentre
que l’Elvira ocupa l’antepenúl-
tima posició amb 14 ensope-
gades. Al matx de la primera
volta, el Valentine –que jugava
com a local– va vèncer l’equip
de Mas Rampinyo per 90 a 62
en un matx igualat que no es va
trencar fins al tercer quart.
A les dues últimes jornades, el
Valentine es va imposar a l’An-
dorra per 63 a 31, mentre que el
matx de la setmana anterior a
Balaguer s’ha ajornat fins al dia
30 a petició del conjunt montca-
denc, que tenia moltes baixes. Pel
que fa als resultats de l’Elvira,
l’equip de Mas Rampinyo va
perdre el darrer matx a la pista
del Bàsquet Seca de Lleida, el
segon, per 60 a 41. A la jornada
anterior, l’Elvira va perdre con-
tra el Sant Quirze per 46 a 74.

L’empresa Alcaraz
renova el suport

Construcciones Alcaraz espon-
soritza de nou el CD Montcada.
La signatura de l’acord es va
fer el dia 7 a l’Ajuntament entre
el president del club, Antoni Al-
calà (esquerre), i el propietari
de l’empresa, Manuel Alcaraz,
amb la presència de l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC). SA

confiança en sí mateixa després
de les dues últimes ensopegades.
El Montcada va perdre a
Vilassanès i contra el Sant
Cugat, aquest en el darrer matx
disputat al nou estadi de la
Ferreria. El derbi vallesà del
Grup Primer de Preferent va
acabar amb el resultat de 3 a 4,
tot i que el Montcada es va
avançar amb un 2 a 0, al minut
46. L’equip va perdre els papers
a partir del primer gol dels
visitants que, de mica en mica,
van fer-se amb el partit fins al
definitiu 3 a 4. Els golejadors
locals van ser Miguel al minut
22, Cristian al 46 i Mario, al 90.
El tècnic del CD Montcada,
Toni Carrillo, ha donat per tan-
cada la petita crisi viscuda arran
de les dues derrotes. “Vam pas-
sar un mal moment a nivell
mental, però a Llagostera hem
tornat a jugar com sempre”.
El conjunt local es troba a la
segona posició amb 49 punts, a
quatre de diferència del líder,
el San Cristóbal de Terrassa, i
amb un avantatge de 4 punts res-
pecte el Vic, que és el tercer
classificat.

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

PILAR ABIÁN
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L’STE manté el ritme a l’espera
d’una errada de l’Hospitalet

>> FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera A

rafa jiménez
pla d’en coll

FOTOS: SANTI ROMERO

 >> Kimet, un dels últims fitxatges de l’STE, en una jugada al partit jugat a casa contra el Marfil Santa Coloma

>> ENTREVISTA

Jonhy: ‘Confiem
acabar la

segona volta
com a líders’

L’STE Group Montcada no va
fallar en els seus últims dos par-
tits a casa del Polideportivo An-
dorra (2 a 7) i al Miquel Poblet
davant el Marfil Santa Coloma
(4 a 2). Aquests sis punts més,
però, no han servit per retallar
distàncies amb l’Hospitalet, que
continua sense fallar i, a vuit jor-
nades de la conclusió de la lliga,
manté dos punts d’avantatge al
capdavant de la classificació.

Triomf important. La vi-
sita a Andorra (Terol) no era
gens fàcil, pero l’STE va saber
lligar la victòria en un dels seus
partits més seriosos de tota la
temporada. Els de Carlos Lean-
dro ja es van anar al descans gua-
nyant (1 a 2), tot i la pressió del
públic i els jugadors locals, amb
els gols d’Emilio i Rafa Bufill. A
la segona part, el Montcada va
donar una exhibició de seguretat
defensiva i eficàcia en atac. Xavi
Oliveras, en dues ocasions,
Kimet, Emilio i Marc Sala van
completar el definitiu 2 a 7. El
públic andorrà no va tenir un

altre remei que acomiadar al seu
rival amb aplaudiments.
Una setmana més tard, el partit
davant el Marfil Santa Coloma
va ser molt menys mogut i en-

tretingut. En només 25 minuts,
l’STE Montcada ja guanyava per
4 a 0 amb gols de Johny, en dues
ocasions, Emilio i Rafa Bufill.
Amb aquest avantatge, els de

Leandro es van relaxar i el Mar-
fil va poder retallar distàncies
fins al 4 a 2. Tot i la reacció dels
visitants, la victòria mai no va
estar en perill.

- C o n t e n t
amb el dos
gols que va
fer davant el
Marfil?
Estic satisfet
perquè vaig
estar encer-
tat i van entrar dos gols.
Tot i això, no vaig estar
massa participatiu en el joc
col·lectiu de l’equip.
-És el tercer golejador de
l’equip amb 15 gols. Sa-
tisfet?
-És per això que vaig venir
aquí, per marcar gols. Es-
pero poder augmentar
aquesta xifra en els partits
que resten per finalitzar
l’actual temporada.
-La plantilla encara confia
en una errada de l’Hospi-
talet?
A la primera volta es van
produir els mateixos resul-
tats que s’estan donant en
la segona i vam acabar com
a líders. Confiem que es
torni a repetir la història i
que l’Hospitalet punxi. RJ
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>> HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana

La Salle es manté imbatuda
a la fase de permanència

sílvia alquézar
redacció

La Salle masculí es manté imba-
tuda a la fase de permanència a
la Lliga Catalana, amb tres
victòries que l’han situada a la
segona posició amb 19 punts.
A les dues últimes jornades, els

>>Mariana, al matx amb el Tarragona

>> HANDBOL FEMENÍ. Primera Catalana

La Salle ISTE, quarta
després de dos triomfs

SANTI ROMERO

>> HANDBOL

Puig guanya
la Copa del Rei

sílvia alquézar
redacció

La Salle ISTE ha millorat el joc,
els resultats i, en conseqüència,
la classificació a la Primera Ca-
talana. Les noies de Juan Ma-
nuel Fernández han sumat dos
triomfs consecutius: al pavelló
Miquel Poblet contra el Tarra-
gona per 24 a 16 i a la pista del
Santpedor, el cuer, per 17 a 33.
El conjunt local es troba la
quarta posició amb 9 punts, a 6
de l’Igualada, el líder.

Els partits. Contra el Tar-
ragona, La Salle ISTE va fer un
bon partit davant d’un rival que
està al sisè lloc a tan sols un punt
de les montcadenques. Una de
les claus de la victòria va ser la
bona defensa, un aspecte que la
plantilla està treballant molt als
entrenaments. “Hem passat a
fer una defensa més pressio-
nant que, per ara, ens està
donant bons resultats”, ha
manifestat la lateral Núria Sán-
chez.
Pel que fa al matx jugat a la pis-
ta del Santpedor, La Salle ISTE
no va jugar al mateix nivell que
a la jornada anterior, tenint en
compte que davant tenia un ri-

El jugador montcadenc Salva
Puig ha guanyat la Copa del Rei
d’handbol amb el FC Barcelo-
na-Cifec, després de superar a
la final l’Ademar de Lleó per 33
a 27. Puig va marcar tres gols
en un partit en què el conjunt
blaugrana va oferir una ex-
hibició de joc col·lectiu i de
bloc. El jugador montcadenc ja
s’ha recuperat de la lesió que va
patir a principi d’any i que li va
impedir participar al Mundial
d’Alemanya. SA

