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El preu dels pisos de segona mà és més car que el dels de nova construcció. Pàgines 3 i 4

PILAR ABIÁN

Més de 200 propietaris de
pisos protegits han rebut
al març els seus habitatges

Obre el CAP Les Indianes
Alguns usuaris del nou centre de salut entren per primer cop a les instal·lacions  P. 7

>> El concert d’aniver-
sari de Montcada Ràdio
serà un èxit de públic P. 14

>>  La UE Montcada
torna a proclamar-se
campiona de Catalunya
d’escacs  P. 31

La nova Escola
Bressol inicia
les classes
el dia 10 d’abril

P. 16

PILAR ABIÁN

>> Imatge d’una de les classes

>> El programa de Sant
Jordi arrenca amb una
mostra de Capella  P. 25

>> En marxa el nou Punt
d’Atenció Ciutadana
(PAC) a Can Cuiàs  P. 6

>> El Ple debat una nova
ordenança de convivència
a la via pública P. 8

PILAR ABIÁN

>> Medi Ambient repar-
teix 2.500 bosses de wc
per estalviar aigua P. 13

JORGE GÓMEZ

SILVIA DÍAZ

El 30 de març, a les 12.30h, i amb la presència de la consellera de Salut, Marina Geli, s’inaugura
oficialment el nou Centre d’Atenció Primària (CAP) ubicat al Pla d’en Coll.  L’equipament va començar
a funcionar el dia 26 i els veïns de Mas Rampinyo i Terra Nostra ja es visiten en aquest espai.

SILVIA DÍAZ

El proper 10 d’abril obrirà les
seves portes l’Escola Bressol
Mitja Costa, la segona de titu-
laritat municipal que entra en
funcionament. El centre, que
compta amb 41 places i tres
aules –una per a nadons,
l’altra d’1 a 2 anys i la tercera,
de 2 a 3– s’inaugura oficialment
el 30 de març, a les 17h.
L’equipament ha costat un to-
tal de 467.284 euros, dels quals
la Generalitat n’ha assumit
205.000, mentre que la resta ha
anat a càrrec de l’Ajuntament.
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Les claus dels habitatges, ubicats a Mas Duran i al carrer Ripoll, s’han lliurat durant l’última quinzena de març

HABITATGE

Els pisos protegits de l’Impsòl i
l’MSM comencen a estar habitats

Construcció de pisos
de lloguer per a joves
sílvia alquézar
silvia diaz
mas duran

L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), va anunciar el 24 de març
que l’Ajuntament treballarà
perquè d’ara en endavant “un de
cada 3 ó 4 habitatges que es
construeix a Montcada sigui
de protecció oficial, almenys
ho intentarem, pactant amb
altres administracions i amb
promotors”. Així ho va avançar
l’edil a l’acte d’inici d’obres de la
promoció de 42 pisos de lloguer
per a joves que l’Institut Català
del Sòl (Incasòl) construeix a Mas
Duran, entre l’avinguda Euro-

pa i el carrer Joan Miró. Els habi-
tatges tindran entre 39 i 57 m2, 1
ó 2 dormitoris i, a l’immoble, es
faran 28 places d’aparcament. El
preu del lloguer serà de 215 euros
al mes (1 habitació)  i de 290 euros
(2 dormitoris). Els principals
beneficiaris seran els joves –fins a
35 anys– que visquin o treballin
a Montcada i Reixac.
A l’acte de col·locació de la pri-
mera pedra, el director general
d’Habitatge, Joaquim Gascó, va
destacar que els pisos tindran “la
mateixa qualitat, sinó millor,
que els de venda lliure”. Pro-
perament està previst que co-
mencin les obres d’una altra

sílvia alquézar
laura grau
mas duran/ montcada

SÍLVIA ALQUÉZAR

Els propietaris dels 188 pisos
que l’Impsòl ha construït a Mas
Duran en uns terrenys cedits per
l’Ajuntament van rebre els dies 21
i 28 a la tarda les claus dels seus
habitatges. L’acte inicial va
comptar amb l’assistència de cen-
tenars de veïns i de les autoritats,
encapçalades per Dídac Pestaña,
vicepresident de la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona –organisme
del qual depèn l’Impsòl– i l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC).

Bon ambient. La satisfacció
i l’alegria van ser els sentiments
més visibles a les cares dels pro-
pietaris i dels seus familiars. Ar-
rizabalaga també es va mostrar
emocionat “perquè –va dir–
han estat les primeres promo-
cions de pisos protegits pro-
moguts per l’Ajuntament que
s’han lliurat als ciutadans”.
L’edil va aprofitar l’esdeveni-
ment per recordar que “durant
l’actual mandat, el govern lo-
cal ha posat en marxa la cons-
trucció de 900 habitatges so-
cials, entre venda i lloguer”.
Per la seva banda, Pestaña va agrair

a l’Ajuntament l’aposta per l’ha-
bitatge protegit. “Els propietaris
són afortunats, ja que han ad-
quirit pisos de qualitat a un
preu assequible”, va manifestar.
El cost dels habitatges gira al vol-
tant dels 150.000 euros.

Promoció municipal. Un
total de 12 famílies montcaden-
ques, la majoria parelles joves,
ha estrenat els primers habitatges
de protecció oficial que ha cons-
truït l’Ajuntament a través de
l’empresa Montcada Societat
Municipal (MSM). Els pisos
estan ubicats al carrer Ripoll, al
centre, tenen entre 60 i 90 m2,
porten associada una plaça
d’aparcament i costen molt per
sota del mercat, amb un preu mig
de 180.000 euros.
L’acte de lliurament de claus es
va fer el 27 de març al pàrquing
del nou bloc de pisos, amb la
presència de l’alcalde i de la regi-
dora d’Habitatge, Fina Manza-
no (PSC). Arrizabalaga, va dir
que “l’aposta per l’habitatge
protegit, de qualitat i per so-
ta del preu del mercat, és un
compromís del govern lo-
cal”.
Elisabeth Martí i Marc Gutiér-
rez són una de les parelles joves

>> Una veïna mostra el seu pis construït per l’Impsòl  a Mas Duran

promoció de l’Incasòl a Mas
Duran, aquesta vegada de 92 pi-
sos protegits en règim de lloguer
general. La quota mensual de la
promoció oscil·larà entre els 305
i 450 euros al mes.

>> Col·locació de la primera pedra

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> Eli Martí i Marc Gutiérrez recollint les claus del seu pis al carrer Ripoll

>> Dídac Pestaña lliura les claus a una propietària, en presència de l’alcalde

de Montcada que estrena pis al
carrer Ripoll. Amb 24 i 26 anys
d’edat respectivament i ja treba-
llant, “optar a un d’aquests pi-
sos era l’única possibilitat de
poder emancipar-nos”, expli-
ca Marc. En el moment de l’en-
trega de claus es van mostrar
molt contents de poder co-
mençar una vida junts amb una
“hipoteca raonable”, van dir.

SÍLVIA ALQUÉZAR

LAURA GRAU
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Les immobiliàries opinen que la pujada dels interessos i la sobrevaloració dels habitatges han aturat les vendes

L’augment desorbitat de preus posa
fre a la venda de pisos de segona mà

pilar abián
redacció

A l’igual que a la resta de Cata-
lunya, el 2007 no està sent un
bon any per a la venda d’habi-
tatges a Montcada i Reixac,
especialment per als de segona
mà. De fet, la majoria d’immo-
biliàries consultades han coincidit
a fixar la data del mes de desem-
bre com l’inici del declivi, una bai-
xada que està marcant la tònica
del primer trimestre de l’any.
Són diversos els factors que
s’apunten com la causa de la fre-
nada, encara que entre els més
destacats hi ha la pujada del tipus
d’interès de les hipoteques i els
preus desorbitats que fixen els
propietaris a l’hora de vendre el
seu pis. El que està clar és que,
malgrat haver-hi molta oferta, els
compradors no arriben a poder
pagar els preus que se’ls demana i
això repercuteix directament en
l’anomenada bombolla immobi-
liària que està afectant el sector.

Preus inflats. Avui dia, el
metre quadrat del preu de l’ha-
bitatge de segona mà a la loca-
litat està per sobre del nou, ja
que la majoria dels propietaris
no té en compte el que fixa el
mercat. “El problema és que
cadascú demana el que vol i
no el que realment costa
l’habitatge d’acord amb les
seves característiques”, expli-
ca Maria Boullon (Expofinques).

Per aquest motiu, pisos que
abans es venien en quatre me-
sos, ara triguen ben bé el doble
a fer-ho i, al final, els propietaris
es veuen obligats a rebaixar el
preu. Una de les queixes co-
munes entre el sector de les im-
mobiliàries és que els venedors
no es deixen assessorar. Gemma
Bermejo (Finques Bonallar) re-
coneix que “sovint, quan reco-
manem els propietaris que
baixin el cost s’ho prenen com
un atac; és després, quan pas-
sen els mesos i no venen, quan
s’adonen que t’han de fer cas”.
Els preus desorbitats dels ha-
bitatges de segona mà afecten
principalment els joves que vo-
len comprar la seva primera re-
sidència, ja que són els que tenen
menys poder adquisitiu i més
problemes per accedir a una hi-
poteca bancària. A més, tot i
tenir la possibilitat d’obtenir un
préstec, la pujada d’interessos en
els darrers mesos ha estat un
daltabaix per a moltes parelles i
famílies.
Vanessa Fernández (Finques
Torné) opina que aquest és un
dels principals hàndicaps que hi
ha actualment: “Els joves han
de signar hipoteques a 40
anys i amb interès creixent,
amb el risc que, amb la revisió
anual, la quota els pugi en-
tre 170 i 200 euros, com ha
passat ara i això condiciona
molt, a l’hora de comprar”.

>> L’oficina de Finques Torné, a Mas Rampinyo, ha constatat la frenada de les vendes de pisos de segona mà

SANTI ROMERO

HABITATGE

l’apunt

ELS EXPERTS APUNTEN QUE L’ACTUAL TENDÈNCIA NOMÉS ES POT
TRENCAR AMB UNA BAIXADA DE PREUS O DEL TIPUS D’INTERÈS

Els experts immobiliaris consideren que la fre-
nada en les vendes dels pisos usats es man-
tindrà uns mesos. “Personalment, crec que
mentre els tipus d’interès i els preus no bai-
xin, la situació no canviarà”, explica Dolors
Orenes (Tot Habitat).
Pel que fa als habitatges nous, l’aturada no ha
estat tan significativa, ja que aquests sí que
s’ajusten més al preu de mercat –entre 4.300 i
5.500 euros el m2 segons les fonts consultades
i d’acord amb els barris –els més cars són els
de Terra Nostra, Pla d’en Coll i Montcada. No
obstant això, les immobiliàries reconeixen que
ambdós mercats estan relacionats. “Un gran

percentatge dels compradors d’habitatges
nous ha de vendre primer el seu pis i actual-
ment el 80% d’aquests clients ens demana
prorrogar el pagament perquè encara no ha
venut”, apunta Heribert Sans (BR Grup Immo-
biliari), convençut que aquesta tendència canviarà
necessàriament en els propers mesos amb una
baixada de preus dels habitatges usats. Els ex-
perts també opinen que les notícies que apa-
reixen als mitjans de comunicació sobre el sec-
tor condicionen força els compradors. Si són
positives, augmenten les trucades i les visites a
les immobiliàries; en cas contrari, aquestes dismi-
nueixen. PA
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CAN CUIÀS

El Punt d’Atenció Ciutadana (PAC),
primera experiència descentralitzadora

PILAR ABIÁN

pilar abián
can cuiàs

 >> La treballadora del PAC de Can Cuiàs atén les consultes d’unes veïnes el mateix dia de la inauguració del servei

Els veïns de Can Cuiàs ja no s’hauran de desplaçar a l’Ajuntament per fer alguns dels tràmits municipals més habituals

l’apunt

L’ALCALDE ANUNCIA MILLORES EN UN BARRI AMB CARÈNCIES

Des del 26 de març, els veïns
de Can Cuiàs ja no han d’anar
fins a l’Ajuntament per realitzar
alguns dels tràmits més habituals
que obliguen el contribuent a
desplaçar-se, com ara fer una ins-
tància, demanar un certificat
d’empadronament o sol·licitar un
permís d’obres. Aquestes ges-
tions es podran fer al nou Punt
d’Atenció Ciutadana (PAC) que
hi ha ubicat al Centre Cívic del
barri (Geranis, sn).
Amb la posada en funcionament
d’aquest servei, el Consistori en-
gega la primera experiència per
descentralitzar una bona gran
part dels tràmits municipals, que
es vol aplicar als barris més allu-
nyats del centre. Can Cuiàs ha
estat pioner, en ser un dels que
requereix transport per fer els
desplaçaments, ja que no hi ha
trama urbana que permeti re-
córrer el camí a peu. Segons va
anunciar l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), “la voluntat
del govern és traslladar l’ex-
periència a altres barris que
estan en circumstàncies si-
milars”.

Servei. El PAC funciona cada
dia, de dilluns a divendres, de
16 a 19h. “De moment, el ser-
vei ofereix els tràmits que són
més habituals a l’OAC –l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana– que
hi ha a l’Ajuntament, però la
intenció és anar introduint
d’altres”, va explicar la presi-
denta de l’Àrea Interna, M. Car-
men Porro (PSC), en la jornada
inaugural, el passat 26 de març.
Ara per ara, al PAC es poden
dur a terme els tràmits següents:
registre d’entrada, justificants
d’empadronament, duplicats de

rebuts, alta de guals i boni-
ficacions per l’ús de la Deixa-
lleria, entre altres. El que no es
podrà fer serà pagaments, ja que
no hi haurà caixa, tot i que sí es
tramitaran autoliquidacions de
manera que el veí pagarà a l’ofi-
cina bancària corresponent.
Aprofitant les obres d’adequació
per instal·lar el PAC al Centre
Cívic, l’Ajuntament ha preparat
una sala d’informàtica oberta al
públic en el mateix recinte. La sala
destinada a entitats  es desplaçarà
en breu al local municipal del
carrer Camèlies cantonada amb
el Torrent del Bosc Llarg, que
actualment està en procés d’ade-
quació.