SANTI ROMERO

>> ESCACS

L’UE Montcada és líder de la
Divisió d’Honor, empatada
amb l’Uga al Campionat de Ca-
talunya per equips. Els mont-
cadencs han obtingut a les dues
últimes rondes dues victòries
molt importants: davant el Fo-
ment per 2’5 a 7’5 i contra l’Uga
per 6 a 4. El conjunt local rebrà
el Terrassa el dia 18 a la penúlti-
ma jornada. SA

El Montcada es
manté líder de
Divisió d’Honor

 >> El cubà Juan Borges (esquerra) i el txec Viktor Laznicka, ambdós grans mestres, van jugar contra l’Uga

SANTI ROMERO

 >> L’extrem esquerra David Leiva fa un llançament al matx contra el Granollers

homes de Jaume Puig van vèn-
cer el Granollers al pavelló Mi-
quel Poblet per 26 a 21 i van
superar el Palautordera a domi-
cili per un clar 24 a 31, en un
bon partit dels montcadencs.
“Teníem ganes de guanyar en
aquesta pista perquè feia més

de dos anys que no ho
aconseguíem”, ha dit el capità,
Xavi Martín. La Salle rebrà el
pròxim 17 de març la visita del
Bordils, el primer classificat amb
22 punts. L’equip ha fitxat re-
centment el veterà extrem Xavi,
que havia jugat a l’Esplugues.

val que ocupa l’última posició
de la taula i no ha sumat encara
cap punt. L’equip montcadenc
es veurà les cares el pròxim
partit amb el Canovelles a do-
micili, un rival que ocupa la cin-
quena posició, amb 8 punts. “El
triomf és molt important per
continuar aspirant a quedar
entre els dos primers a la lliga
de Primera Catalana”, ha dit
el tècnic.
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>> CICLISME

Saunier Duval
Alcaraz presenta
el nou equip local
sílvia alquézar
redacció

FOTOS: SANTI ROMERO

Saunier Duval-Alcaraz ha co-
mençat la nova temporada amb
un equip format per 14 cor-
redors molt joves, amb un clar
objectiu: intentar quedar el
millor possible a les diferents
competicions d’àmbit català, es-
tatal i internacional d’aquest any.
El CC Montcada va presentar
l’equip el 10 de març en un acte
a un restaurant de la localitat al
qual van assistir les autoritats
municipals. El president, Joan
Navarra, va agrair molt espe-
cialment el suport dels espònsors
“sense els quals no seria possi-
ble començar una nova tem-
porada plena d’il·lusions”. Per
la seva banda, el director
d’equip, Josep Maria Tapias, ha
destacat la joventut dels cor-
redors en una campanya en què
no hi haurà divisions: “És mi-
llor, perquè així tots correm a
la mateixa categoria”.

Primers resultats. El Sau-
nier Duval- Alcaraz ha participat
ja en tres curses aquesta tem-

 >> Els corredors del nou equip Saunier Duval-Alcaraz

 >> Ángel Fraile, Enric Maya (centre) i Emilio Rodríguez

>> SENDERISME

‘Montcada
camina’ per
preparar la

Marxa a peu

>> ATLETISME. Marató de Barcelona

Fraile es queda al
llindar de les tres hores

El corredor de la Joventut Atlè-
tica Montcada (JAM) Àngel
Fraile es va quedar ben a prop
de baixar de les tres hores a la
Marató de Barcelona, disputa-
da el 4 de març. L’atleta local,
que s’havia preparat per rebaixar
la seva marca personal, va en-
trar el 411 d’un total de 7.441
participants i va invertir un
temps de 3 hores, 4 minuts i 20
segons per recórrer els 42.195

núria sánchez
redacció

El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, amb el su-
port de l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure, organitzarà el
pròxim mes d’abril les sortides
preparatòries de la Marxa a peu
a Montserrat, que enguany
tindrà lloc els dies 5 i 6 de maig.
Les excursions, un total de
quatre, s’emmarquen dins el ca-
lendari del programa ‘Montcada
Camina amb...’, que aquest any
arriba a la seva segona edició.
La primera sortida es farà el dia
1 a Collserola i serà només ma-
tinal. La segona, el dia 15, també
tindrà lloc al mateix indret, però
serà de tota la jornada. El dia
22, l’excursió matinal discorrerà
per diversos camins de la
Serralada de Marina. I l’última
es farà el dia 29 coincidint, com
sempre,  amb la Festa Major de
Mas Rampinyo.
Les tres primeres sortiran des
del col·legi La Salle, mentre que
la de Mas Rampinyo començarà
el recorregut a la Unió.

Última sortida. El Centre
Excursionista de Montcada, el
Cim, va organitzar l’11 de març
la tercera jornada d’aquest any
inclosa dins el programa Mont-
cada Camina. Aquest cop el
destí escollit va ser el pou del
glaç situat al terme municipal de
Sant Fost. El president de l’en-
titat, Alfred Canals, ha comen-
tat que l’objectiu d’aquestes
excursions “és que la gent
pugui conèixer indrets que
tenim a prop i molts cops no
sabem que existeixen”. Les
sortides s’adrecen a totes les
edats i “són una bona manera
de passar un bon matí en
grup”, ha dit Canals, qui ha fet
una crida perquè els ciutadans
s’apuntin a participar-hi.

metres. D’altra banda, Enric
Maya, també de la JAM, va aca-
bar en la posició 2.633 amb un
registre de 3 hores, 45 minuts i
56 segons. Ambdós atletes
asseguren que van patir molt,
especialment a partir del quilò-
metre 30, quan apareix l’anome-
nat mur. El tercer corredor
montcadenc a la marató, Emi-
lio Rodríguez, es va retirar al
quilòmetre 23.  SA

JAM

porada. Al Trofeu d’Inaugu-
ració de l’Hospitalet de Llo-
bregat, Jordi Cervantes va ser el
primer a la muntanya i el setè de
la general. D’altra banda, a la
Challanger Alacant Trofeu de la
Diputació, Ibon Zugasti va ser
el desè a la cursa del 3 de març i
12è a la prova del dia següent.
Per equips, el Saunier Duval-
Alcaraz va acabar en setè lloc. En
el moment de tancar aquesta
edició, el CC Montcada està
participant a la Volta a Alacant,
que acabarà el dia 18. “És una
prova duríssima on hi corren els
millors”, ha dit Tapias.

Alcaraz dóna suport

al CC Montcada
Construcciones Alcaraz també
esponsoritza el CC Montcada una
temporada més. L’acord es va
signar el dia 12 a les oficines de
l’empresa local. A la foto, d’es-
querra a dreta, Juan Manuel Al-
caraz, directiu de la constructora;
Joan Navarra, president del Mont-
cada; Manuel Alcaraz, president
de l’empresa local; i Enric Yus,
directiu del club local. SA
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més en 2 minuts
FUTBOL SALA. STE GROUP B > Territorial
Continua la ratxa ascendent
L’STE Group Montcada segueix en la ratxa ascendent
iniciada a partir de la setena jornada coincidint amb
l’arribada del nou tècnic, Manel Sol. En els dos últims
partits han tornat a sumar nous triomfs: contra el Ma-
taró per 5 a 2 al pavelló Miquel Poblet i a la pista del
Riudellots per 5 a 7. Malgrat les victòries, l’entrenador
ha reconegut que no s’està jugant com abans. “Surten
a la pista una mica més relaxats i això es nota en el
joc”, ha dit Sol, qui confia que en les pròximes tres
jornades –que seran contra rivals directes per estar a
dalt en la classificació– la plantilla recuperi el ritme ini-
cial. SA

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS > 1a Divisió
Dues victòries consecutives
L’Associació Esportiva Can Cuiàs ha sumat dues
victòries a les dues últimes jornades del Grup Segon de
Primera Divisió. Els homes dirigits per Alfonso Anés
van superar el Bar San Fernando per 8 a 4 el passat 4 de
març a les pistes esportives del barri. En el darrer matx
jugat a domicili, l’AE Can Cuiàs es va imposar al Sant
Cebrià, antepenúltim classificat, per un contundent 0
a 6. El conjunt local és sisè amb 29 punts. SA

HANDBOL. SALLE B
> Segona Catalana
Tres partits
ajornats
El sènior B de La Salle ha
guanyat amb claredat el
darrer partit disputat al
pavelló Miquel Poblet
contra l’Esport Lloret,
l’antepenúltim de Segona
Catalana, per 10 gols de
diferència (38 a 28). Els
montcadencs ocupen la
setena posició amb 20
punts, tot i que tenen pen-
dents tres partits per ju-
gar. L’últim ajornat va ser
el que havien de  disputar
a la pista del Riudoms, el
cuer amb cap punt en tota
la lliga.