César Arrizabalaga va aprofitar
la inauguració del PAC per
anunciar millores al barri, en
resposta a les reivindicacions
veïnals que lidera l’AV de Can
Cuiàs. L’edil va reconèixer en
el seu parlament que el barri té
moltes carències i va asse-
nyalar, entre les més destaca-
des, els accessos al sector
residencial –compartits amb el
polígon industrial que hi ha a la
part baixa– i la manca de places
escolars. Respecte el primer
punt, l’alcalde va parlar del Pla

del Congost i de les obres de
connexió viària que s’estan fent
a Vallbona i que repercutiran en
l’entrada a Can Cuiàs per sota
de la línia de rodalies de Renfe,
la C4. “Aquesta actuació pre-
veu recuperar el pont que hi
ha sota les vies i millorar, per
tant, una de les entrades al
barri”, va dir Arrizabalaga.
Altres millores urbanístiques
anunciades per l’Ajuntament
són l’arranjament de carrers, la
renovació de mobiliari urbà i del
sistema de rec. Quant a la man-

ca de places escolars, l’edil
va dir que era optimista i que,
en breu, l’Ajuntament tindria
bones notícies per a les famí-
lies de Can Cuiàs. PA

PILAR ABIÁN

>> Arrizabalaga i Porro
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El nou CAP entra en funcionament
quatre dies abans de la inauguració

>> SANITAT

>> Usuaris fent cua per demanar dia i hora al servei d’admissions del nou CAP Les Indianes

PILAR ABIÁN

El nou Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) Les Indianes, ubi-
cat al camí de la Font Freda, a
Pla d’en Coll, va entrar en fun-
cionament el 26 de març, quatre
dies abans de la seva inauguració
prevista el dia 30, a les 12.30h,
amb l’assistència de la consellera
de Salut, Marina Geli, acompa-
nyada de l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), i de representants
del govern municipal. Després
de l’acte, tindrà lloc una visita
guiada perquè tots els ciutadans
puguin conèixer les noves ins-
tal·lacions, les obres de les quals
han pujat a més d’un milió i mig
d’euros.

Característiques. L’ambu-
latori de Pla d’en Coll compta
amb set metges de medicina ge-
neral, dos pediatres, nou infer-
mers, un odontòleg, un auxiliar
d’infermeria i set auxiliars ad-
ministratius. Les instal·lacions
tenen més de 1.400 m2 de super-
fície, dues plantes i un pati exte-

rior central. La manera de con-
certar visita continua sent trucant
al telèfon de Sanitat Respon (902
111 444). L’horari d’obertura és
de 8 a 20h i les urgències conti-
nuaran al CAP de la plaça Lluís
Companys.
La regidora de Salut Pública i

Consum, Eva Gonzalo (PSC), ha
manifestat que l’entrada en funcio-
nament de l’equipament “implica
la descongestió de l’altre am-
bulatori i, així, professionals i
usuaris estaran més còmodes”.
El CAP Les Indianes atendrà
una població superior als 11.500

habitants que viuen a tot Mas
Rampinyo i a Terra Nostra. Aquests
veïns rebran en breu una carta
de l’Institut Català de la Salut,
en la que se’ls informarà sobre el
canvi de centre de salut. Qui vulgui
seguir al CAP de Montcada, ho
ha de sol·licitar per escrit.

silvia díaz
pilar abián
pla d’en coll

Les instal·lacions tenen més de 1.400 m2 de superfície distribuïts en dues plantes amb pati interior

Modesto Sanchís
Mas Rampinyo
“L’edifici està
molt bé, és gran
i espaiòs. Estic
content. Els pri-
mers dies hau-
rem de tenir pa-
ciència fins que el servei estigui
a punt, però sortim guanyant”.

Margarita Gil
Mas Rampinyo
“Són unes ins-
tal·lacions molt
maques i moder-
nes. L’únic pro-
blema és l’ac-
cessibilitat. Visc
a prop de l’estació de Mas
Rampinyo, caminant em que-
da lluny i la combinació en
l’autobús no em va bé”.

Rafi Cruz
Font Pudenta
“Jo he sol·licitat
el canvi per que-
dar-me al CAP
antic. Malgrat
que aquest cen-
tre és nou i molt
maco, prefereixo mantenir el
metge de família i el pediatre
que tinc”.

Jordi Llorente
Mas Rampinyo
“Sóc malalt crò-
nic i usuari habi-
tual del CAP.
Aquest nou cen-
tre, a més de ser
modern, em que-
da més a prop de casa”.

les opinions
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El govern local proposa una nova
ordenança per a la convivència

pilar abián
redacció

El text recull les preocupacions expressades per les entitats veïnals en trobades amb els cossos policials

L’Ajuntament ha decidit fer una
nova ordenança de convivència
ciutadana a l’espai públic que
substituirà la que hi ha vigent des
del 1992 i que ha quedat obso-
leta. El text s’adapta a la realitat
actual i regula aspectes vinculats
a nous comportaments als car-
rers, qüestions mediambientals,
residus, neteja i sorolls, entre
d’altres. Així mateix, s’adequa a la
legislació general que avui dia
s’aplica a cada cas i tipifica les fal-
tes com a lleu, greu o molt greu.
“La nova ordenança respon
a una inquietud política del
govern i també a les deman-
des  recollides en les reunions
que han mantingut recent-
ment els responsables dels
Mossos d’Esquadra i de la
Policia Local amb represen-
tants de les entitats veïnals”,
ha explicat la presidenta de
l’Àrea Interna, M. Carmen Po-
rro (PSC).
En la redacció del text  –que es
va debatre en el Ple del mes de
març, en el moment de tancar

aquesta edició– han participat els
polítics i tècnics de l’Àrea Inter-
na i de l’Àrea Social del Consis-
tori. “També s’ha ofert als por-
taveus dels diferents grups
amb representació municipal
la possibilitat de fer aporta-
cions”, ha dit Porro.
El document se sotmetrà a infor-
mació pública durant 30 dies un
cop passat el Ple, a fi que s’hi

Els treballs d’asfaltat i millora
dels carrers Diagonal, Bosc i
Bateria de Can Sant Joan van
començar el 26 de març i està
previst que acabin el dia 30. Les
obres –que executa l’empresa
Rogasa– tenen un import de
133.669 euros i també han inclòs
la reparació i ampliació de les
reixes dels imbornals dels carrers
Bateria i Diagonal.

Reforma d’escales. D’al-
tra banda, la Brigada Munici-
pal ha enllestit les obres de refor-
ma de dues escales situades a
Can Sant Joan, les que uneixen
la plaça del Bosc amb el carrer
Triangle – en dos trams- i la que
enllaça el carrer Diagonal amb
Novell.
L’actuació, d’un mes i mig de
durada, ha tingut un cost apro-
ximat de 5.500 euros. Amb
aquestes obres s’ha millorat l’es-
tat d’ambdues escales i s’han
instal·lat baranes per facilitar el
pas, especialment, a la gent gran
i a les persones amb problemes
de mobilitat.

Millora de
l’asfaltat a tres
carrers de Can

Sant Joan
silvia díaz
redacció

El govern ha proposat al Ple el
canvi de l’ordenança municipal
sobre mercats ambulants  per
permetre que al mercat de Can
Sant Joan, que es fa els di-
marts al carrer Reixagó –a la
imatge–, es puguin instal·lar
parades de venda de fruita i ver-
dura. Fins ara, els comerciants
ambulants no podien posar a
la venda aquests productes per
no fer la competència al desa-
paregut Mercat del Molí. SD

SILVIA DÍAZ

>> PLE DE MARÇ

puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments.

Altres punts. En la sessió
plenària de març també es duia
a aprovació la liquidació del
pressupost de l’Ajuntament del
2006, que ha estat tancat final-
ment amb un romanent positiu
de 6.440.907 euros.
En l’apartat de l’Àrea Territo-

Venda de fruites
al mercat de

Can Sant Joan

rial, el govern local va proposar
un conveni urbanístic per de-
senvolupar l’espai que ocupava
l’antiga IAR Ibèrica –empresa
tancada al 2005–, al polígon Pla
d’en Coll, i l’aprovació d’un altre
conveni de col·laboració amb
la Diputació de Barcelona per
gestionar i mantenir el parc flu-
vial del Besòs, juntament amb
altres municipis de la conca.
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>> Els vianants caminen pel mig del carrer Sant Antoni, que ara presenta un aspecte de passeig
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El carrer Sant Antoni es recupera
com un espai per als vianants

>> VIA PÚBLICA

silvia díaz

montcada

SILVIA DÍAZ

L’espai del carrer Sant Antoni
el transiten des del 29 de març
–dia en què estava prevista la
inauguració de la remodelació
al tancament d’aquesta edició–
els vianants i no els cotxes.
L’estrena oficial va comptar
amb la presència d’autoritats
municipals i amb un espectacle
d’animació.
Les obres les ha executat l’em-
presa Cosersa, per un import de
220.000 euros. Aquesta via s’ha
rehabilitat per convertir-se en un
carrer d’ús exclusiu per a via-
nants, per on només podran
accedir els vehicles que hi tinguin
un gual i els vehicles de càrrega
i descàrrega autoritzats.
Les obres han permès que desa-
paregui l’aspecte deteriorat que
abans presentava aquest carrer i
millorar i garantir la seguretat i
l’accessibilitat dels vianants,
sobretot en alguns espais molt
estrets en què es feia incompati-
ble el pas de ciutadans i vehicles.
La remodelació està estretament
relacionada amb l’obertura del
carrer Domingo Fins, prevista

Adjudicades les
obres de millora
dels accessos
a Can Cuiàs

silvia díaz

redacció

per al mes d’abril, que permetrà
una sortida més fluïda del trànsit
rodat del centre.

Projecte per al centre. Les
obres del carrer Sant Antoni han
suposat canvis en el carrer Bo-
gatell –en el tram que va des del
carrer Major fins a l’inici de Sant
Antoni– que duraran fins que no
es facin les obres definitives de

remodelació del carrer Major.
Aquest espai es convertirà en
zona de vianants i tindrà estacio-
nament limitat.
L’alcalde de Montcada i Reixac,
César Arrizabalaga (PSC), ha
manifestat que la renovació del
carrer Sant Antoni respon a “la
voluntat de continuar rehabi-
litant el nucli històric del
municipi”. La millora de l’ac-

cessibilitat al centre va donar un
pas important l’any 2005, amb
la construcció de les escales
mecàniques de Cal Marxant i
continuarà amb l’obertura de
Domingo Fins i la construcció
d’una plaça al carrer Bogatell,
que substituirà les actuals esca-
les que donen accés a l’estació
de Renfe de Montcada-Man-
resa.

Les obres d’urbanització dels car-
rers Petúnies i Circumval·lació,
a Can Cuiàs, començaran en les
pròximes setmanes i les durà a
terme l’empresa Cosersa, per un
import de 262.000 euros.
L’objectiu de l’actuació és arran-
jar un tram del carrer Circum-
val·lació de 155 metres de lon-
gitud a comptar des de la sor-
tida de l’estació de metro –que
pateix deficiències importants–
i millorar el principal accés al
barri per als vianants.

Detalls de l’actuació. El
carrer Circumval·lació s’amplia-
rà per permetre fer-ne més grans
les voreres i incrementar les places
d’aparcament. El carrer s’asfaltarà
de nou, s’hi instal·larà mobiliari
urbà nou –bancs i papereres–,
arbrat amb sistema de rec auto-
màtic, es renovarà l’enllumenat
i se soterraran els cables elèctrics.
També s’hi construirà una ba-
rana al llarg de la vorera de se-
paració del talús existent i s’hi
farà un camí d’accés al polígon
industrial amb més il·luminació.
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en 2 minuts...
�Codi al mòbil en cas d’emergència L’SPE ajuda les Pime a fer

ús de les noves tecnologies

>> PROMOCIÓ ECONÒMICA

�Manifestació veïnal a Can Cuiàs
Un grup de veïns de Can Cuiàs es va manifestar el 21 de
març per carrers del
barri per demanar
millores a nivell
urbanístic, de
neteja, aparcament i
d’equipaments edu-
catius, entre d’altres
(a la imatge). L’AV
de Can Cuiàs, orga-
nitzadora de la pro-
testa, va anunciar
que seguirà endavant amb la campanya reivindicativa fins
que l’Ajuntament faci realitat les seves peticions, més d’una
vintena, entre les quals  hi ha la dotació al barri de més
places d’aparcament, d’unes escales mecàniques, més
freqüència de pas dels autobusos, la col·locació de passos
elevats i que comencin les obres del Pla del Congost per
millorar els accessos al barri. SD

Quatre empreses del municipi
participen en el programa de
diagnosi sobre l’ús de les noves
tecnologies (TIC) en petites i
mitjanes empreses que coordi-
na el Servei de Promoció Eco-
nòmica (SPE). Aquesta actuació
té com a objectiu donar suport
al teixit empresarial existent i fo-
mentar la innovació.

Objectius. És el segon any
que l’SPE promou fer diagnosi
sobre noves tecnologies, ente-
nent que la seva correcta utilitza-
ció és capital per al bon funcio-
nament de les empreses. “En la
mesura en què aquestes siguin
capaces de preveure els canvis
i actuar anticipadament, en
lloc de fer-ho arrossegades pel
mercat, podran aconseguir
avantatges competitius amb
els que assolir millors resultats
en un mercat cada vegada

Quatre empreses participen en una diagnosi per analitzar l’ús de les TIC

més saturat i amb un entorn
canviant”, explica el responsa-
ble tècnic de l’SPE, Jonatan
Triviño.
La diagnosi, a càrrec de la con-
sultora Nodalred, consisteix en
la realització d’un estudi perso-
nalitzat a empreses de recent
creació i una antiguitat màxima
de 5 anys, per ajudar-les a adap-
tar-se als nous hàbits i canvis en
els processos empresarials.
“La voluntat és ajudar a mi-
llorar el teixit empresarial del
municipi i posar a disposició de
les Pime els recursos d’asses-
soramet, formació i d’adap-
tació perquè guanyin en com-
petitivitat i fomentin la inno-
vació tecnològica”, ha manifestat
el president de l’Àrea Econòmica,
Joan Maresma (CiU).
Les empreses que enguany par-
ticipen a l’experiència són Ho-
gar Tintorero, dedicada a co-
mercialitzar màquines industrials
de planxa, maquinària de boga-

deries i tintoreries; Instrumentos
Frigoríficos  fabricant d’aquests
electromèstics; Dicomsa Mer-
chant, distribuïdora de vins i
caves, i Distribuciones Casasín,
també del mateix ram.

Exemple pràctic. Una de
les empreses que l’any passat va
participar a la diagnosi és Roca-
mar, ubicada al polígon Pla d’en
Coll i dedicada a la distribució
a l’engròs de materials de cons-
trucció. Es tracta d’un negoci fa-
miliar que compta amb 14 tre-
balladors. El gerent de Rocamar,
José M. Marín, és conscient de
la necessitat d’adaptar-se a les
noves tecnologies per donar un
bon servei als clients i millorar
els procediments amb els pro-
veïdors. “La diagnosi –expli-
ca– ens ha permès treure més
rendiment a les eines que ja
teníem i enfocar cap a on hem
d’anar; per això és una expe-
riència molt recomanable”.