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN > Ct. B

El conjunt masculí és antepenúltim
El sènior masculí del CEB Can Sant Joan ocupa l’ante-
penúltima posició del Grup Primer del Campionat de
Catalunya B, amb 6 victòries i 12 derrotes. A les dues
últimes jornades, el conjunt montcadenc va tornar a
sumar dues noves ensopegades: a casa davant del Ma-
taró per 43 a 60 i a la pista del Badalonès per 71 a 59.
Per la seva banda, el sènior femení es troba al tercer
lloc del Grup Primer de la mateixa categoria, amb 13
triomfs i 6 derrotes. L’equip local va vèncer el Calella
per 45 a 59 i el CAT per 55 a 41 a les dues últimes
jornades. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

les classificacions
FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 21 i 22
Andorra-STE 2-7
STE-Sta. Coloma 4-2
Equip Pj. Pt.
1 L’Hospitalet 22 56
2 STE 22 54
3 Monistrol 22 41
4 Teruel 22 37

Territorial. Grup 2
Jornades 19 i 20
STE-Mataró 5-2
Riudellots-STE B 2-7
Equip Pj. Pt.
1 Premià 18 43
2 Palau 18 42
3 Parets 18 36
9 STE Group 17 24

Primera Divisió. Grup 2
Jornades 19 i 20
C. Cuiàs-Fernando 8-4
St. Cebrià-C.Cuiàs 0-6
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 20 i 21
Ripollet-Valentine 70-89
Valentine-Granollers8 1 -
76
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 21 37
2 Tarragona 21 36
3 Olivar 21 35
5 Valentine 21 33

2a Catal. masc. Grup 1

Jornades 21 i 22
Tremp-Mont. B 59-79
Mont. B-Olesa 88-77
Equip Pj. Pt.
1 Manlleu 22 38
2 Santpedor 22 37
3 Llívia 22 36
12 Montc. B 22 31

Territorial masc. Grup 2
Jornades 20 i 21
Sta. Perp.-Elvira 57-51

Elvira-La Garriga
69-56
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 20 39
2 Canovelles 20 37
3 Manlleu 20 35
6 Elvira 19 32

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 20 i 21
St. Joan-Mataró43-60
Badalonès-St.Joan71-59
Equip Pj. Pt.
1 Minguella 19 36
2 Canet 19 33
3 Premià 20 33
13 C. St. Joan 18 24

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 20 i 21
Balaguer-Valentine a.
Valentine-Andorra 63-31
Elvira-St. Quirze 46-74
Seca-Elvira 60-41
Equip Pj. Pt.
1 Seca 21 38
2 Valentine 20 38
3 Mollet 21 36
4 St. Quirze 21 35
14 Elvira 20 26

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 20 i 21

St. Joan-CAT 55-41
Calella-St.Joan 45-59
Equip Pj. Pt.
1 AECS 21 18 35
2 Castellar 17 33
3 Sant Joan 19 32
4 Castellar 18 32

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 23 i 24
Montcada-St. Cugat3-4
Llagostera-Montc. 0-2
Equip Pj. Pt.
1 S. Cristóbal 24 53
2 Montcada 24 49
3 Vic 24 45
4 Guíxols 24 44

2a Regional. Grup 9
Jornades 23 i 24
Martorelles-St. Joan 2-2
Sta Maria-la Garriga  0-2
St. Joan-Sta.Maria   2-1
Equip Pj. Pt.
1 Vilanova 24 52
2 Franqueses 23 50
3 Cardedeu 24 48
9 Sant Joan 24 34
16 Sta. Maria 23 25

2a Divisió. Grup 2
Jornades 19 i 20
Bellavista-EF Montc.1-4
Montcada-Palautor. -
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

Jornades 2 i 3
Salle-Granollers C26-21
Palautor.-Salle A 24-31
Equip Pj. Pt.
1 Bordils 3 22
2 Salle 3 19
3 Palautordera 3 18
4 Manyanet 3 17

2a Catalana masculí
Jornades 17 i 18
Riudoms-Salle B a.
Salle B-Lloret 38-28
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 18 27
2 Vilamajor 18 26
3 St. Despí 17 25
7 Salle B 15 20

Primera Catalana femení
Jornades 8 i 9
Salle-Tarragona 24-16
Santpedor-Salle 17-33
Equip Pj. Pt.
1 Igualada 7 15
2 Banyoles 8 11
3 Agramunt 8 11
4 Salle 8 9

ESCACS

Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Montc. A-Uga 6-4
Foment-Montc. A 2’5-7’5
-Preferent. Grup III
Montc. B-Barcelo. 9-1
Cornellà B-Montc. B4-6
-Segona. Grup VII
Montmeló B-Mont. C5-3
Mont. C-Ullastrell 5-3
-Tercera. Grup XII
Barad B-Mont. D 1’5-2’5
Mont. D-Viladecans D 4-0

BÀSQUET. CB MONTCADA > 2a Catalana
Sortir de la zona de descens
El sènior B masculí del CB Montcada ha aconseguit
deixar la zona de descens al Grup Primer de Segona
Catalana, després de sumar dues victòries consecutives a
les dues últimes jornades. En l’actualitat, el conjunt dirigit
per Ismael Sistrachs ocupa l’onzena posició amb 9 triomfs
i 13 derrotes. El 3 de març, l’equip local va guanyar el
Tremp, un rival directe en la lluita per la permanència,
per un contundent 59 a 79. A l’últim matx, jugat al
pavelló Miquel Poblet el dia 11, els montcadencs van
vèncer l’Olesa C, penúltim classificat, per 88 a 77. SA

BÀSQUET.
ELVIRA CUYÀS
> Catalunya B
Triomf contra un
rival directe
L’Elvira Cuyàs es va im-
posar davant de la Garriga
B, quart classificat, per 69
a 56 en la darrera jornada
disputada a casa. Els
montcadencs es troben a
la sisena posició amb 13
triomfs i 6 derrotes. A la
setmana anterior, el con-
junt local va perdre a la
pista del Santa Perpètua-
Finques Mediterrani per
un ajustat 57 a 51. SA

FUTBOL. EF MONTCADA > Segona femení

Ensopegada amb el Palautordera
L’equip femení de l’EF Montcada va perdre contra el
Palautordera per 1 a 3 en el darrer matx de lliga disputat
el passat 11 de març al nou estadi de la Ferreria. A la
jornada anterior, però, les montcadenques van vèncer
al camp del Bellavista per 1 a 4. El conjunt local es
troba a la segona posició amb 37 punts. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> IME. Nova proposta escolar

núria sánchez

redacció

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

La trobada es va desenvolupar a la zona d’atletisme situada a Pla d’en Coll

>> IME. Més equipaments esportius

Montcada té dos
nous parcs de salut

SILVIA DÍAZ

>> Un dels participants a la jornada de beisbol a punt de llançar la pilota

núria sánchez

redacció

SANTI ROMERO

>> GIMNÀSTICA RÍTMICA

>> Usuaris al parc de salut de la Casa de la Mina

>> KARATE. Campionat de Catalunya

El Shi-Kan Montcada guanya
dos ors, una plata i tres bronzes

núria sánchez

redacció

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha
instal·lat dos nous parcs de
salut al municipi. El passat
7 de març la pluja va obli-
gar a suspendre la inaugu-
ració dels aparells ubicats

>> KORFBAL. Campionat del Món

Cinc alumnes de l’IES
Montserrat Miró han estat
convocats per anar amb la
Selecció Catalana al Cam-
pionat del Món sots-16 de
korfbal, que es disputarà
a Holanda els dies 17 i 18
de març. Els montcadencs
que representaran Cata-
lunya a la competició són

>> Dos karateques competeixen pel títol de campió

La primera jornada de
beisbol, organitzada  per
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el
Consell de l’Esport de
Montcada (CDEM) el 10
de març, va ser un èxit de
participació, tot i el fort
vent que va bufar durant
tot el matí. Un total de
27 equips de la Lliga Es-
colar, és a dir, al voltant
de 200 infants entre les
categories prebenjamí i in-
fantil, van poder practicar
aquest esport a les instal-
lacions de la zona d’atle-
tisme de Pla d’en Coll, al
costat del pavelló Miquel
Poblet.

Tots els centres. A la
jornada van competir to-
tes les escoles del municipi
i els monitors del CDEM
i dels centres van ser els
encarregats de fer d’àrbi-
tres, ensenyant les normes
bàsiques de l’esport per al
bon funcionament de la
jornada. Els partits van
durar 20 minuts i, quan
s’allargaven més, l’equip
vencedor era el primer a
fer tres curses.

El Club Shi-Kan Mont-
cada, amb 11 participants,
va guanyar  sis medalles al
Campionat de Catalunya
de karate aleví, infantil i ju-
venil que es va disputar al
pavelló Miquel Poblet el
3 de març. Els infantils Ru-
bén Serrano i Kevin André
van pujar al més alt del
podi en combat a la seva
categoria, amb un pes de
55 i 60 quilos, respectiva-
ment. En la mateixa com-
petició, però en pes de 40
quilos, Joan Muñoz va
obtenir la medalla de pla-
ta. D’altra  banda,  els tam-
bé infantils Cristian Ra-
mos i Miguel Àngel Coll
es van adjudicar el guardó
de bronze en combat al
grup de 45 i 50 quilos,
respectivament. Final-
ment, la juvenil Judith Siles

va acabar en tercera po-
sició a la categoria de 48
quilos.  L’entrenador, Mi-
guel Franco, va destacar la
gran fita dels seus alumnes:
“Han superat amb es-
creix les expectatives. Cal
tenir en compte que el
nivell era molt alt i estic
satisfet amb l’èxit acon-
seguit”. Franco també va
comentar que competir a
casa no va ser determinant,
ja que a la lluita es guanya
per mèrits propis i l’afició
no és un punt important.

Estatal. El 17 de març
els sis montcadencs
disputaran al Centre
d’Alt Rendiment de Sant
Cugat la preselecció pel
Campionat d’Espanya de
karate. Aquesta concen-
tració serveix a la Fede-
ració Catalana per esco-
llir qui representarà

El president del CDEM,
Agustín Fuertes, ha mos-
trat la voluntat de conso-
lidar la jornada en el
calendari escolar. “Ens
agradaria que es repetís
l’any vinent perquè és
una bona manera de fer
que els infants es
relacionin amb com-

panys d’altres col·legis
de forma lúdica i espor-
tiva”, ha dit Fuertes, qui
ha recordat que l’objectiu
de la trobada és que els es-
colars coneguin altres es-
ports no tan comuns. Per
la seva banda, la coordi-
nadora de l’esport escolar,
Susana Moreno, ha re-

Uns 200 infants participen a
la primera jornada de beisbol

Cinc joves locals a
la selecció sot-16

>>Components de l’equip de gimnàstica rítimica de la Unió

al  Parc de les Aigües, que
ja estan en funcionament.
D’altra banda, el diven-
dres dia 16 és prevista l’es-
trena d’un altre parc a la
plaça Francesc Macià de
Mas Rampinyo. L’acte
d’inauguració començarà a
les 17.30h.

La Unió fa un bon
paper al Comarcal

El Club de Gimnàstica de
la Unió ha fet un bon pa-
per al Campionat Comar-
cal de rítmica, disputat a
Cerdanyola l’11 de març.
Les montcadenques van

marcat que “per sobre de
tot, hem aconseguit que
els nens s’ho passin bé i
disfrutin de l’esport”. Els
organitzadors també han
explicat que no s’han fet
classificacions perquè
l’objectiu era l’aprenen-
tatge i la pràctica d’un
nou esport.

Aroa Gutiérrez, Clara
García, Dani Blanco, Jor-
di Grau i Paris López. Els
catalans jugaran amb
equips de la talla d’Ale-
manya, Gran Bretanya o
l’amfitriona, Holanda. El
conjunt català aspira a fer
un bon paper al Cam-
pionat del Món. NS

guanyar set medalles, en-
tre individuals i per equip.
“Els resultats han estat
molt positius”, ha indicat
l’entrenadora local, Pilar
Cañero. NS

Catalunya en el cam-
pionat estatal, que es dis-
putarà a Logroño a l’abril.

Franco creu que els
karateques locals tenen
opcions de ser escollits.

SANTI ROMERO

LA UNIÓ
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>> FUTBOL . EF Montcada

>>Una jugada del partit entre el prebenjamí A i el Badalona

 L’equip prebenjamí B perd
un matx clau i se situa cinquè

El conjunt prebenjamí A es despenja dels primers tres llocs de la classificació
 SANTI ROMERO

>> FUTBOL SALA. STE Group Montcada

El juvenil es recupera i puja
fins a la vuitena posició

 SANTI ROMERO

núria sánchez
redacció

>> FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

El conjunt juvenil venç
l’Arenys i es col·loca sisè
núria sánchez
redacció

 SANTI ROMERO

MATÍAS RUIZ:
‘ARA VOLEM
FER ESPORT

FEDERAT’

el president

>> Un jugador del juvenil de l’STE intenta desmarcar-se d’un defensa del  Santa Coloma

EL JUVENIL INICIA UN MES CLAU
PER ESTAR A LA PART DE DALT

futbol sala

>> Un jugador del juvenil al matx contra el Ripollet a casa

>> El juvenil en una jugada al partit contra l’Arenys de Munt

El conjunt juvenil de l’AE
Can Cuiàs va guanyar el
10 de març l’Arenys de
Munt per 7 a 2, un triomf
que li permet situar-se a
la sisena posició i aspirar
als primers llocs de la lliga.
L’equip va exhibir una
bona imatge.
Per la seva banda, la nova
junta de l’AE Can Cuiàs,
presidida per Matías