>> José M. Marín, davant del seu ordinador, conversa amb el consultor de Nodalred i amb el responsable tècnic de l’SPE

PILAR ABIÁN

pilar abián
mas rampinyo

La Policia Local col·labora en la difusió del codi ICE, sigles
que corresponen a In Case of Emergency (en cas d’emer-
gència). La campanya la promou la delegació del Vallès Occi-
dental de l’Associació Internacional de Policia (IPA) i pretén
que cada ciutadà incorpori a l’agenda del seu telèfon mòbil un
registre que s’anomeni ICE i al qual li assignin el telèfon de la
persona o cos de seguretat a qui vol que truquin si pateix un
accident de trànsit o qualsevol altre incident. Es poden crear
tants codis ICE com sigui necessari, identificant-los com a
ICE 1, ICE 2 ó ICE 3, en el supòsit que es vulguessin tenir
tres persones a qui poder localitzar. SD

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Busco trabajo. Tengo experiencia como
administrativa, reponedora de supermerca-
do, limpieza de casa y canguro. Tel. 671 449
589.
Busco trabajo. Se ofrece chico para traba-
jar como auxiliar administrativo o recepcio-
nista por las tardes, en turno de media jorna-
da. Teléfono: 678 88 64 29. Preguntar por
Francisco.
Vendo. Casa en Bifurcación, 40m2 + 10m2

de terraza, 2 habitaciones, cocina-comedor,
lavabo. Precio 165.000 •. Teléfono 651 809
446.
Transportes.Se hacen transportes y recogi-
da de chatarra. Teléfono 651 809 446.
Traspàs. Tintoreria.  Vallès Oriental. Única a
la població. Tel. 647 514 926.
Vendo. Piso en Montcada-Mas Rampinyo. 3
habitaciones, comedor, cocina equipada, la-
vadero, balcón y baño. De particular a parti-
cular. Precio: 222.000 euros. 678 886 429
(preguntar por Francisco).
Busco trabajo. Se ofrece chica de 30 años
para limpieza de despachos y escalares. Te-
léfono 600 236 694. Preguntar por Ana.
Vendo. Comedor moderno completo, sin es-
trenar. Precio: Económico. Preguntar por
Ana. Teléfono: 600 236 694
Busco. Perro Yorkshire, desaparecido el 21
de marzo en el Caprabo de Jaume I. Respon-

de al nombre de Granuja. Tel. 659 710 395.
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.

�Denúncia de la mare de l’Alba
La mare de la nena Alba, Ana María C, ha denunciat la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)
perquè considera que l’organisme és tan responsable com ella
de no fer res per evitar les greus lesions que va sofrir la seva
filla, causades, presumptament, pel seu company sentimental.
La querella es va presentar a final de febrer al Jutjat de Prime-
ra Instància número 6 de Cerdanyola, el mateix que porta el
cas dels maltractaments. La denúncia de la mare d’Alba –que
roman a presó provisional per un delicte d’assassinat en grau
de temptativa– s’adreça a la responsable de la DGAIA en el
moment de l’agressió, Imma Pérez. Els fets van passar al març
del 2006, quan l’Alba viva amb la seva mare i la parella d’aquesta
en un pis de Can Sant Joan. La nena ara viu en un centre de la
Generalitat i pot rebre visites del seu pare biològic. SD

SÍLVIA ALQUÉZAR
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Can Cuiàs
estrena metro

nocturn a l’abril
L’Ajuntament i l’Associació de
Veïns obren una via de diàleg

pilar abián
montcada

>> Vista de la muntanyeta de Can Sant Joan, un dels sectors amb més carències

PILAR ABIÁN

S’ha acordat crear dues comissions de treball per tractar les problemàtiques que afecten el barri

l’apunt
LA GENERALITAT ESTUDIARÀ  TANCAR EL DIPÒSIT DE FERRALLA

L’Ajuntament ha traslladat a la
Generalitat de Catalunya la
petició de tancament del dipòsit
de ferralla de Can Sant Joan per
les molèsties que causa als
veïns. El 15 de març, l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), es va
reunir amb la directora general
de Qualitat Ambiental del De-
partament de Medi Ambient,
Maria Comellas, per tractar el
cessament de l’activitat de com-
pra, venda i transport de ferralla
que exerceix l’empresa Trans-
porte, almacenaje y materiales
siderúrgicos, SL en una parcel-

L’Ajuntament i l’AV de Can
Sant Joan han acordat crear dues
taules de negociació per tractar
les problemàtiques que afecten
al barri i que han motivat des
del passat mes d’octubre prop
d’una desena de protestes al
carrer per part dels veïns. La pri-
mera trobada entre l’administra-
ció local i els representants de
l’entitat es va fer el 26 de març,
va comptar amb la presència de
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i va servir per fixar un
calendari de noves trobades que
tindran lloc els dies 10, 11 i 25
d’abril i per establir dues comis-
sions de treball, una dedicada al
territori i l’altra, a qüestions so-
cials.

Suspensió de protestes.

Les dues primeres sessions se-
ran més aviat tècniques, per trac-
tar les qüestions que preocupen
al barri de tipus mediambiental,
urbanístic, sanitari i de convi-
vència, i l’última, novament amb
membres del govern, per avaluar
cadascuna de les propostes.
De moment, l’AV ha decidit sus-
pendre les accions de protesta i
substituir-les per assemblees.
“Som a l’espera de veure com
avancen les negociacions,
amb la confiança que l’Ajun-
tament reculli les reivindi-
cacions veïnals, ja que el nos-
tre únic objectiu és tenir un

la ubicada al carrer Bifurcació,
propera a l’estació de tren.

Trobada positiva. L’edil va anar
acompanyat del president de l’Àrea
Territorial de l’Ajuntament, Sergio
Hermoso (PSC), i de represen-
tants veïnals de Can Sant Joan.
La delegació local va demanar
la col·laboració de la Generalitat
per aconseguir el tancament del
dipòsit ja que, malgrat que l’Ajun-
tament va dictar un Decret en
aquest sentit el desembre pas-
sat, el procés està pendent de la
resolució definitiva de l’adminis-

tració competent en aquesta
matèria, que és el govern auto-
nòmic. “La predisposició de
Medi Ambient respecte a la
nostra reivindicació és bona”,
ha assenyalat l’alcalde, qui ha
confirmat que ambdues admi-
nistracions treballaran conjun-
tament per  accelerar el procés
de tancament de la instal·lació.
“L’objectiu és aconseguir el
trasllat d’aquesta activitat
fora del nucli urbà, ja que és
incompatible amb la convi-
vència veïnal”, ha manifestat
l’edil. PA

El servei de metro funcionarà
a Barcelona durant tota la nit
de dissabte a diumenge a par-
tir del dia 14 d’abril. Aquesta
mesura implica que l’estació de
Can Cuiàs estarà oberta les 24h
de dissabte, almenys durant els
sis mesos –fins al 13 d’octubre–
que estarà en vigor la prova pilot
que la Generalitat i l’Autoritat del
Transport Metropolità han
posat en marxa per estudiar si
és viable i necessari el metro
nocturn.
Fins ara, aquest servei de trans-
port públic funcionava els dies
laborables de 5 a 24h i els di-
vendres, dissabtes i vigílies de
festiu s’ampliava fins a la 1h de
la matinada. Segons dades de
Transports Metropolitans de
Barcelona, la nova mesura po-
dria beneficiar una mitjana anual
de 230.000 persones.

silvia díaz
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>> Metro arribant a l’estació

SANTI ROMERO

>> CAN SANT JOAN

barri digne”, ha manifestat
José Luis Conejero, president de
l’AV, qui ha afegit que una de les
qüestions prioritàries és saber
què passarà amb la cimentera
Lafarge. L’associació vol que
l’Ajuntament es posicioni en con-
tra de la possibilitat que l’empresa
utilitzi fang de depuradora com
a combustible o altre tipus de
residus i també vol saber quin és
el pla previst per restaurar el
Turó.
Per la seva banda, l’alcalde ha
expressat la voluntat de mante-
nir la via del diàleg: “Volem que
sigui fructífer i que serveixi
per recuperar la il·lusió en un
barri que per a mi és molt dig-
ne”. Segons ha manifestat l’edil,
moltes de les demandes veïnals
ja s’estan treballant des del Con-
sistori. “Estem fent moltes in-

versions a Can Sant Joan i
n’hi ha d’altres en perspecti-

va que ara explicarem als
veïns”, ha dit l’alcalde.

Comerciant,

si et vols
anunciar a La
Veu, truca’ns i
t’informarem

625 601 107
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El PSC aprova una llista
renovada amb 8 noms nous
pilar abián
montcada

El 31 de març, César Arrizabalaga es presenta públicament com alcaldable

El primer secretari d’Agrupació
del PSC i actual alcalde, César
Arrizabalaga, es presenta el 31
de març, a les 19h, al restaurant
Masia de Reixac, com a alcalda-
ble de la formació per tercera
vegada consecutiva. El candidat
estarà acompanyat per Patxi
López, primer secretari del Par-
tido Socialista d’Euskadi (PSE),
la consellera de Justícia, Mont-
serrat Tura, i el primer secretari
de la Federació del PSC al Vallès
Sud, Manuel Bustos. A l’acte
també participaran els integrants
de la llista socialista que va ser
aprovada el 20 de març, tot i
que no es presentarà oficialment
fins a principi del mes de maig.
El PSC ha estat la primera for-

EUiA, a favor d’un Ple
únic sobre Can Sant Joan

Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA) ha fet un comunicat en
què dóna suport a l’AV de Can
Sant Joan en la seva petició de
fer un ple extraordinari on es
tractin els problemes del barri i
les seves possibles solucions.
La coalició considera que les
queixes veïnals quant a la conta-
minació generada per la cimen-
tera són justificades i manifesta
la seva preocupació perquè el
forn de la instal·lació acabi ac-
tuant com una incineradora de
residus. EUiA aposta pel diàleg
constant entre el govern local i les
entitats veïnals per dur a terme
l’elaboració de plans conjunts i

expressa la voluntat de seguir
treballant perquè les opinions dels
veïns siguin escoltades per totes
les administracions segons el mo-
del de democràcia participativa.
La proposta de fer un Ple ex-
traordinari no va arribar a ser dis-
cutida en l’ordre del dia del Ple
el passat mes de febrer perquè
només va rebre el suport d’ERC
i del PPC.

Xerrada. D’altra banda, el
divendres 30 està prevista a la
Casa de la Vila (19.30h) una xer-
rada sobre la República i la Llei
de la memòria històrica amb Alba
De Lamo, coordinadora local
d’EUiA, l’escriptora Elisa Riera i
el senador Joan Josep Nuet.

CiU proposa
fer actuacions
per fomentar
l’ocupació

pilar abián
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>> MUNICIPALS 07 | 27 DE MAIG

silvia díaz
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mació del municipi a aprovar la
seva llista per a les eleccions del
27 de maig. El procediment s’ha
fet seguint la dinàmica del partit
arreu de Catalunya amb l’objec-
tiu de tenir les llistes a punt a fi-
nal de març, ja que a principi
d’abril és quan s’obre el període
legal per presentar candidatures.

Novetats. Segons ha mani-
festat l’alcaldable socialista, “la
llista és innovadora i compta
majoritàriament amb gent
jove –la mitjana és de 39 anys–
i preparada”. Dels 21 membres
–11 homes i 10 dones, d’acord
amb la nova Llei d’Igualtat–, 8 no
s’han presentat mai pel PSC i 5
d’ells es troben entre les 12
primeres posicions. Es tracta de
Jordi Climent, en el número 3, M.

Teresa Gallego –independent–,
en el 9, Alicia Solano, en el 10, Ra-
fael Ruíz, en el lloc número 11, i
Miguel Blandino, en el 12.
Entre els primers llocs també hi
ha regidors veterans com M.
Carmen Porro, Carles Guijarro
i Juan Parra, que porten dos
mandats o més al càrrec, jun-
tament amb edils que van en-
trar en les eleccions del 2003.
Aquest és el cas d’Eva Gonza-
lo, Ana Rivas i Sergio Hermo-
so.
No apareixen a la llista tres re-
gidors en actiu com són Juan
García, Lupe Lorenzana i Jesús
Muñoz i sí continuen, encara que
no pas entre els 12 primers, Fina
Manzano i Ramón Rivas. Arri-
zabalaga ha agraït la tasca feta
pels regidors que no repetiran.

Eva García opta per primer
cop a l’Alcaldia pel PPC

silvia díaz
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L’alcaldable del Partit Popular de
Catalunya (PPC) de Montcada i
Reixac per a les municipals del 27
de maig, Eva García, es presen-
ta el 31 de març amb un acte a
la Sala Institucional de la Casa
de la Vila, a les 11.30h. El presi-
dent del PPC, Josep Piqué, apa-
drinarà la candidata montca-
denca, que també estarà acom-
panyada pel Secretari General
del PPC, Rafael Luna, i la presi-
denta de la formació a Barce-
lona i diputada al Parlament de
Catalunya, Dolors Montserrat.
És el primer cop que García, de
35 anys, es presenta com a cap
de llista de la seva formació,

substituint en aquesta posició
Teodoro García, qui va encap-
çalar les llistes de les eleccions muni-
cipals que es van celebrar al 1999 i al
2003.
L’actual candidata forma part
del grup municipal del PPC de
l’Ajuntament –a l’oposició, amb
dos regidors– n’és edil des de
fa vuit anys i a final del 2006 es
va convertir en la portaveu del
PPC al Consistori.
D’altra banda, García és l’única
política montcadenca que ha
aconseguit arribar al Parlament
de Catalunya. La candidata va
ser diputada del PPC durant el
mandat 2003-2006, amb Pas-
qual Maragall com a president
de la Generalitat.

Convergència i Unió proposa,
al seu programa preelectoral,
que l’administració local con-
tracti, a temps parcial, treballa-
dors més grans de 50 anys que
s’hagin quedat a l’atur i també
desempleats de llarga durada,
amb l’objectiu de reduir en un
10% anual la taxa de desocu-
pació d’aquest col·lectiu. L’argu-
ment de la coalició és que les
persones que, malauradament,
perden la feina quan arriben  als
50 anys aproximadament, se’ls
fa molt difícil trobar-ne una de
nova i, encara més, que estigui
ben remunerada.