-Quins són els objectius
de la nova junta, renova-
da recentment?
Apostem per un canvi de
filosofia: fins ara fèiem
esport escolar i ara vo-
lem donar el salt a l’es-
port escolar federat, una
idea que volem trans-
metre a tothom. Això ho
estem aconseguint intro-
duint conceptes nous
com la competitivitat i
l’esportivitat.
-Quina valoració fa dels
primers mesos de ges-
tió al capdavant del
club?
Molt positiva, perquè som
una junta amb moltes
idees i ganes de conver-
tir l’entitat en un club més
important. Hi ha hagut un
relleu generacional amb
gent jove que té moltes
ganes de treballar i fer co-
ses noves per al barri de
Can Cuiàs. NS

El juvenil de futbol sala
de l’Escola de Futbol
Montcada inicia un mes
important per seguir op-
tant a aconseguir una
posició entre els quatre
primers. Els nois de Jo-
sé Luis Carrasco han
perdut dos partits asse-
quibles i han caigut
dues posicions a la tau-

El juvenil de l’STE Mont-
cada s’ha consolidat a la
nova categoria i prova
d’això són els últims re-
sultats dels montcadencs.
L’equip ha aconseguit 9
dels últims 12 punts dis-
putats. El conjunt local ha
passat de les últimes posi-
cions al vuitè lloc empatat

a 21 punts amb el sisè clas-
sificat, el Manresa. En l’úl-
tim partit a casa, els mont-
cadencs van guanyar el
Ràpid Santa Coloma per
4 a 2. L’entrenador, Fran-
cisco Burgueño, ha desta-
cat la millora dels seus
jugadors: “Els nois són
de primer any i, a princi-
pi de temporada, juga-
ven bé però els resultats

no acompanyaven. Ara
estic molt content per-
què han arribat els gols i
la motivació, i de retruc,
els bons resultats”.

Preseleccionats. Dos
membres del juvenil han
estat preseleccionats amb
el combinat català. Es
tracta de David Jiménez i
Mario Litrán.

la. L’equip és cinquè,
amb 30 punts. Tot i les
ensopegades, el tècnic
es mostra esperançat:
“El calendari és com-
plicat perquè rebem
els primers, però con-
fio tornar a estar a
dalt”.En l’últim partit,
el juvenil va vèncer
el Ripollet per 7a 3.  NS

Ruiz, ha iniciat un seguit
d’accions per convertir el
club en una entitat de
prestigi. Aquests dies,
l’associació ha començat
una campanya de captació
de socis, a més de federar
l’equip juvenil de futbol
sala i crear una secció de
petanca.  A nivell esportiu,
l’AE Can Cuiàs també ha
creat la figura del coor-
dinador tècnic, càrrec que
ocupa Rafael Nocete.

El prebenjamí B de l’EF
Montcada va perdre el 3
de març un partit clau
per continuar aspirant als
quatre primers llocs de la
classificació. El conjunt
local va perdre davant del
Sant Cugat –quart
classificat amb 32 punts–
per 5-1 i s’ha col·locat a la
cinquena posició, amb 26.
Tot i la derrota, l’equip
continua mostrant bon
joc. L’entrenador, Andrés
Arjona, ha parlat sobre
els objectius amb un grup
de nens tan petits: “La
feina del tècnic és for-
mar-los tant esportiva-
ment  com personal-
ment, perquè el dia de
demà puguin jugar a les
categories superiors”. En
l’última jornada, els locals
van guanyar per 10 a 0 el
Can Rull.

Prebanjamí A. D’altra
banda, el prebenjamí A
s’ha despenjat dels pri-

núria sánchez
redacció

 SANTI ROMERO

mers llocs de la classi-
ficació. Els nens de José
Antonio Escobar són
quarts amb 20 punts  dar-

rere del Sabadell Nord
amb 31 punts. En l’últim
matx els montcadencs van
vèncer al Barberà per 1 a

2. La propera jornada, el
prebenjamí A rep al Sa-
badell, empatat a 20 punts
amb els locals.
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les classificacions

>> BÀSQUET. CB Montcada

L’equip preinfantil guanya contra l’Albert Disseny i millora els seu joc cada partit

El conjunt júnior A porta cinc
mesos sense perdre a casa

núria sánchez
redacció

Ajornat: Casp- C. Cuiàs
C.Cuiàs-Arenys 7-2
Equip      Partits   Pt.
1 Martor.        17    40
2 Manent       16    37
3 Teia      17    34
8 C.Cuiàs      15    23

NATACIÓ

PREBENJAMÍ
-25m lliure masculí
1 A.Nuñez 20’56’’
2 A.Miró 20’76’’
3 S.Moreno 21’36’’
9 A.Colete 25’36’’
12 M. Gómez 27’04’’
16 J.Trias 32’09’’
-25m papallona masculí
1 S.Moreno 26’99’’
2 M.Gomez 28’34’’
3 I.Mongay 28’38’’
5 J.Baltasar 29’38’’
-25m lliure femení
1 N.Miguillon20’51’’
2 M.Castro 21’81’’
3 C.Cuenca 21’86’’
5 M.Merida 23’25’’
13 N.Lopez 28’09’’
-25m papallona femení
1 M.Castro 25’32’’
2 C.Cuenca 31’93’’
3 N.Molero 32’38’’
BENJAMÍ
-25m lliure masculí
1 M. Fdez. 17’86’’
1 A.Mateo 18’95’’
3 G.Llibre 19’08’’
4 J.Grau 19’84’’
8 A. Sánchez23’91’’
11 D.Alfaro 30’42’’
-25m lliure masculí
1 M. Fdez. 21’91’’
1 G.Llibre 25’06’’
3 A.Mateo 25’22’’
5 J.Grau 27’49’’
-25m lliure femení
1 A.Gañán 18’96’’
2. I.Rguez 19’24’’
3 E. Coy 19’66’’
11 M.Perez 21’28’’
13 S. Santamaría 24’56’’
15 Y.Rguez 26’59’’
16 N. Garcia 26’87’’
-25m papallona femení
1 A.Ramos 21’63’’
2 E. Coy 22’98’’

>> Un jugador del premini B fa un llançament contra el Pineda

El júnior A del CB Mont-
cada està realitzant una se-
gona fase molt bona.
L’equip local porta cinc
mesos sense conèixer la
derrota a la seva pista i s’ha
convertit en un equip di-
fícil de vèncer. Una de les
seves grans millores ha estat
la implacable defensa que
està realitzant i el bon joc
col·lectiu. Prova d’això
són els resultats de les
últimes dues setmanes, en
les quals els nois d’Ismael
Sistrachs han vençut dos
equips amb els quals
havien perdut aquesta tem-
porada. En el partit cor-
responent a la novena jor-
nada, el conjunt va vèncer
a casa contra el River An-
dorra –rival directe dels
montcadencs– per 69 a 62.
D’altra banda, el júnior A
també va guanyar el Sant
Fruitós per 77a 69 en el

en 2 minuts...
�El cadet A del Can Sant Joan

es juga el lideratge el dia 17

�El sots-21 de l’Elvira Cuyàs
està a tres punts del líder

�El cadet femení de La Salle
de bàsquet no guanya

CAMPUS
SOBRE 3X3

proposta

El cadet A del CEB Can Sant Joan continua líder
amb 17 punts. El conjunt local només ha perdut
contra el Sant Adrià, segon classificat amb 16 punts.
L’equip es juga el campionat el proper 17 de març a
la pista del Sant Adrià. “Estic segur que si agafem
el ritme del partit podrem guanyar. Crec que
l’equip que venci tindrà pràcticament assegurat
el títol de lliga”, ha dit el Jordi Rodríguez. El tècnic
ha parlat sobre el joc dels seus jugadors: “El pitjor
és que estem fent una segona fase amb un joc
molt irregular i els nois baixen o pujen el nivell
segons el rival”. En els últims partits, l’equip s’ha
imposat al Vic de forma clara per 54-33 i contra el
Minguella –quart classificat– per 46 a 69. NS

El cadet femení de La Salle de bàsquet no acaba
d’aconseguir els resultats esperats. El conjunt
motra un bon nivell de joc, però perd en els
instants finals per pocs punts de diferència. “Les
noies es troben baixes de moral a causa de les
derrotes, però el calendari es presenta positiu
ja que juguem els partits importants a la nostra
pista. Confio en poder canviar aquest rol i
obtenir bons resultats”, ha dit el tècnic, David
Muñoz, qui ha afegit que aniran corregint els
errors entre tots cara a la temporada vinent. En
l’últim partit, La Salle va perdre per 36 a 32 davant
del Sant Quirze. NS

El conjunt sots-21 del CB Elvira Cuyàs porta cinc
jornades seguides sense conèixer la derrota i s’ha
col·locat quart amb 30 punts del Grup Tercer
del nivell B. Els homes d’Emiliano Fernández estan
a tan sols 3 punts del líder, el Sant Just B. Segons
Fernández, el conjunt està mostrant molt bon joc
en els últims matxs i “aquest rendiment es
ref lecteix en resultats positius que estem
aconseguint”. En els dos últims partits, l’equip
de Mas Rampinyo ha vençut a casa el Vilanova
del Vallès per un clar 72 a 54 i a domicili del Palau
Solità, per 40 a 72. En el proper matx, la plantilla
montcadenca rebrà la visita del Voramar.  NS

El CB Montcada orga-
nitza per quart any con-
secutiu el Campus de
Setmana Santa. Les
jornades, dirigides a
nens i nenes d’edats
compreses entre els 7
i els17 anys, es faran
els dies 2, 3 i 4 d’abril
de 9.30 a 13.30h a la
pista municipal co-
berta. En guany el te-
ma central és la pràc-
tica del 3x3, però tam-
bé es faran activitats
paral·leles. NS

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya
Grup 11. Jorn 9 i 10
Mont.A-Andorra 69-62
Mont.-St Fruitós   77-69
Equip Partits Pt.
1 Granollers 10 20
2 Lleida 10 17
3 Montcada 10 17
4 Andorra 10 17

Júnior. Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornada 21 i 22
Almeda.-Mont. 69-66
Mont. B-Castell. 86-71
Equip Partits  Pt.
1 Sants 20 35
2 Hospitalet    20     35
3 Tarragona 20  37
7 Montcada 20  31

Cadet. Preferent.  Grup
11.Jornada 9 i 10
Mont A -Reus 73-85
Mont. A -St Gerv. 77-46
Equip Partits Pt.
1 Sants 10 19
2 Granollers 10 18
3 Sicoris 10 18
6 Montcada A 10 15

Cadet. Cam. Català B.
Grup 2 Jornada 21 i 22
Mont.- Gironina 39-70
Mont.B-St Gabriel 58-54
Equip Partits Pt.
1 Gironina 22 43
2 Badalona 21 42
3 Pia Sbd 21 40
12 Montcada 21 27

Cadet Fem. Promoció B-
2. Grup 4. Jornada  8 i 9
Mont  -Sagrat Cor 2-0
Sgada Fam.- Mont.30-13
Equip       Partits Pt.
1 Gramanet 8 15
2 Castell. 8 14
3 S. Andreu 8 14
9  Montcada     7 9

Infantil. Promoció B-1.
Grup 04. Jornada 8  9
St Josep- Mont. 60-68

Mont.A -Pera Tera 52-54
Equip Partits Pt.
1 St Boi 6 12
2 Montcada      7      12
3 Tecla Sala 6 11
4 Montcada 4 7

Infantil. Promoció C-1
Grup 03. Jornada 8 I 9
Neus- Mont 52-25
Mont. -Badalona 38-52
Equip Partits Pt.
1 Neus 8 16
2 Ronda 8 15
3 UESC 8 13
9 Montcada      8       8

Pre-Infantil. Promo. A-1
Grup 1. Jornada 8 i 9
Mont.- CB i UM 52-50
Cornellà- Mont. 74-36
Equip Partits  Pt.
1 Cornellà  9     18
2 Matarò       8     15
3 Sama  9     15
8 Montcada  8     10

Mini. Promoció. B-1.
Grup 03.  Jornada 8 i 9
Montgat- Mont. 95-44
Mont. -Cardedeu 46-85
Equip         Partits  Pt.
1 St Gervasi 8     15
2 Montgat 7     14
3 Adrianenca    8      13
6 Montcada       8   10

Premini.Promoció B-1.
Grup 04.  Jornada 8 i 9
Montcada-Sants 64-14
Es. Ipsi- Mont. 83-51
Equip       Partits Pt.
1 Sants 7 14
2 Ipsi          7      13
3 St Gervasi     7      11
8 Montcada 7  8

Premini.Promoció D.
Grup 01.  Jornada 8 i 9
Mont -Pineda 58-22
Ajorn. El. Cuyàs- Mont.
Equip       Partits Pt.
1 Ronçana 8 16
2 SESE          8      15
5 Montcada      8      13
10 Elvira 8 9

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 20 i 21
Elv.C- Vilanova V. 72-54
Palau- Elvira C. 40-72
Equip      Partits Pt.
1 St Just 17 33
2 Teià 18 32
3 La Salut       18     32
4 Elv. Cuyas    19     30

Júnior. Territorial B.
Grup 3. Jornades 21 i 22
Teià- Elv. C. 65-77
Elv. C.- Cardedeu 55-64
Equip              Partits    Pt.
1 Canet 21 39
2 Vilassar 20 36
3 AECAM 20 36
4 Elv.Cuyas 21 35

Jún. fem.Territorial B.
Grup 3.Jornades 20 i 21
Elvira- Sag Cor 27-80
St Fost- Elvira 57-23
Equip              Partits     Pt.
1 Osona           18        36
2 Les Corts      20       35
3 Martin.           20        35
15 Elvira C.      20       21

Mini promoció. Niv. B-1.
Grup 06. Jornada 8 i 9
Martinenc- Elvira 113-67
Elvira C - Maristes
Equip              Partits     Pt.
1 St Gervasi         8        15
2 Montgat   7         14
3 Adrianenca           8         13
4 Montcada 8      13

Premini. Promoció D
Grup 01.Jornada 6 i 7
Minguella- E. Cuyàs38-16
(Veure classif icació i
resultat CB Montcada)

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Promo. B-1.
Grup 2.Jornada 8 i 9
CSJ- Akasvayu 54-33
Minguella- CSJ 46-69
Equip     Partits   Pt.
1 CSJ A 9      17
2 UBSA 8      16

3 Lliçà 9      15
4 Minguella 9       13

Cadet. Prom. Nivell C-1.
Grup 02. Jornada 8 i 9
CSJ B- Vic 54-32
Torellò- CSJ 83-50
Equip      Partits    Pt.
1 Torellò  7       14
2 CSJ B  8       14
3 Caldes  7       13
4 St Fost  8       10

CB SALLE

Cadet. Promoció B-2.
Grup 5. Jornada 8 i 9
Salle -St Gervasi    52-45
Sabadell- Salle  61-66
Equip      Partits     Pt.
1 St Ramon 8     15
2 Salle 8     15
3 Sabadell 8     13
4 Casp 8     12

Cadet fem.  Prom. B2.
Grup 03.Jornada 9 i 10
St Quirze- Salle 47-49
Salle -St Jordi 36-32
Equip       Partits   Pt.
1 St Quirze             8      15
2 Horta 8    15
3 Voramar 8    14
6 Salle    8      10