Immigració. La proposta so-
bre ocupació s’ha enviat per cor-
reu als domicilis dels veïns de
Montcada, conjuntament amb
una altra iniciativa, que parla so-
bre immigració, en la qual CiU
explica que l’Ajuntament hauria
de treballar per aturar la proli-
feració al municipi dels deno-
minats pisos pastera i afavorir
que els nouvinguts puguin ac-
cedir a un habitatge digne. Aquests
dos temes es van debatre amb els
veïns el 29 de març a Can Sant
Joan –al tancament d’aquesta
edició de La Veu.

Arrenca el
període electoral
per als comicis
del 27 de maig

>> Un veí vota als passats comicis

ARXIU/ SANTI ROMERO

pilar abián
redacció

AGRUPACIÓ PSC

>> La majoria dels membres de la llista en una fotografia feta després de l’Assemblea, a la Casa de la Vila

El 2 d’abril el govern central fa-
rà el Decret de convocatòria de
les eleccions municipals del 27
de maig que l’endemà, el dia 3,
sortirà publicat al DOCG i al
BOE. A partir d’aquesta data
s’obrirà el període electoral que
comprèn fins al mateix dia dels
comicis. La presentació de les
llistes s’ha de fer entre el 18 i el
23 d’abril i l’inici de campanya
tindrà lloc l’11 de maig.
Una de les novetats d’aquestes
eleccions respecte les darreres
municipals és l’entrada en vigor
de la nova Llei estatal sobre la
Igualtat, que obliga les forma-
cions a fer llistes paritàries, és a
dir, que hi hagi un 40% de repre-
sentació femenina en cada can-
didatura. La norma és exigible a
tots els municipis excepte als de
de menys de 5.000 habitants.

Llistes. A pocs dies de pro-
mulgar-se el Decret, quatre can-
didats s’han presentat oficialment
a la ciutadania. El primer va ser
Joan Maresma (CiU), al mes de
febrer; a continuació Marta
Aguilar (ERC), a principi de
març, i en el moment de tancar
aquesta edició tenen previst fer-
ho Eva García (PPC) i César
Arrizabalaga (PSC), ambdós el
dia 31. De les candidatures pre-
sentades ara fa quatre anys no-
més resta desvetllar la incògnita
de si hi haurà llista conjunta en-
tre ICV i EUiA.
De moment, cadascuna de les
formacions ha nomenat el seu
alcaldable, tot i que no hi ha ha-
gut una presentació pública, a
l’espera de decidir si hi ha can-
didatura unitària.
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Un pou a la casa de les Aigües
aprofitarà les aigües subterrànies

silvia díaz

can sant joan

 >> L’Équip Verd reparteix bosses als assistents a la presentació

>> MEDI AMBIENT

SILVIA DÍAZ

El rec dels parcs i jardins públics
de Montcada amb aigües freà-
tiques va començar amb la recu-
peració del pou de Can Tuxans i
continuarà amb la rehabilitació
d’un pou de la Sala de Pous de la
Casa de les Aigües, per extreure
aigua subterrània. A més, el futur
parc de la Llacuna, a Mas Duran,
es regarà amb aquest tipus d’hí-
dric. Aquestes actuacions formen
part de les iniciatives que el Con-
sistori ha posat en marxa per con-
tribuir a l’estalvi d’aigua, espe-
cialment ara, que s’acosta l’estiu.
El president de l’Àrea Territorial,
Sergio Hermoso (PSC), va avan-
çar aquestes mesures en la pre-
sentació de la nova campanya
d’estalvi d’aigua que durà a terme
l’Ajuntament, que va tenir lloc el
21 de març a la Casa de les Aigües.

Sistema. La nova campanya és
una continuació de la que es va

posar en marxa fa dos anys –en
la que es van repartir kits per
col·locar a les aixetes–i consisteix
a distribuir 2.500 bosses de plàs-
tic inflables que s’instal·len a la cis-
terna del wc i s’omplen d’aigua,
per tal que la descàrrega sigui me-
nor. Hermoso ha avançat que
“amb la bossa s’estalvia un
litre cada vegada que fem ser-
vir el wàter i a l’any podríem
no malgastar 4.000 litres per
família”.
Els interessats a fer servir un dis-
positiu tenen temps fins al 4 de
maig per anar a recollir-lo a la
Casa de les Aigües, amb cita prèvia
trucant al 935 726 017. L’horari
d’atenció al públic és els dilluns i
divendres de 13 a 15h i els di-
mecres, de 13 a 15h, i de 16 a
19.30h.
Els participants hi hauran de por-
tar la darrera factura de l’aigua
que hagin rebut, “per compro-
var l’estalvi real una vegada
hagin utilitzat el dispositiu”,

notícies

Medi Ambient
torna a repartir
compostadors
per fer adob

L’interès ciutadà per fer servir
compostadors ha motivat l’Ajun-
tament a sol·licitar 20 noves uni-
tats a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), seguint així el
projecte que es va posar en mar-
xa fa dos anys. Els aparells estan
estretament vinculats a la jar-
dineria i permeten l’obtenció
d’adob sense fer servir fertilitzants
químics, que no només contami-
nen els aqüífers sinó també seguei-
xen sent nocius durant la pro-
ducció, l’embalatge i el transport.

Procés. Els interessats a obte-
nir un compostador han de tru-
car a la Casa de les Aigües, al 935
726 017, i els aparells es lliuraran
en estricte ordre de sollicitud. El
28 d’abril, a la Casa de les Ai-
gües, és prevista una reunió ex-
plicativa amb les persones que
vulguin afegir-se a la campanya.
L’Equip Verd serà l’encarregat
de fer la distribució entre els sol·-
licitants. SD

 >> La delegació montcadenca durant la visita a la pedrera francesa

PREMSA AJUNTAMENT

ha indicat Hermoso. L’Ajunta-
ment ha animat les 500 persones
que van participar a l’anterior cam-

panya a continuar amb el pro-
grama d’estalvi en un any com
aquest, marcat per la sequera.

Montcada coneix el model francès
de recuperació de pedreres

Una delegació va viatjar a París per aplicar idees en la restauració del Turó

silvia díaz

redaccció

Una delegació tècnica i política
montcadenca, encapçalada per
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i amb participació també
de membres de la Comissió
Estratègica, va viatjar a França
del 23 al 25 de març per conèi-
xer el procés de recuperació de
dues pedreres properes a París,
per tal d’aplicar algunes idees a
la restauració del Turó de Mont-
cada. L’expedició ha visitat una
pedrera restaurada des del 1980,
la de Limay, i segons ha explicat
l’alcalde, “presenta arbres,

prats, zones d’esbarjo i fins i
tot fauna, recreant així el pai-
satge originari”. La pedrera de
calcària de Guerville està en pro-
cés de rehabilitació a través de
material inert, una recuperació
similar a la que es vol aplicar al
Turó. Aquest sistema consisteix
a restaurar la pedrera dipositant
material de runa a l’espai que ha
deixat buit l’explotació de cal-
cària.
Arrizabalaga ha avançat que el
procés de recuperació de la
muntanya –propietat de Lafarge
Cementos– “pot trigar entre
4 i 6 anys, en funció si intro-

duïm més o menys metres cú-
bics de material inert”. En
aquests moments, Lafarge ex-
trau molt poca quantitat de cal-
cària, segons l’alcalde, el 99% del
material que fa servir la cimen-
tera prové del Garraf.

Absència d’ICV-EUiA. A
París no hi va viatjar cap repre-
sentant del grup municipal d’ICV-
EUiA, tot i formar part del
govern local en considerar que el
grup majoritari (PSC) no està fent
prou per resoldre les proble-
màtiques que afecten als barris,
especialment al de Can Sant Joan.
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La Unión, Los Rebeldes i La Guardia oferiran un concert únic al pavelló Miquel Poblet, que es farà el divendres 13 d’abril

Les entrades per al concert d’aniversari
s’exhaureixen en tan sols dos dies

silvia díaz

montcada

XX ANYS DE RÀDIO

FOTOS: SILVIA DÍAZ
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 >> La cua per recollir entrades va començar ben d’hora el dia que es van començar a repartir

nou portal informatiu i amb ràdio a la carta

EL NOU WEB S’ESTRENARÀ EL 16 D’ABRIL I VOL CONVERTIR-SE EN EL REFERENT DE L’ACTUALITAT

>> Portada del nou web en proves

La gran expectació que ha
aixecat el concert de celebració
dels 20 anys de Montcada
Ràdio (104.6 fm) es va demos-
trar amb la posada en circulació
de les invitacions. En només un
dia i mig es van exhaurir les
2.000 entrades gratuïtes per as-
sistir als espectacles que el 13
d’abril oferiran La Unión, Los
Rebeldes i La Guardia al pavelló
Miquel Poblet (21h). El direc-
tor de Montcada Ràdio, Lluís
Maldonado, ha agraït al públic
“el gran interès que ha mos-
trat pel concert”, que ha quali-
ficat “d’històric i també emo-
tiu perquè tornarem a sentir
els temes que fa 20 anys van
començar a sonar a l’emis-
sora”.
Els tres grups de pop espanyol
que actuaran a Montcada i Rei-
xac van començar la seva trajec-
tòria fa 20 anys aproximada-
ment, quan es posava en marxa
l’emissora municipal.

Cartell de luxe. La Unión,
amb l’arxiconegut èxit Lobo hom-
bre en París i altres temes tan po-
pulars com Maracaibo, Más y más
i l’actual Vuelve el amor, és una de
les bandes de pop nacional amb
més carisma i està considerada
com una de les que té un millor
directe. La Unión avisa que, per
al concert de Montcada, el pú-
blic necessitarà passaport, per-
què s’endinsarà en un recorregut
per la imaginació, en el marc de
la Gira Tour Màgic 07, un viat-
ge a través de ritmes i sons, ver-
sions i temes propis, amb espec-
tacle audiovisual inclòs.
Mediterráneo, Un español en Nueva
York i Mescalina són temes que
van popularitzar Los Rebeldes,
que tot just han finalitzat la

gravació d’un nou disc titulat
Orgullo y pasión, produït pel lí-
der de la banda, Carlos Segarra
–que actualment també està
tornant als seus orígens musicals
amb col·laboracions amb Lo-
quillo. En aquest cedè hi ha 12
temes amb l’estil pur del
rock&roll. El concert de Mont-
cada permetrà veure també el
ressorgiment de La Guardia
després de 13 anys sense treure
un disc al mercat. Sobre ruedas és
el nom del nou treball i el seu pri-
mer single, Un día redondo, s’ha
situat entre els primers llocs de
les llistes musicals d’èxit d’Es-
panya. De tota manera, a l’ac-
tuació del pavelló Miquel Poblet
no faltaran les mítiques Mil calles
llevan hacia ti o Cuando brille el sol.
Com a complement i perquè els
assistents puguin continuar vi-
brant amb la música pop, des-
prés del concert, el programa
Get Back de Montcada Ràdio,
que s’emet dijous, d’23 a 0h,
organitzarà una festa a partir de
les 24h a Cactus Discoteca,
també amb música de la dècada
dels 80.

Montcada Ràdio estrena el 16
d’abril www.montcadaradio.com

un nou portal a Internet on, a més
d’escoltar la ràdio online que s’o-
fereix ara, els internautes podran
escoltar els programes radiofò-
nics que ho desitgin a qualsevol
hora del dia.
A més, el nou web de l’emissora
dóna un nou salt qualitatiu i
oferirà tota l’actualitat de la ciutat
estructurada en quatre grans
blocs d’informació: actualitat, po-
lítica, societat, cultura i esports,
–aquest últim tindrà a més la
incorporació d’un subportal amb
les notícies classificades se-
gons la modalitat esportiva.

Durant el primer trimestre del
2007, Montcada Ràdio ha acabat
amb una mitjana de 14.000
oïdors mensuals a Internet, una
xifra que triplica l’aconseguida,
en el mateix període, al 2006.

Referent. El nou espai web
www.montcadaradio.com aspi-
ra,segons el director de Mont-
cada Comunicació, a convertir-
se en el referent informatiu del
que passa a Montcada: “Inter-
net està determinant la manera
de comunicar-nos, i des de
l’Ajuntament es vol apostar
d’una forma decidida per les
noves tecnlogies”. SD
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El codesenvolupament,
nou repte de la cooperació

Aposta perquè els immigrants s’organitzin per ajudar els seus països d’origen

silvia díaz
redacció

>> SOLIDARITAT

societat

L’entitat local Tazumal Cata-
lunya-El Salvador i la que actua
com a contrapart a l’Amèrica
Central, CECADE, amb el su-
port de l’Ajuntament, organit-
zen un curs de cooperació que
es farà els dissabtes 21 i 28
d’abril i 5 i 11 de maig, al Cen-
tre Cívic La Ribera, de 10 14h.
Douglas Murcia, de CECADE,
ha explicat que “l’objectiu del
curs és sensibilitzar els joves
de Montcada sobre els temes
de cooperació”.
Però la part més sucosa de la
iniciativa és que, després de dues
setmanes després d’acabar les
classes, els participants, per pare-
lles, hauran de presentar un pro-
jecte que es pugui desenvolupar
durant un mes aproximadament
a una de les dues poblacions de
l’Amèrica Central agermanades
amb Montcada, La Paz Centro
(Nicargua) o Nahulingo (El Sal-
vador). Els autors del millor
treball el podran fer realitat viat-
jant a l’estiu al municipi escollit.
Murcia ha indicat que “es trac-
tarà d’un projecte senzill, que
pot ser nou o una continua-
ció dels que ja s’estan fent a
aquests pobles”. Al curs i al
premi podran optar estudiants

de Montcada i Reixac, d’entre
16 i 21 anys, de primer i segon
de batxillerat i universitaris.

Programa. Les quatre ses-
sions del curs serviran perquè
els joves es facin una idea de
com són geogràficament i so-
cialment La Paz Centro i Nahu-
lingo. Els temes del curs seran,
entre d’altres, el procés d’ager-
manament entre Montcada i els
municipis centreamericans, co-
desenvolupament, les caracterís-
tiques, objectius i funcionament
de les ONG i el coneixement
geogràfic, social, econòmic i
cultural de El Salvador i Nica-
ragua.
El curs forma part de l’acord
que han signat Tazumal i el
Consistori en matèria de pro-
jectes de codesenvolupament.
L’entitat donarà suport a la
Regidoria de Cooperació en
les relacions amb altres institu-
cions, com la Diputació, el Fons
Català de Cooperació i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Tazumal també participarà en les
accions de sensibilització d’àm-
bit municipal i en la realització
de la Fira del Comerç Just. En
virtut d’aquest conveni, l’Ajun-
tament aporta 4.400 euros a
l’entitat.

Curs sobre les relacions
amb l’Àmèrica Central

El codesenvolupament és una
línia nova de cooperació amb
els països del Sud on els im-
migrants organitzats són agents
de canvi en les seves societats
d’origen i alhora agents d’inte-
gració en les societats d’acollida.
Aquest va ser el tema de la jor-
nada feta el 17 de març per
l’Ajuntament i el Fons Català de
Cooperació (FCC) amb el títol
genèric: “Integració aquí, desen-
volupament allà: reptes del co-
desenvolupament”.
En els parlaments inaugurals, el
regidor de Cooperació, Carles
Guijarro, i l’alcalde, César Ar-
rizabalaga, tots dos del PSC,
van destacar l’existència a Mont-
cada de diferents associacions
que han fet possible engegar
projectes de codesenvolupa-
ment a El Salvador i el Marroc.
El president de l’FCC, Teo Ro-
mero, va explicar la filosofia
d’aquest organisme, “que passa
pel treball descentralitzat
amb els ajuntaments i donar
el protagonisme als col·lec-

tius d’immigrants com a mo-
tors de transformació de les
societats d’on provenen”.
La tècnica de l’FCC Victòria Pla-
nas va analitzar els criteris que
han de complir els projectes de
cooperació perquè siguin realment
efectius i va criticar la tendència dels
països del Nord “a sacrificar els
temes importants pels ur-
gents”.

Taula rodona. Les jornades
van comptar amb la participació
de representants de les associa-
cions Tazumal, que treballa amb
El Salvador i altres països cen-
treamericans, Taarof Bi Salam,

formada per immigrants ma-
grebins, ASERM, integrada per
equatorians que resideixen a
Montcada i l’ONG Creu Roja,
que van protagonitzar una taula
rodona sobre experiències de
codesenvolupament.
Hassan El Idrissi, president de
Taarof Bi Salam, va parlar so-
bre un dels projectes  que s’ha
engegat a la vall d’Oued Laou
del Marroc per millorar la situa-
ció de la dona en aquesta regió i
que compta amb el suport de
l’Ajuntament i l’FCC. Les jornades
van anar precedides de la signa-
tura del nou conveni de col·labo-
ració entre ambdues institucions.

laura grau
montcada

>> Els ponents, durant la taula rodona feta a la Casa de la Vila

LAURA GRAU
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La llar d’infants
Mitja Costa

obre el 10 d’abril
pilar abián
terra nostra

PILAR ABIÁN

El proper 10 d’abril, després del
parèntesi escolar de la Setmana
Santa, obrirà les seves portes
l’Escola Bressol Mitja Costa, la
segona de titularitat municipal que
entra en funcionament. El centre
s’inaugura oficialment el 30 de
març, a les 17h, en un acte presidit
per l’alcalde, César Arrizabalaga,
i la regidora d’Educació, Ana
Rivas, ambdós del PSC.
Quan obri la nova llar d’in-
fants, només quedaran quatre
mesos per a la fi de curs, a final
de juliol. No obstant això, hi
ha hagut força demanda de
places, motiu pel qual el 12 de
març es va fer un sorteig públic
en què 50 famílies optaven a una
de les 12 que quedaven dispo-
nibles un cop acabat el procés
de preinscripció: 2 per a infants
entre 0 i 1 anys i 10 per a nens i
nens entre 1 i 2 anys. La classe

de 2 i 3 anys és l’única que no ha
cobert el total de places disponi-
bles, ja que hi va haver 13
sol·licituds enfront les 18 que
s’ofertaven. Les famílies que no
han obtingut plaça podran tor-
nar a intentar matricular els seus
fills al més de maig, quan s’obrirà
el període de matriculació per al
curs vinent.

Remodelació. L’Escola Bres-
sol Mitja Costa és el resultat
de la remodelació de l’edifici
de direcció del col·legi públic
amb el mateix nom, al barri de
Terra Nostra. L’actuació ha cos-
tat 467.284 euros, dels quals la
Generalitat n’ha assumit 205.000,
mentre que la resta ha anat a
càrrec de l’Ajuntament.
D’acord amb el conveni subs-
crit entre ambdues administra-
cions, el govern autonòmic
aportarà cada any per al man-
teniment de l’Escola 1.800 euros

>> Les educadores del centre, endreçant el mobiliari

per alumne. El recinte està se-
parat del CEIP i té un accés in-
dependent, per una nova place-
ta que ha fet l’Ajuntament apro-
fitant les obres d’ampliació de
la vorera.
La gestió del centre l’assumeix
la mateixa empresa que gestio-
na l’Escola Camí del Bosc de
Can Cuiàs, ja que va ser la que
va guanyar el concurs públic
convocat pel Consistori.
La competència de crear esco-
les bressol és de la Generalitat i
a Montcada hi ha previst crear-

ne 220 places fins a l’any 2008,
de les quals ja n’hi ha en marxa
76 a Can Cuiàs, que sumades a
les 41 de Terra Nostra, arriben
a un total de 117.
A Mas Duran es preveu cons-
truir un nou centre per a 81
alumnes i, les places restants
s’ubicarien al nucli urbà de
Montcada. La Generalitat sub-
venciona una part del cost de
cada plaça però són els ajun-
taments els que han d’assumir la
construcció i la dotació dels
equipaments.

La preinscripció
escolar es farà

a mitjan del
mes d’abril

pilar abián
redacció

El Departament d’Educació ha
fixat que el període de preins-
cripció escolar d’enguany per als
ensenyaments obligatoris serà
del 10 al 20 d’abril. Enguany hi
ha el web www.gencat.cat/preinscri-
pcio, on les famílies es poden in-
formar de tot el procés. L’ob-
jectiu del portal és millorar la in-
formació per al ciutadà i facilitar
el procés de reserva de plaça.
El calendari de preinscripció i
matriculació del curs 2007-2008
és el següent: la presentació de
les sol·licituds, del 10 al 20 d’abril;
la publicació de les llistes bare-
mades, el 2 de maig i la matri-
culació de l’11 al 15 de juny.

Can Cuiàs. Si bé l’àrea d’in-
fluència per barris es manté se-
guint el criteri de proximitat, en el
cas de Can Cuiàs, els alumnes de
primària d’aquest sector tenen
enguany punts per accedir als
CEIP El Viver, Ferrer i Guàrdia,
Mestre Morera –tots tres públics–
i Ciutat Meridiana, La Salle, el
Sagrat Cor  i Alfonsa Cavin –
concertats.

>> NOU CENTRE

Els dies 16, 17 i 18 d’abril, portes obertes a

les escoles bressol públiques i concertades
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La CNEE difon les seves
activitats a través d’un web

La Comissió de Necessitats
Educatives Especials (CNEE) ja
compta amb un web propi co-
missionee.montcada.cat que va pre-
sentar oficialment l’11 de març
durant l’última reunió periòdica
convocada pel col·lectiu.
La pàgina permet qualsevol per-
sona contactar amb la CNEE,
fer aportacions i conèixer de pri-
mera mà les accions que aquesta
està duent a terme. La Comissió
també ha editat, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament, un díptic
explicant quins són els seus
objectius i el seu pla de treball, que
es repartirà pels centres escolars i
serveis directament relacionats
amb l’educació i els infants.

Fites. Una de les principals
fites que s’ha marcat la CNEE
per al curs vinent és aconseguir
que hi hagi al municipi una aula
destinada a nens amb necessitats
educatives especials (USEE) per
tal que puguin ser escolaritzats a
la seva ciutat sense necessitat de
sortir fora. Per mostrar l’expe-

comissionee.montcada.cat recull l’actualitat del col·lectiu i permet fer-hi aportacions

pilar abián
redacció

>> EDUCACIÓ

riència d’un servei d’aquestes
característiques, en la darrera reu-
nió del grup es va explicar com
funciona la que existeix al CEIP
Mogent de Montornès del Va-
llès, amb la participació de la seva
directora, Àngels Muntaner, i la
professora tutora de l’USEE,
Mònica Carmona.
La propera reunió de la CNEE
adreçada a pares es farà el 16
d’abril, a les 19h, a l’edifici de
l’Ajuntament (av. de la Unitat, 6).

l’apunt
GIMCANA ESCOLAR PER CONÈIXER DE BEN

A PROP EL MÓN DELS DISCAPACITATS

L’AMPA del CEIP Reixac ha
decidit participar en l’experièn-
cia d’educar en la diferència
programant en la seva festa
esportivo cultural del proper 21
d’abril una “gimcana de les
discapacitats”.
L’objectiu de l’activitat és que els
pares i els nens es posin per
uns minuts i d’una manera molt
lúdica a la pell d’una persona
amb discapacitat, fet que els
ajudarà a apropar-se per uns
instants a aquesta realitat.
La CNEE va nèixer a final de l’any

2006 i està formada per pares i
mares d’infants amb neces-
sitats educatives especials,
representants de l’Ajuntament,
dels centres educatius de Primà-
ria i Secundària, professionals i
tècnics del Centre de Desenvo-
lupament infantil i atenció precoç
de Montcada i Reixac (DAPSI),
del centre de salut mental infan-
til i juvenil (CSMIJ), de la Regi-
doria de Serveis Socials i repre-
sentants de les Ampes i d’ ADI-
MIR (Associació de discapa-
citats). PA

Projectes de Creu Roja
adreçats a la gent gran

Evitar que les persones més
grans de 65 anys perdin el con-
tacte amb el seu entorn és l’ob-
jectiu del programa Estimu-
lació a Domicili que l’Assem-
blea de Creu Roja de Cerda-
nyola-Ripollet-Montcada ha
posat en marxa, adreçat prin-
cipalment a la gent gran que viu
sola. L’ONG ha desenvolupat
amb èxit aquesta experiència
amb una prova pilot a Cerda-
nyola, efectuada a cinc persones,
i ara la vol traslladar a Montcada
i Ripollet.
El programa consisteix a acom-
panyar persones soles i estimu-
lar aspectes de la seva vida quoti-
diana com l’activació de la me-
mòria, habilitats manuals, cuinar
i fomentar l’oci, entre d’altres.
El tècnic de Creu Roja Mano-
lo Martínez ha explicat que “el
programa busca l’estimulació
de les persones a través de
coses que els agrada perquè
no perdin les seves habilitats
ni el seu contacte amb l’en-
torn”.
Creu Roja ha fet una crida a
persones joves o grans que
puguin estar interessades a par-
ticipar en el programa, que po-
den ser voluntaris que ja col·la-

borin amb l’ONG o persones
noves. Per posar-se en contacte
amb Creu Roja, els interessats po-
den adreçar-se a la seu de l’orga-
nització, a l’Avinguda de la Creu
Roja de Cerdanyola, o trucar al
936 916 161.

Material adaptat. Creu Roja
també ofereix un servei de prés-
tec de material adaptat amb la
finalitat d’ajudar a les persones
amb discapacitat temporal. El
projecte, amb el nom Soñando

Caminos, el duen a terme els vo-
luntaris i pretén sensibilitzar la
població perquè doni material
d’aquest tipus si ja no el necessiten
i, d’aquesta manera, facilitar que
d’altres persones puguin benefi-
ciar-se’n.

silvia díaz
redacció

>> Web de la CNEE

>> Cadira de rodes, material de préstec

ARXIU

CNEE
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en 2 minuts...

Teatre i regals al Dia del Consumidor

La Fira convida a conèixer
els millors vins de l’Estat

�

Restauradors i comercials de
Montcada i Reixac, amb el su-
port de la Regidoria de Comerç,
organitzen l’1 d’abril el segon
Tast de Vins del municipi, amb
la participació de cases de reco-
negut prestigi del sector vinícola
de Catalunya i l’Estat Espanyol.
Els establiments i empreses par-
ticipants es col·locaran al llarg
d’una carpa que s’ubicarà a la
plaça de l’Església, d’on d’11 a
15h, el públic assistent podrà de-
gustar vins i també embotits
ibèrics. A la mostra hi haurà uns
60 vins i caves i les denomina-
cions d’origen seran, entre d’al-
tres, Ribera de Duero, Penedès,
Alella i Priorat. També participa-
rà un productor de vi ecològic.

Funcionament. El preu del
tiquet serà de 8 euros i inclou
cinc degustacions de vi i una
de menjar. Comprant l’entra-
da, l’organització regala una
copa amb la imatge promocional
de l’activitat. Com a comple-
ment al Tast de vins, es faran

silvia díaz

redacció

cursos d’iniciació a la cata de vins
dirigits per reconeguts somelliers.
Aquestes classes tindran lloc a la
Casa de la Vila, en dos torns
d’una hora cadascun, de 10 a 11h
i d’11 a 12h. El curs s’inclou en
el preu del tiquet però els interes-

Complementant la mostra, hi haurà sessions de cata a la Casa de la Vila

>> SEGON TAST

sats han de trucar prèviament al
telèfon 610 724 413 o bé inscriu-
re’s als restaurants organitzadors
de l’activitat –Sant Lluc, Mont-
cata Vins i El Rebost de l’Àpat,
per confirmar l’assistència, fins al
30 de març.