HANDBOL

CH SALLE

Juvenil. Lliga catal.
2a fase. Grup A.Jorn. 4 i
5
Salle- Granollers 23-39
St Martí-Salle 40-29
Equip Partits Pt.
1 Granollers   5      10
2 St Marti        5        8
3 Salle        5        2
4 Canovelles   5       0

Infantil Fem. CEVO.
2a fase. Jorn 6 i 7
Ajorn: Granollers-Salle
Salle -Roquerol 22-14
Equip       Partits Pt.
1 Granollers   5       10
2 Vilamajor     5        8

3 Cardedeu     4        4
5 Salle        5        2

Infantil. Ct.Cat. Grup B.
Jornades 6 i 7
SalleA -Granollers 16-29
St Cugat- Salle 23-26
Equip      Partits    Pt.
1 Grano.  7       14
2 StCugat  7      10
3 Salle  7        7
4 St Esteve  7        7

Infantil. Copa Cat. Grup B.
Jornades 5 i 6
Safa- Salle 32-22
Salle -Sabadell 26-19
Equip      Partits    Pt.
1 Horta    5       10
2 StCugat    6       10
3 St Quirze   6        9
4 Salle   6        7

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades. 18 i 19
Mont.  -Sta Pepua 10-2
Vilamajor-  Mont.A   0-4
Equip Partits Pt.
1 Garriga   18     52
2 Mollet   18     43
3 Granol.   17     42
4 EF Mont.   17     41

Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 19 i 20
Lliçà- Mont. B  2-0
Mont - Mollet  4-2
Equip        Partits Pt.
1 Barberà     17      51
2 Molletense.17      48
3 Canov.        17      45
4 EF Mont.     17      41

Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades 21 i 22
Montc. A -Lloreda 1-0
Guinardò- Mont. 2-6
Equip         Partits  Pt.
1 Damm        21       50
2 St Andreu   21       49
3 Europa       21        45
4 Montcada    21       40

Aleví. 1a div. Grup 10.

Jornades 21 i 22
Ametlla-Montc.B 1-1
Mont.-Bellavista 1-1
Equip Partits   Pt.
1 Granollers   20     56
2 Parets           20      49
3 Cardedeu      19      48
12  EF Mont. B 19      13

Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  21 i 22
Mont. A -Vallès 1-1
Canovelles- Mont. 2-0
Equip Partits   Pt.
1 Fundació  21    61
2 Canovelles  21    52
3 Sta Pepua  21    39
9 Montcada  21    28

Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  19 i 20
Bigues - Mont. B 0-2
Mont-Setmenat 5-0
Equip       Partits  Pt.
1 Granollers 17      44
2 St Celoni 17      44
3 Ametlla 18      42
4 Montcada 17      34

Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  19 i 20
Descansa: Montcada
Mont.-Seva 2-7
Equip     Partits  Pt.
1 Lliçà   15     34
2 Seva   15     34
3 Garriga      15     33
4 Montcada  15     32

Cadet. 2a div. Grup 18
Jornades 19 i 20
Garriga- Mont A 1-4
Mont A- La Torreta 2-2
Equip       Partits  Pt.
1 Palau 18   52
2 Montcada 17   49
3 Montornés 18   34
4 Garriga 18   31

Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  19 i 20
Mont. B  -Cinc Copes 1-5
Europa- Mont B 6-2
Equip              Partits Pt.
1 Cinc Copes 17    46
2 V.Olímpica 17    42
3 Europa 16    38

9 Montc. B 17    22

Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 21 i 22.
St Ignasi- Mont.    1-0
Mont.- Vilassar    1-1
Equip       Partits  Pt.
1 Mollet           21    48
2 Vilassar       21    45
3 Masnou        21    43
15Montcada A  21   18

Juvenil. 2a div. Grup 19
Jorn.19 i 20
Descansa: Mont.
Cardedeu- Mont B 12-0
Equip           Partits  Pt.
1 Sta Pepua 15      37
2 Montornes 15      33
3 La Torreta 16      33
13 Montcada 16       9

FUTBOL SALA

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 18 i 19
Mont. -Montmelò1-0
Navàs- Mont.     3-5
Equip   Partits   Pt.
1 Vacar.         15   40
2 Rubí 14  37
3 Castell. 15  33
6 Mont. A      16  28

Juvenil. 2a div.Grup 2.
Jornades  18 i 19
Granollers-  Mont    4-3
Mont. -Ripollet        7-3
Equip    Partits Pt.
1 J Molina       16   42
2 Ripollet        15   37
3 Pia Sbd        16   34
5 Montcada     15   30

STE GROUP
Benjamí. Grup. 2.
Jornades 18 i 19
Malgrat- STE 1-16
STE- Vilassar 5-1
Equip    Partits Pt.
1 STE        13   39
2 Sagarra   14   34
3 Canet      13   28
4 Teià        13   28

 Benjamí. Grup. 1. Jorn.
18
i 19
STE- Floresta 6-1
Sta Pepua- STE 8-2
Equip        Partits   Pt.
1 Martorell       17   45
2 Palau          17   40
3 Sta Coloma   14   36
10 STE B         16   13

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 18 I 19
STE- Lloret 7-5
Sants-STE 4-14
Equip      Partits  Pt.
1 Barcelona  16     45
2 Les Corts  16     41
3 Lloret  16     38
12 STE  17     19

Infantil. 2a Div. Grup. 3.
Jornades 18 i 19
Sabadell- STE 2-1
STE -Cardedeu 3-1
Equip      Partits   Pt.
1 V.Tenes    16    43
2 STE     16    41
3 Sabadell    17    39
4 P.Sbd    16    33

Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 18 I 19
Cardedeu- STE 4-1
STE- Manresa 1-5
Equip     Partits  Pt.
1 Barça      17   51
2 Manresa      17   40
3 Corts      16   36
11 STE           16   11

Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 18 i 19
STE-Sta Coloma 4-2
Les Corts- STE 5-3
Equip     Partits    Pt.
1 Coloma 17    41
2 Corts 17    39
3 Barça 16    38
8  STE        16    21

AE CAN CUIÀS

Juvenil.2a div B. Grup 1.
Jornades 18 i 19

L’infantil B és cinquè
L’equip infantil B de La Sa-
lle Montcada segueix mi-
llorant el seu rendiment
cada jornada. El conjunt
està participant al Grup B
de la Copa Catalunya. El
coordinador, David Gon-
zález, ha comentat que
“els nois estan adquirint

>> HANDBOL. CH La Salle Montcada

experiència jugant amb
equips del mateix ni-
vell”. Els infantils són
quarts amb 5 punts a tan
sols tres del segon classi-
ficat, el Sant Cugat. En
l’últim matx, La Salle va
guanyar el Sabadell per
un clar 26 a 19. NS >>  Un jugador de l’infantil B llança al matx contra el Sabadell

 SANTI ROMERO

darrer matx disputat.
D’altra banda, el prein-
fantil A va vèncer un dels
equips més importants del
bàsquet català, l’Albert
Disseny, per 52 a 50. El con-
junt, a la millor categoria,
millora el seu joc cada
setmana.