>> Participants del I Tast de Vins que es va organitzar l’any passat

ARXIU/LAURA GRAU

L’espectacle de teatre familiar Al teu cau, quin cacau cau? va engres-
car el públic de la plaça de l’Església el 17 de març, un muntatge
emmarcat en la Setmana del Consum que va organitzar
l’Ajuntament, amb motiu del Dia del Consumidor. A més, durant
dos matins, els tècnics de l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC) i voluntaris de Creu Roja van sortir al carrer
per donar informació sobre compres responsables  –a la foto,
estand a la plaça de l’Església– i per regalar bosses de tela per
portar-les al damunt i així no fer-ne servir tantes de plàstic. SD

Curs de noves tecnologies a la Ribera�

El Servei de Promoció Econòmica (SPE) ha obert les inscripcions
per a un curs d’introducció a Internet que tindrà lloc en quatre
sessions que es faran del 12 d’abril a l’1 de juny, amb 3 hores per
classe (9.30 a 12.30h), al Centre Cívic La Ribera. El curs s’adreça
a persones que tinguin coneixements molt baixos d’Informàtica i
oferirà nocions bàsiques com navegació per la xarxa, correu
electrònic i buscadors. Les sessions són gratuïtes i les places, li-
mitades. Les persones interessades s’han d’adreçar a l’SPE, al carrer
Alt de Sant Pere, 73 (Mas Rampinyo), amb una fotocòpia del
DNI. SD

LAURA GRAU
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Els lligams es consoliden en
una festa amb 400 persones

>> DIA D’ÀGUILAS

l’apunt

ACTIVITATS CULTURALS I DE FORMACIÓ

L’Espai Jove Can Tauler ha dis-
senyat un programa d’activitats
per fer gaudir infants i joves
durant tot el mes d’abril. Per pri-
mer cop, l’equipament organitza
la Setmana Esportiva, que es
desenvoluparà durant els dies 10,
12 i 13 d’abril, amb campionats
de tennis taula, bàsquet, escacs,
futbolí i dards. Les inscripcions
per a aquesta activitat gratuïta es
tanquen el 30 de març. El dia
28 d’abril hi ha prevista una sor-
tida a Palautordera per fer paint-
ball, una divertida fórmula de
passar-ho bé i treure’s l’estrès
que consisteix a fer una “guerra
de colors”. Les places són limi-

silvia díaz
redacció

L’art, la música i la dansa tam-
bé tindran cabuda durant l’abril
a Can Tauler, amb una tarda
de break-dance i graffiti que es
farà el dia 20, a partir de les
18h. D’altra banda, durant abril,
maig i juny tindrà lloc una nova
edició del curs de socorrisme
bàsic reconegut per l’Institut
d’Estudis de la Salut, que im-
parteixen tècnics de Creu Ro-
ja. Les classes convaliden crè-

dits de lliure elecció a diferents
universitats públiques catala-
nes i inclouen formació sobre
socorrisme a l’aigua i atenció a
les ambulàncies. El curs té una
durada de 40 hores i es farà els
dissabtes de 9 a 14h. Els inte-
ressats es poden inscriure a Can
Tauler (Balmes, 16) fins al 13
d’abril. El preu de les classes és
de 190 euros i de 170 per als
membres del Club Jove. SA

Can Tauler farà una jornada
esportiva i sortides a l’abril

tades i les inscripcions s’han de
formalitzar fins al 13 d’abril. El
preu de l’excursió és 20 euros
per als socis del Club Jove i de
25 per als qui no ho siguin.

>> Les migas són un dels menjars que més triomfa en cada edició del Dia d’Águilas

SÍLVIA ALQUÉZAR

Centenars de persones van parti-
cipar el 25 de març a la celebració
del Dia d’Águilas, organitzat pel
Centro Aguileño de Montcada i
Reixac. Per a aquesta tercera edi-
ció, la festa va canviar d’ubicació i
es va fer al Parc de les Aigües,
perquè l’escenari tradicional –la>> Tennis taula, a Can Tauler

PILAR ABIÁN

plaça d’Águilas, a Montcada
Nova– està en obres amb motiu
del soterrament de la carretera C-
17. El president del Centro Agui-
leño, José M. Hernández, ha ex-
plicat que la celebració “combi-

na els costums culturals de

Múrcia amb les tradicions ca-

talanes”. A la festa van actuar la
Rondalla de la Casa de Múrcia de
Sabadell, el grup d’havaneres

L’Espingari i la coral de l’entitat
organitzadora. També va haver
una degustació de vins de deno-
minació d’origen Jumilla i d’em-
botits i altres productes murcians,
com ara les migas.
El Centro Aguileño, amb 400
socis, és l’entitat que, conjuntament
amb el Consistori, organitza acti-
vitats per consolidar l’agermana-
ment entre Águilas i Montcada.

sílvia alquézar
silvia díaz
can sant joan
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L’Acaps-Montcada posa fi
a una trajectòria de 14 anys
laura grau
redaccció

L’entitat ha organitzat des del 1992 colònies d’estiu per a nens sahrauís

>>Últim grup de nens i nenes que va passar l’estiu a Montcada, ara fa dos anys

ARXIU/ LAURA GRAU

Gimcana de l’Agrupament Escolta
Una cinquantena d’infants va participar a la gimcana que va
organitzar l’Agrupament Escolta El Turó el 24 de març a la
plaça de l’Església, una iniciativa que tenia per objectiu donar
a conèixer l’entitat, de recent creació. 30 dels participants eren
de Montcada i Reixac i la vintena restant la integraven membres
de l’Agrupament Escolta de Caldes El Pasqualet, que va col·la-
borar en l’organització de l’activitat, que va incloure tallers, proves
i una xocolatada. La pròxima cita de l’Agrupament Escolta El
Turó és la participació a la fira de Sant Jordi de Montcada. SD

SANTI ROMERO

Després de 14 anys fent colònies
solidàries i col·laborant amb la
caravana d’ajut humanitari per
al poble sahrauí, l’Acaps-Mont-
cada ha posat punt i final a la
seva tasca i ha comunicat als
socis la dissolució de l’entitat,
decisió que va prendre en la seva
assemblea general del passat mes
de febrer. Els motius d’aquesta
decisió tenen a veure amb el canvi
de persones que hi hagut en la
delegació del Front Polisario a
Catalunya i els criteris d’organit-
zació de les colònies.

Recorregut. La secció local
de l’Acaps va començar a fun-
cionar a Montcada l’any 1992
amb l’organització de les pri-
meres colònies de nens sahrauís
i la col·laboració en la Carava-
na catalana d’ajut humanitari als
refugiats de Tinduff, a Algèria.
Des d’aleshores i de forma inin-
terrompuda, moltes famílies de
Montcada han acollit a casa seva
nens sahrauís. Aquesta activitat
la promou el Front Polisario,
partit que governa la República
Àrab Sahrauí Democràtica

(RASD), amb l’objectiu de do-
nar a conèixer la situació del
poble sahrauí, exiliat a la hama-
da algeriana des de fa més de 30
anys, arran de l’ocupació mar-
roquina del territori del Sàhara
Occidental. A més de col·laborar
amb les colònies,  l’Acaps també
duia a terme les campanyes per
recollir material humanitari amb
destinació als campaments.
El canvi al capdavant de la dele-
gació del Front Polisario, fa cinc
anys, va comportar l’aplicació
d’uns criteris diferents en l’orga-
nització de les colònies dels nens
que no comparteix l’Acaps-

Montcada, segons ha explicat
l’expresident, Xavier Jané: “No
és un parèntesi sinó un punt
i final de l’activitat que no-
més podria revisar-se si hi ha-
gués un canvi en la delegació
del Polisario a Catalunya”.
Tot i les diferències amb els re-
presentants del govern sahrauí,
Jané considera que “cal conti-
nuar donant suport als cam-
paments de refugiats”.
 L’Acaps Montcada ha acordat
destinar els diners del seu comp-
te, 2.250 euros en total, a la com-
pra d’ajut alimentari per a la 13a
Caravana amb el Sàhara.
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en 2 minuts...
�Curs per exercitar la memòria

La Creu Roja busca nous socis�
La Creu Roja de Cerdanyola-Ripollet-Montcada ha posat en
marxa una campanya per captar nous socis, de totes les edats.
Amb aquesta iniciativa, es vol vincular una mica més la població
amb les activitats de l’ONG i, alhora, aconseguir més recursos
per millorar els serveis que actualment ofereix l’organització.
Un equip de la Creu Roja s’encarrega d’informar via telèfon la
ciutadania sobre les possibilitats de col·laboració. En aquests
moments, l’Assemblea Comarcal compta amb 1.700 socis. Per
contactar amb l’ONG s’ha de trucar al 936 916 161. SD

�Daniel Rodrigo torna del Japó

Com treure el màxim de partit a la memòria i mantenir-la en
plena forma són dos dels objectius d’un nou taller que ofereix
el Centre Cívic Can Cuiàs, adreçat especialment a la gent gran.
El curs l’impartirà el psicòleg Francesc Fossas i girarà entorn a
la capacitat de la memòria, perquè recordem unes coses millors
que unes altres, els oblits quotidians i els recursos per mantenir
la ment desperta. Les classes, de 10 a 11.30h, començaran el
10 d’abril i seran per a 12 persones com a màxim. El preu és
de 25 euros i les inscripcions s’han de formalitzar al Centre
Cívic. SD

L’equip format pel montcadenc Daniel Rodrigo (foto) i els
seus dos companys de la Universitat
Politècnica de Catalunya, Marçal
Garolera i Ricardo Martín, ha quedat
a la part mitja de la classificació de la
final mundial del Premi de Pro-
gramació Informàtica, amb 680
participants. La competició es va ce-
lebrar a Toquio (Japó) el 15 de març.
El conjunt català va guanyar al 2006
la final europea, que li va donar pas al mundial, que es va
emportar Polònia. L’equip de Rodrigo va resoldre cinc dels
deu exercicis que va plantejar l’organització. SD

SILVIA DÍAZ

Recuperar les relacions veïnals
silvia díaz

montcada

La Xarxa dóna suport a dones del municipi amb problemes socials

Xarxa Veïnal Solidària

gent que es mou

més informació

Xarxa Veïnal Solidària

Casa de la Vila

935 651 122

SANTI ROMERO

>>La Xarxa va organitzar una jornada informativa fa un mes

La Xarxa Veïnal Solidària és una
iniciativa que va impulsar una
veïna del municipi, Rosa Fornieles,
després de fer un curs de moni-
tora sòciocultural a l’Oficina de la
Dona local. Aleshores va decidir
continuar el treball amb la creació
d’un grup amb persones volun-
tàries que donin suport a dones
que poden sentir-se soles, ne-
cessitin algú amb qui poder par-
lar o bé, acompanyin dones se-
parades a buscar els seus fills o a
processos judicials, entre d’altres.
Aquest grup està format per unes
30 dones de tot Montcada que
van començar a treballar a final
del 2006. Fins al febrer, les vo-
luntàries es reunien un cop per
setmana per formar-se, amb un
psicòleg i una pedagoga, per
aprendre a escoltar i donar suport
les dones amb problemes que
demanin el seu ajut.

Objectius. Fornieles ha explicat
que la iniciativa “pretén recupe-
rar la tradició veïnal d’escoltar-
se els uns i els altres i donar

un suport des del punt de vis-
ta d’amistat, no professional,
per això ja estan els serveis
tècnics”. En aquest sentit, la
Xarxa va aprofitar la sessió final
del curs de formació per oferir
una conferència sobre els serveis
que pot oferir l’Ajuntament o
altres organismes en l’atenció a les
dones.
A la cloenda, celebrada fa un mes
a la Casa de la Vila, van assistir
representants de Serveis Socials i

de l’oficina d’atenció a la víctima
de la Comissaria local dels Mos-
sos d’Esquadra. Ara, la Xarxa està
preparant una campanya de di-
fusió per captar més voluntàries
i donar-se a conèixer entre la
població.
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El peix que es mossega...
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més informació:

la bústia del lector

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

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
El pont del carrer Nord, que connecta la Carretera Vella amb el

carrer Pascual, és una zona de pas per a molts vehicles que van en

direcció a Can Sant Joan o a l’Ajuntament. Hi ha previst algun

projecte d’ampliació? Marc Ribera. Montcada

El Servei de Projectes i Obres està estudiant alternatives al res-

pecte. Una de les opcions analitzades passa per fer més ample el

pas actual, però comporta l’afectació dels serveis ferroviaris i de

finques privades. La segona opció se centra en executar un pas

alternatiu que connecti directament la Carretera Vella amb el carrer

Pascual, tot i que també afecta serveis ferroviaris. No obstant, se

segueix treballant en la recerca d’alternatives per tal d’escollir-ne la

més idònia. Albert Barenys, director de l’Àrea Territorial

Ajuntament-OMIC (Consumidors) 935 726 474
Ambulàncies               061
Andròmines 935 641 574
Auditori Municipal 935 751 289
CAP Montcada  (concertar visites) 902 111 444

(servei d’urgències) 935 750 544
CAP Les Indianes (concertar visites) 902 111 444

(telèfon directe, de 8 a 20h) 935 752 601
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

Epilepsia
Maika Medina

Mas Rampinyo

>> Tengo un hijo de 10 años
que en febrero ha cumplido un
año desde su primera crisis de
epilepsia. Lleva un control mé-
dico con un tratamiento al que,
en varias ocasiones, no ha res-
pondido por los efectos secun-
darios que la medicación con-
lleva. A pesar de que puede ha-
cer vida normal como cualquier
otro niño, la verdad es que he-
mos comprobado un rechazo
hacia él, de manera que nos da-
mos cuenta de cómo esta so-
ciedad se comporta en casos
como éste. Unos porque igno-
ran qué es esta enfermedad y
otros, simplemente, porque no
es su problema, pero creo que
se le debería prestar una espe-
cial atención ya que mi hijo no
es el primero ni el último en te-
nerla. Su centro escolar ha teni-
do la ocasión de ver de cerca
estas crisis, tanto profesores co-
mo alumnos. Pero parece ser
que es la primera experiencia
que han tenido (afortunada-
mente para ellos, claro está). Por
ello pienso que se deberían im-
partir unas charlas de carácter
obligatorio en los centros esco-
lares a nivel de prevención para
que, en caso de repetirse circuns-
tancias como ésta, esten prepara-
dos y sepan qué tienen que hacer.
Precisamente hay asociaciones
dedicadas a la epilepsia que in-
forman sobre cómo actuar y
cómo vivir con esto que, crean-
me, para el que no lo sabe es
muy duro. Nosotros acudimos
un domingo al mes a la sede de
la Asociación del epiléptico de
Badalona (Ronda de San Anto-
nio de Llefià, 10, teléfono 933
834 020). Allí nos informan de
todo y nos ayudan a superar los
malos momentos.
Sobre todo, es muy dura la pri-
mera vez que ocurre cuando ves
a tu hijo convulsionando y pien-
sas que lo pierdes, que se te va y
no sabes lo que es y te quedas
impotente con un ataque de pá-
nico por todo el cuerpo. Eso es
para vivirlo. Por ello quiero ha-
cer un llamamiento a todas las
personas, dirección escolar, pro-
fesores, Ayuntamiento y padres

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Rivas, c. Conca, 10
Duran, av. de Terra Nostra, 37

E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
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que tengan la voluntad de cola-
borar en este tema, para que
cuando otro niño pase por esto
se actue con la mayor rapidez y
eficacia. Poniendo interés, entre
todos lo haremos posible.

Un web del segle XXI?
Ramon Vilar

Mas Rampinyo

>> Ja fa temps que estic força
descontent amb la gestió tecno-
lògica que es fa al nostre mu-
nicipi, per la discriminació  que
patim alguns, però la presentació
del web municipal, ha estat la
gota que ha fet vesar la meva
paciència. Com a professional
en l’àmbit dels sistemes basats
en web i, com a curiós, vaig vo-
ler assistir a aquest esdeveni-
ment, que personalment volia
seguir perquè més d’un cop
havia formalitzat alguna queixa
vinculada a l’antiga web. Doncs
bé, si ara m’ho hagués de repen-
sar, no hi hagués anat.
No sé si els responsables de
coordinar aquest desenvolupa-
ment estan molt versats en noves
tecnologies o en estàndards ac-
tuals, però és que s’ha de dir que
el nou web sembla del segle
passat. S’han dedicat a fer un
web bonic amb un parell de
coses (com la inclusió del certi-
ficat idCAT en els tràmits) per
tal de fer veure que som capda-
vanters. Saben els responsables
de tot això, què són els estàn-
dards? I si els hi pregunto per
l’accessibilitat del lloc? Perquè ho
entenguem tots: l’accessibilitat
web és facilitar la seva utilització
a persones amb un cert grau de
discapacitat, amb problemes de
visió o altres patologies; tracta
de fer visible i accessible un lloc
independentment de les limita-
cions que l’usuari tingui (maqui-
nària, programari i capacitats de
l’usuari). Doncs res de tot això!
Si visualitzem el nou web amb
algun navegador que no sigui
l’Internet Explorer, es veu ma-
lament i, fins i tot, hi ha cops
que no es pot ni navegar (discri-
minació tecnològica).
Des de fa uns anys, l’accessibilitat
i la usabilitat són uns factors
claus que s’han de tenir en
compte a l’hora de crear un web,
i en cas de l’administració públi-

A l’anunci publicat en el número anterior
sobre el sorteig de pisos de la Font Pudenta
la xifra és de 36 i no pas de 31. També en
la notícia publicada sobre la Policia Local es
va dir que s’havien adquirit cinc motos
noves quan la xifra és de sis.

Fe d’errates

ca, tant això com el compliment
dels estàndards web són obli-
gatoris però Montcada, no fa cas
a cap dels dos punts! El web
sembla que hagi estat fet sense tenir
en compte les necessitats de la
població, ara  sí que trobem a por-
tada allò que ens volen mostrar
ara que s’apropen les eleccions.
Doncs bé, com que Montcada
som tots, el proper cop que in-
tenteu fer alguna cosa, feu-la amb
ganes, feu-la bé! No només un
web bonic, sinó útil i accessible.

Gracias
Concepción González

Can Sant Joan

>> A los dos agentes de la Poli-
cía Local por su rápida respuesta,
profesionalidad, amabilidad y
buen hacer ante la llamada que
hice el 23 de febrero, después
de recibir un golpe por la caída
de una madera desde un edifi-
cio en construcció situado en la
calle Reixagó de Can Sant Joan.
Un chapeau sin reservas para el
agente que, a petición mía, se
personó a posteriori en el lugar
de los hechos en un coche pa-
trulla y me trasladó al ambula-
torio, debido al estado de an-
siedad en que me encontraba,
supongo que provocado por el
espanto que me produjo pen-
sar en lo que podía haber ocu-
rrido.
Repito, me quito el sombrero
por la sensibilidad en mayúscu-
las con la que fui tratada por el
citado agente. Adjetivos muy
distintos definen a los respon-
sables de la obra para los cuales
su prioridad fue la altura desde
la que había caído la madera y
cómo. Para ellos tampoco debe
de ser muy importante su segu-
ridad, dado que había trabajado-
res sin casco protector y quizás
infringiendo alguna regla más
de la Ley de Protección de ries-
gos, aunque como he dicho
este escrito sólo es para dar de
nuevo las gracias a los agentes
de la Policía Local y a las per-
sonas que me apoyaron en esos
momentos.

J. Relat
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Aclariment
Davant la reivindicació expressada per
l’AV Can Cuiàs, recollida a la darrera edició,
la direcció del CEIP Ciutat Meridiana vol
deixar constància que des del curs 2005-6
el centre pertany a Montcada i els alumnes
del municipi tenen la màxima puntuació per
proximitat.

La frenada que està experimentat el sector immobiliari en la venda
d’habitatges de segona mà era un fenòmen esperat tenint en compte
el creixement desmesurat de preus que hi hagut en els últims anys.
La forta especulació iniciada als 90 va originar un encariment dels
terrenys per construir i, de retruc, del preu dels pisos de nova
construcció, que han arribat a ser prohibitius especialment per a la
gent jove. Aquesta espiral ha contribuït a incrementar el preu dels
immobles de segona mà.
Avui dia la majoria dels compradors d’una nova residència –a par-
tir de 300.000 euros de mitjana– responen al perfil de propietaris
que ja disposen d’un altre pis per vendre i que el fan servir d’entrada
per tal d’aspirar a una hipoteca assumible. Com que el preu de
l’habitatge nou ha crescut, també ho fa fet el de l’usat, encara que
aquest molt per sobre del de mercat. Fruit d’aquest decalatge,
actualment resulta més car comprar un pis de segona mà que no
pas acabat de construir.
El cas és que el comprador no vol duros a quatre pessetes, ni ficar-
se en hipoteques que, exposades a les periòdiques revisions, no pugui
finalment assumir. Els experts recomanen baixar preus, un consell
que més d’un haurà de seguir si vol vendre. En cas contrari, el sector
es mantindrà en un compàs d’espera que no beneficiarà ningú. Mentre
la bombolla immobiliària està a punt de petar, els joves són els que
més difícil ho tenen. El seu poder adquisitiu és baix i el dret a l’habitatge
sembla un luxe reservat a ben pocs. L’habitatge protegit, tant de
propietat com de lloguer, és cada cop més necessari i ha de passar a
ser una de les principals prioritats de les administracions.
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Tolerància 0 davant
l’incivisme

Ramón Sánchez
Portaveu d’ICV- EUiA

Eva Garcia
Portaveu del PPC

¡Por una Montcada
popular!

Estamos a vuit semanas de las elecciones,
donde los ciudadanos deben poner nota a
los políticos que les representamos en el
Ayuntamiento. Des del PPC consideramos
que Montcada necesita nuevos aires, nue-
vas políticas y formas de gobernar. Des-
pués de tantos años sufriendo gobiernos
de izquierdas, la ciudad necesita cambiar,
necesita frenar la especulación urbanística,
apostar por las políticas sociales de ver-
dad, dar respuesta a las deficiencias me-
dioambientales y, en definitiva, necesita un
gobierno que se preocupe de las personas
y de sus problemas, de su bienestar, sus
impuestos y su seguridad. En el PPC nos
comprometemos a incrementar la limpie-
za en las calles, a ordenar e integrar la inmi-
gración legal, aumentar las dotaciones de

La diferència està en
els fets, no en les paraules

Tornem a demanar
diàleg

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

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

Volem una ciutat
amb continguts

Opinions dels grups
polítics amb representació

al Ple de l’Ajuntament
Aquests darrers dies hem vist la diferència
que hi ha entre teoritzar sobre habitatge i
fer realitat els compromisos adquirits. Les
administracions han de vetllar perquè la
ciutadania tingui accés a un habitatge dig-
ne i nosaltres treballem de valent per a
fer-ho possible en col·laboració amb d’al-
tres organismes públics i també amb pro-
motors privats, per tal de posar a l’abast
de la ciutadania una bona oferta d’habi-
tatge social de compra i de lloguer.
Des de fa uns dies, més de 200 famílies
disposen del seu nou habitatge protegit a
Mas Duran i al carrer Ripoll. I el compte
no s’acaba aquí. Dissabte 24 vam col·locar
la primera pedra de 42 vivendes en règim
de lloguer per a joves i el 30 de març sor-
tegem 36 pisos protegits a la Font Pu-

denta. També a Mas Duran promovem
la construcció de 92 habitatges més de
lloguer i prop de 200 de compra. Si a
aquestes hi sumem les 142 que aniran a la
Ribera, les 56 de la Rasa i 80 més a Mas
Duran, parlem de prop de 900 habitatges
protegits en aquest mandat.
El model del PSC també s’encamina a
l’impuls de la salut (acabem d’inaugurar
el CAP Les Indianes i aviat tindrem hos-
pital), l’educació (hem estrenat la segona
escola bressol municipal i en tindrem una
altra al centre i dos nous centres de secun-
dària) o la cultura (aquest any acabarem
la nova biblioteca  i el nou auditori, amb
una sala polivalent amb capacitat per a
430 persones). Són els fets i no les parau-
les el que ens diferencia els uns dels altres.

Els programes electorals sovint recullen
actuacions concretes que venen a reflectir
les demandes dels electors. No és d’estra-
nyar, doncs, que en política municipal hi
hagi propostes amb les quals coincideixi
la majoria de partits. El tret diferencial és
la manera de governar i l’objectiu que es
persegueix amb aquesta acció de govern.
L’actual govern ha prioritzat les actuacions
d’aparador enfront les que dissenyen i
construeixen un projecte de futur per a
Montcada. ERC proposa una manera
diferent de governar, assumint compro-
misos que marquen el model de ciutat
que defensem: posar fre a l’especulació
urbanística, protegir i potenciar les zones
verdes, control exhaustiu de les empreses
que comporten risc mediambiental, im-

Des d’ICV- EUiA volem deixar molt clara
la nostra posició respecte la nostra negati-
va de viatjar a París juntament amb l’em-
presa Lafarge. No creiem que sigui el mo-
ment de viatjar, sinó de resoldre molts dels
problemes que des dels diferents barris
han anat sorgint i que requereixen el con-
sens de totes les forçes polítiques del
municipi. Un consens que el propi Ajun-
tament no ha respectat, ja el que el grup
majoritari (PSC) finalment s’ha reunit amb
els veïns de Can Sant Joan sense convi-
dar-nos ni a nosaltres ni a l’altre soci de
govern.
Si plategem les solucions de manera indi-
vidual, no farem res. Si el grup socialista
no vol tenir-nos en compte per a la reso-
lució d’aquest problemes, nosaltres ens

sentirem autoritzats per fer les nostres
pròpies propostes. Portem tres anys fent
de socis de govern, en què hem hagut
d’aguantar moltes crítiques per haver
intentat avançar en consens amb un go-
vern que porta vuit anys al capdavant de
l’Ajuntament. Amb això volem dir que
potser som responsables d’alguns dels
errors comesos, però no de tots. Hem
demanat diàleg per resoldre aquests pro-
blemes i hem rebut un no per resposta.
Doncs bé, si no estem informats, haurem
de preguntar quins són els plans del  PSC
per actuar de forma decidida a Can Sant
Joan, a Can Cuiàs i a la Zona 21? Com
ens demanen que anem a París, si ni tant
sols coneixem quines són les directrius
mediambientals del nostre Ajuntament?

pulsar i atreure nous sectors industrials amb
activitats econòmiques d’alt valor afegit i
no ser ciutat de serveis de l’àrea metropo-
litana...
El que volem és fer una ciutat de primera
no només equipaments de primera. Per
portar-ho a terme comptem amb una can-
didatura basada en l’assumpció dels valors
del compromís, honestedat, preparació,
i eficàcia en la gestió. Homes i dones,
militants d’esquerra i independents que
compartim un projecte de futur assentat
en la racionalitat, en el sentit comú, en la
preparació i la decisió. Que entenem que
Montcada s’ha d’anar construint des del
realisme, el rigor i la planificació. Us con-
videm a abandonar la Montcada estètica i
a consolidar  una ciutat amb continguts.

En el Ple del mes de març s’aprovarà
l’ordenança municipal per fomentar el
civisme a la nostra ciutat. Cal aplicar me-
sures immediates a aquesta xacra que afec-
ta la convivència dels ciutadans i ciuta-
danes de Montcada.
Cal poder dormir a la nit, per això les
motos i els cotxes han de circular amb
atenció. Hem de ser responsables dels resi-
dus que generem i utilitzar correctament
els diferents tipus de contenidors. Volem
gaudir dels nostres parcs i jardins i no fer
malbé les flors ni les plantes. Cal utilitzar
les papereres, hem de portar els gossos
lligats i recollir la defecació dels mateixos.
Ens agraden les parets netes, sense pintades
ni grafittis, cal que es respecti el mobiliari
urbà …

policías, disminuir aquellos impuestos que
se permita siendo de competencia muni-
cipal así como acabar con el malgasto y
el derroche del gobierno local que sólo
vive preocupado por el siguiente com-
plejo de pisos o casas a construir o por el
próximo viaje a realizar. Montcada me-
rece ser una ciudad de primera y referen-
cia en el cinturón metropolitano, y eso no
se consigue con un campo de fútbol que
tantos años nos costará pagar o un com-
plejo macrobibliotecario que tampoco era
una necesidad. Se consigue haciendo po-
líticas que permitan incrementar el bienes-
tar de todos los ciudadanos, no sólo de
unos cuántos. Éste es mi compromiso de
cambio con la ciudad y ese cambio pasa
por un gobierno del PPC.

Per fer-ho possible l’ordenança contem-
pla, en primer lloc, informació i sobretot
formació. Començant per les escoles en
tallers que fomentin, ja des de petits, l’im-
portància del respecte entre els uns i els
altres i amb el nostre entorn.
I acabant per aquells que, per sort en són
pocs, que no entenen res més que no
sigui la sanció. Primer econòmica, però
també fent treballs per a la comunitat
que han violentat amb les seves malifetes.
Per aplicar-ho, crearem la figura de l’agent
cívic que hi haurà a cada barri, per ga-
rantir el compliment de la normativa, per
garantir la informació i, si cal, la sanció.
En definitiva, tolerància 0 davant de
l’incivisme.
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Divendres 30
inauguració. Del nou Centre d’Aten-
ció Primària Les Indianes. Hora: 12.30h.
Lloc: Camí de la Font Freda (Pla d’en Coll).
inauguració. De l’Escola Bressol
Mitja Costa. Hora: 17h. Lloc: Avinguda
Terra Nostra, s/n.
processó. Divendres de Dolors. Re-
corregut per carrers de Can Sant Joan,
començant pel carrer Molí.  Hora: 18.30h.
Després del recorregut, missa de bene-
dicció 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.
conferència. Sobre la República i
la Llei de la Memòria Històrica. Amb Elisa
Riera, escriptora; i Joan Josep Nuet, diputat
d’EUiA al Congrés de Madrid. Hora:

19.30h.  Lloc: Casa de la Vila. Organiza:

Agrupació local d’EUiA.
sorteig. Dels pisos de protecció oficial
de l’avinguda Font Pudenta. Hora: 20h.
Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Dissabte 31
concert. Presentació del nou cedè de
L’Espingari. Hora: 19h. Lloc: Auditori.
Gratuït. Organitza: L’Espingari.