 SANTI ROMERO

8 M.Perez 27’18’’
10 S. Santamaría
28’42’’
12 Y.Rguez 33’88’’
ALEVÍ
-50m lliures masculí
1 L.Alex 34’16’’
2 M.Serrano 34’37’’
3 A.Carreras 34’40’’
4 M.Perez 36’05’’
12 H.Font 45’49’’
12 E.Pulido 48’16’’
-50m papellona masculí
1 M.Serrano 38’39’’
2 L.Alex 39’11’’
3 A.Carreras 44’40’’
4 M.Perez 46’71’’
-50m lliure femení
1 C. Lafita 38’13’’
2 C.Calero 38’47’’
3 C.Romero 40’49’’
6 M.Prats 41’17’’
12 A. Romero43’49’’
16 C. Mita 49’59’’
17 A. Molina49’59’’
-50mpapellona femení
1 C. Lafita 44’09’’
2 B.Pozo 44’87’’
3 C.Calero 48’10’’
8 C.Romero 51’05’’
11 A. Molina1h04’66’’
INFANTIL
-100m lliures femení
1 L. Saez      1h12’39’’
2 A. Sueraez  1h13’85’’
3 E. Calleja   1h16’69’’
9 Y. Rguez.    1h29’10’’
10 E.Prats     1h30’78’’
11 J.Moreno   1h31’23’’
-100m papellona femení
1 L. Saez 1h25’31’’
2 A.Suarez 1h33’09’’
3 I.Pozo 1h34’51’’
6 E.Prats 2h03’34’’
CADET
-100m lliure femení
1 E. Lanchazo1h15’68’’
2 E.Llamas    1h18’20’’
3 M.Sanchez  1h19’20’’
8 C.Fndez       1h23’41’’
10. S.Romero 1h26’71’’
-100m lliure masculí
1 D.Gomez 1h04’88’’
2 D.Calvo 1h07’37’’
3. J.Jimnez 1h11’62’’
-100m papellona masculí
1 D.Gomez 1h22’89’’
2 D.Calvo 1h25’22’’
3. J.Jimnez 1h35’78’’
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“Hem de tenir bons hàbits
alimentaris des de petits”

PILAR ABIÁN

Estudi sobre l’obesitat infantil. La montcadenca
Georgina Méndez Riera té 30 anys, és diplomada en Dietètica i
Nutrició Humana i actualment treballa en un projecte europeu de
prevenció de l’obesitat infantil. En paral·lel també coordina un altre
estudi específic que es fa a l’Hospital Sant Joan de Reus amb
adolescents obesos. L’objectiu d’aquests treballs és determinar com
el tipus d’alimentació que rep un infant des del seu naixement
condiciona la seva futura obesitat per tal de prevenir així les
afectacions que aquest fet tindrà en la seva salut.
Georgina abomina dels règims “miraculosos” que apareixen en
algunes revistes i que prometen la pèrdua de quilos en poc temps.
“Són dietes –explica– no equilibrades que, a curt termini, poden
donar resultats però, a la llarga, ens afectaran negativament”.
Respecte a transtorns alimentaris com l’anorèxia o la bulimia creu
que, amb una bona educació nutricional, es podrien prevenir, “encara
que en aquest tipus de casos, on hi ha una base piscològica, el
dietista  ha d’intervenir juntament amb el psicòleg”, puntualitza.

La família marca

les pautes; si els

pares no mengen

fruita, els fills

no ho faran

Hem d’evitar

d’abusar

d’aliments rics en

greixos i en sucre

�

�L’obesitat és una malaltia
genètica?
L’obesitat comença en el mo-
ment en què els nens comencen
la diversificació alimentària, és a
dir, a menjar de tot. Però, sí bé
és cert que hi ha un component
genètic que predisposa més unes
persones que altres,  amb una die-
ta controlada i exercici, la pots
arribar a controlar.
�És a dir, que els afectats
hauran de fer règim tota la
vida.
Més que fer règim, el que hauran
de fer és adquirir des de la in-
fància uns hàbits ali-
mentaris adients per
a la seva salut i un
estil de vida basat en
una dieta saludable i
l’exercici físic.
�Quina incidèn-
cia tenen els hàbits
alimentaris en
l’obesitat?
Els hàbits ho són tot.
La família és la que
marca les pautes. Si
els pares no mengen
fruita, els fills tam-
poc no ho faran.
�El problema és
que ningú no ens
ensenya a menjar
bé.
Això és cert. No hi ha una edu-
cació nutricional. La professió de
dietista no està prou reconeguda.
Jo crec que ens hem d’anar invo-
lucrant perquè tant a les escoles
com als Centres d’Assistència
Primària s’informi la població en
general de la importància de fer

una dieta equilibrada.
�Les estadístiques respecte
l’obesitat són preocupants?
Cada vegada més es detecta un
augment de nens i adults obesos.
El rànquing a nivell mundial
l’encapçalen els Estats Units, però
estem copiant el model i hem
d’estar alerta.
�Aclareixi’m una qüestió:
abans es menjava millor?
Abans es menjava més sa i l’estil
de vida era diferent al d’ara. Ac-
tualment tenim al nostre abast
tota mena d’aliments sans i de
qualitat, però també de tipus

industrial (bolleria,
menjar ràpid...). Hi
ha molta varietat,
però del que es tracta
és de saber triar.
�Quina és la seva
dieta ideal?
La mediterrània, que
implica fer ingestes
diàries de verdura,
fruita, llet, proteïnes
(carn, peix o ou), hi-
drats de carboni (pa
o altres cereals) i oli
d’oliva.
�Així doncs, no
ens hem de privar
de res?
El que hem d’evitar

és abusar d’aliments rics en
greixos i en  sucres simples (sucre
i llaminadures) que l’únic que
fan és perjudicar-nos.
�I engreixar-nos.
Efectivament, encara que no
només és una qüestió estètica.
L’obesitat comporta moltes al-
tres afectacions afegides, com la

hipertensió, les malalties cardio-
vasculars i la diabetis.
�Això va més enllà de la talla
de roba.
Per suposat. De fet, estic
participant en un projecte que
estudia adolescent obesos i
hem constatat que els joves
amb sobrepès tenen la paret
íntima de la caròtida més
gruixuda. Això vol dir perill
de poder sofrir arterioescle-
rosi. Si s’aprimen, aquest fet
pot ser reversible i, per tant,
es reduiria la possibilitat de
desenvolupar complicacions
cardiovasculars.
�Doncs aquests estudis  po-
den ser molt útils com a pre-
venció.
Sí. La llàstima és que concreta-
ment aquest el fem de manera
altruïsta, perquè no hem trobat
ajudes econòmiques  per fer la
investigació.
�Aquesta cançó em sona.
Sí, perquè la manca de diners
per investigar no només afec-
ta el terreny de la salut, també
d’altres àmbits. Hem de tenir
en compte que en estudis com
el que abans indicava parti-
cipem dietistes, pediatres...
són treballs multidisciplinars.
�Així doncs, des de la seva
experiència, què poden fer
uns pares per prevenir l’obe-
sitat dels fills?
Marcar unes pautes alimen-
tàries sanes des del naixement.
Jo sóc partidària de la lactància
materna, la llet és absolutament
natural, surt a la temperatura
ideal i el nen mai no s’empatxa.

Dietista

Georgina MéndezGeorgina Méndez

A partir que comenci a menjar
amb cobert, li hem d’anar
introduïnt els gustos i sabors
de mica en mica, fins habituar-
lo a la fruita, la verdura, el
peix... No ha de ser el nen qui
decideixi què menjar, la pauta
l’han de marcar els pares.

�I de bolleria, res de res?
Tampoc cal ser tant estricte. El
que hem de fer és no abusar-ne.
�Segur que els familiars i els
amics li deuen demanar que
els posi una dieta.
Sí, però no és fàcil. No serveix
la mateixa per a tothom.