Diumenge 1
II Tast de Vins. Degustació de vins
amb denominació d’origen. Hora: D’11 a 15h.
Lloc: Plaça de l’Església. Preu del tiquet: 8
euros. Organitzen: Restauradors de Mont-
cada i Regidoria de Comerç.

Dilluns 2
tallers. De cuina típica de Setmana San-
ta. Fins al 6 d’abril. Hora: 10h. Lloc: Centre
Cívic Can Cuiàs. Organitza: Grup de Do-

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

nes de Can Cuiàs. exposició. “Georges
Rémi: Hergé, 100 anys del seu naixement”.
Fins al 30 d’abril. Lloc: Biblioteca Centre.

Dimarts 10
setmana esportiva.  Futbol sala,
futbolí, dards, bàsquet i escacs. Premis per
als guanyadors. També el 12 i 13 d’abril. Hora:

A partir de les 17h. Lloc: Can Tauler.

Dimecres 11
exposició. “Per sucar-hi pa: el menjar
en la literatura infantil i juvenil”. Fins al 7 de
maig. Lloc: Biblioteca Can Sant Joan.
conferència. “El tractament de les
llengües a l’escola del segle XXI”. Amb Artur
Noguerol, professor de Didàctica de la Llengua
i Literatura Catalana de l’UAB. Hora: 19.30h.
Lloc: Casa de la Vila. Org: CEIP El Turó.

Dijous 12
exposició. Sobre l’aigua, emmarcada
en els actes de l’Expo de Saragossa 2008.
Lloc: Casa de les Aigües.

Divendres 13
hora del conte. Metge Butxaques.
Amb Carme Brugarola. Hora: 18h. Lloc:

Biblioteca Montcada Centre.
concert. 20 anys de Montcada Ràdio.

Amb La Unión, La Guardia i Los Rebeldes.
Hora: 21h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet. Gra-
tuït. Organitza: Montcada Ràdio.
festa Get Back. Especial pop es-
panyol dels anys 80. Hora: A partir de les 0h.
Lloc: Cactus discoteca. Organitza: Programa
Get Back de Montcada Ràdio.

Dissabte 14
sopar literari. Veredicte del 3r  Premi

Horaris: de dilluns a divendres, e 9 a 15h i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

EL DIBUIX I CAPELLA
de Joan Capella
Fins al 16 de maig
Inauguració:

17 d’abril, a les 19h

EXPOSICIÓ

13 d’abril, a les 21h

Pavelló Miquel Poblet
Gratuït, amb invitació

Organitza: Montcada Ràdio (104.6 fm)

Exposició “Guanya’t un punt”
Del 17 al 29 d’abril

20 ANYS DE LA RÀDIO
Concert d’aniversari
amb La Unión, Los
Rebeldes i La Guardia

PRESENTACIÓ

PREMI D’INVESTIGACIÓ
“L’evolució del paisatge
a Montcada i Reixac”
18 d’abril, a les 19h

Nacional de Microrelats El Basar i presentació
del tercer llibre. Hora: 20.30h. Lloc: Restau-
rant Sant Lluc (c/ Clavell, 9). Preu del sopar:

20 euros. Org: Montcada Comunicació.
teatre. Living Costa Brava. Cascai Teatre.
Hora: 22h. Lloc: Auditori. Preu: 5,50 euros.

Diumenge 15
teatre familiar. La lluna d’en Joan.
Amb Teatre Nu. Hora: 12h. Lloc: Auditori.
Preu: 3,10 euros.

Dilluns 16
reunió. De les famílies de la Comissió
de necessitats educatives especials. Hora:

19h. Lloc: Ajuntament de Montcada i Reixac
(Av. de la Unitat, 6). Organitza: CNNE.

Dimarts 17
exposició. Del concurs “Guanya’t un
punt”. Fins al 29. Lloc: Casa de la Vila.
inauguració. De l’exposició “El di-
buix i Joan Capella”. Fins al 16 de maig.
Hora: 19h. Lloc:Auditori.

Dimecres 18
trobades culinàries. Hora: 18h.
Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Organitza:

Grup de Dones de Terra Nostra.
presentació. Del llibre “L’evolució
del paisatge de Montcada i Reixac durant
el segle XX”. Hora: 19h. Lloc: Auditori
Municipal.

Dijous 19
veredicte. Del concurs “Guanya’t un
punt”. Hora: 18h. Lloc: Auditori.
veredicte. Del 9è concurs “Vet aquí un
gat” i presentació del llibre amb els guanya-
dors del 2006. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

Mostra de puntaires
Fins a mitjan d’abril

 més informació: www.montcada.cat

25 ANYS DE L’ESPINGARI
Presentació del nou cedè

31 de març, a les 19h

CONCERT

LIVING COSTA BRAVA
amb Cascai Teatre

14 d’abril, a les 22h

TEATRE

 Preu: 5,50 euros

LA LLUNA D’EN JOAN
amb Teatre Nu

15 d’abril, a les 12h

TEATRE FAMILIAR

 Concert gratuït

 Preu: 3,10 euros



251a quinzena
abril 2007 cultura

CARNAVAL 2006cultulra1a quinzena

abril  2007cultura 25

 >> Jorge Gómez amb Joan Capella al seu estudi de Mas Rampinyo al  2002

La mostra, que obre el programa d’activitats de Sant Jordi, s’inaugura el 17 d’abril a l’Auditori Municipal

laura grau
montcada

SANT JORDI 2007

La Fundació Joan Capella organitza
una exposició de dibuixos de l’artista

La programació de Sant Jordi
s’inaugura aquest any amb un
esdeveniment cultural històric: la
primera exposició pública d’una
part de l’obra que Joan Capella
va cedir a l’Ajuntament l’any
2002, tres anys abans de la seva
mort, ocorreguda l’octubre del
2005. L’acte inaugural tindrà lloc
el 17 d’abril a l’Auditori (19h).
La mostra, titulada El dibuix i
Joan Capella, està formada per
50 dibuixos que comprenen gai-
rebé mig segle de creació i una
variada mostra de models te-
màtics: retrats, autoretrats, natu-
res mortes, figures animals, in-
teriors, marines i paisatges. Que
la primera exposició de la Fun-
dació Joan Capella –en procés
de constitució– fos de dibuix va
ser un dels desitjos que l’artista
va manifestar al seu amic i biò-
graf, Jorge Gómez, responsa-
ble de la gestió del Fons d’Art
Joan Capella. Segons Gómez,
Capella pensava que el dibuix és
la base que serveix de suport a
la veritable pintura. “També li
semblava molt adient –afe-
geix– que la Fundació comen-
cés el seu trajecte pel dibuix,
per la gènesi”, afegeix.

Llibre-catàleg. La Fundació
ha editat un llibre-catàleg de la
mostra amb escrits de quatre crí-
tics d’art de reconegut prestigi,
Ramon Casalé, Josep M.Cade-
na, Conxita Oliver i José Cor-
redor-Matheos –membres del
jurat del Premi de Pintura Juan
Ramon Masoliver–, que parlen
del dibuix al llarg de la història,
a Catalunya i en l’obra de Cape-
lla. “Amb aquesta exposició
es fa realitat un dels desitjos
del Joan –explica Gómez–,
que també somiava amb un
equipament on es fessin clas-
ses d’art i activitats culturals i
educatives i que fos la seu de
la Fundació”. La institució ofe-
reix visites guiades per als centres
educatius del municipi que ho de-
manin al telèfon 935 651 122 o
al correu jgomez@montcada.org.

FOTOS: BENITO MARCOS

“El dibuix ens permet conèixer el pintor”
>> ENTREVISTA A J.CORREDOR-MATHEOS, comissari de l’exposició

-Quins criteris s’ha seguit
per triar els dibuixos que in-
tegren l’exposició?
Hem tingut en compte els dife-
rents gèneres que va tractar
l’autor: la figura, el retrat, el pai-
satge urbà, la natura, les natures
mortes i la caricatura. També
hem volgut que estiguessin re-
presentades les diferents etapes
creatives perquè es pogués com-
provar l’evolució de l’artista al
llarg del temps.
-Quina importància té el
dibuix en l’obra de Capella?
El dibuix sempre és important
en l’obra d’un artista perquè és
el més espontani, el més íntim.
A l’exposició podrem veure
apunts sobre el natural i també

dibuixos acabats de gran qualitat.
L’avantatge del dibuix és que ens
permet conèixer el pintor. A tra-
vés de la línia, les ombres i la
taca,  ja es pot intuir la pintura i
la vàlua d’un artista.
-Està prou valorat el dibuix
com a disciplina artística?
El dibuix no és prou reconegut
ni pel públic ni pels col·leccionistes
perquè consideren que és un art
menor en relació a la pintura i no
és així. Hi ha artistes en què el
dibuix és millor que la pintura, no
és el cas de Capella, que va assolir
el màxim nivell com a pintor i
alhora era un bon dibuixant
-A vostè l’unia una relació
d’amistat amb Joan Capella.
Sí, nosaltres manteníem una rela-

ció especial que va nèixer quan
teníem 14 anys i estudiàvem en
una acadèmia. Aleshores, cap
dels dos sabia que ens retroba-
ríem anys més tard en el món

 >> Tres cadires buides, 1980 (dibuix a tinta sobre paper)

 >> Corredor-Matheos, a la dreta, amb la resta del jurat del Premi Masoliver

 >> Autoretrat meditant, 1960 (dibuix a llapis sobre paper)

ARXIU / SÒNIA HERNÁNDEZ

de l’art. Estic satisfet de la rela-
ció que tinc amb la Fundació
Capella i amb el Premi de Pin-
tura Juan Ramon Masoliver, del
qual sóc jurat. LG
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Mig miler d’autors participa en la
tercera edició del Premi El Basar

laura grau
montcada

El llibre recopilatori incorpora un cedè amb els àudios dels microrelats dramatitzats per actors professionals

En el moment de tancar aquesta
edició i a manca de tres dies
perquè finalitzi la convocatòria
del mes de març, el Premi Na-
cional de Microrelats El Basar
de Montcada Ràdio ha registrat
una participació de 500 autors i
una mitjana de 165 textos al mes.
Aquestes xifres superen totes les
expectatives i donen una nova
dimensió al certamen que, des
de la seva inclusió al web el-
recreo.com, ha rebut textos d’arreu
del món, principalment
d’Amèrica Llatina.

Sopar literari. El proper 14
d’abril es farà públic el veredicte
del 3er Premi Nacional de
Microrelats El Basar de Mont-
cada Ràdio en el decurs d’un
sopar literari que tindrà lloc al

 >> Portada del novè Premi

sant jordi 2007

La setmana prèvia a Sant Jordi es fallen el ‘Vet aquí un gat’ i ‘Els contes d’en Sergi’ i es presenten els volums

El concurs ‘Guanya’t un punt’
bat rècords amb 828 participants

Es presenta el
llibre del Premi
d’Investigació

Les biblioteques
de Montcada fan

exposicions
La Biblioteca de Montcada
Centre acollirà entre el 2 i el 30
d’abril una exposició titulada
Georges Rémi: Hergé, 100 anys del
seu naixement, que inclourà una
àmplia bibliografia sobre el
creador de “Les aventures de
Tintín”, un dossier de premsa i
diferents pàgines web sobre el
tema. Per la seva banda, la Bi-
blioteca de Can Sant Joan pre-
para una mostra sobre el paper
que juguen la cuina i el menjar
en la literatura infantil i juvenil
amb el títol Per sucar-hi pa que
es podrà veure a partir de l’11
d’abril. Les biblioteques també
seran presents a la Fira del llibre
al carrer que tindrà lloc el 22
d’abril a Can Sant Joan i el 23 al
centre. LG

laura grau
montcada

El 19 d’abril (18h) es farà l’en-
trega de premis del concurs de
punts de llibre Guanya’t un punt
que enguany ha comptat amb
la participació de 828 nens i ne-
nes, rècord de participació. Els
treballs participants estaran ex-
posats a la Casa de la Vila des
del 17 fins al 29 d’abril. Els pre-
miats s’imprimiran com a punts
de llibre commemoratius de la
Diada de Sant Jordi. El mateix
dia, a les 19.30h, es farà públic

també a l’Auditori el veredicte del
concurs Vet aquí un gat 2007,  en
el qual han participat 42 autors, i
es presentarà el volum dels millors
contes de l’anterior edició.

Contes infantils. El 20
d’abril l’Auditori serà l’escenari
del veredicte i el lliurament de
premis del concurs Els contes d’en
Sergi, que organitza el Centre Ju-
venil La Ballesta i que ha comp-
tat amb 630 participants. També
es presentarà el llibre amb els
guanyadors.  >> Portada dels nous contes  >> El millor del Vet aquí un gat 2006

El 18 d’abril es farà a l’Auditori
(19 h)  l’acte de presentació del
llibre Evolució del paisatge de
Montcada i Reixac durant el segle
XX, que va guanyar la darrera
edició del Premi d’Investigació
de Montcada i Reixac. L’autora
del treball premiat és la barce-
lonina María José Duran, de 31
anys i estudiant de la Universitat
de Barcelona (UB). El premi
consistia en una beca de 2.400
euros. LG

restaurant Sant Lluc (Clavell,
9) de Montcada i Reixac. Les
reserves es poden fer al telèfon
935 726 492. A més de donar a
conèixer el guanyador de l’edi-
ció, també es presentarà el vo-
lum on es publiquen els textos
seleccionats i finalistes de cada
mes –el certamen selecciona un
guanyador i quatre finalistes cada
mes des de l’octubre de 2006 i
fins al març de 2007. Enguany
el llibre, il·lustrat amb fotogra-
fies del montcadenc, Òscar Bar-
cons, de l’AFOMiR, incorpora
un cedè amb la dramatització
dels microrelats seleccionats de
cada mes. El treball l’ha dirigit
David Velasco, de Dèria Teatre,
i ha comptat amb la participació
de professionals del món del
doblatge com Noemi Bayerri,
Germán Josep, Maribel Po-
mar i Poblo Gómez.  >> Velasco en un moment de la gravació amb l’actor de doblatge Pablo Gómez

BENITO MARCOS

ARXIU

LAURA GRAU
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Fins al 5 d’abril es pot visitar a l’equipament una mostra sobre la història del grup

SANTI ROMERO

L’Espingari presenta el cedè
‘25 anys cantant’ a l’Auditori

Puntes de coixí i brodats
a la Casa de la Vila

>> MÚSICA

laura grau
montcada

 >>  D’esquerra a dreta, Ricard Perarnau, Xus Asenjo, Joan Perarnau, Dolors Puig, Pere Ferrer i Maribel Páez

L’Espingari presentarà el seu
darrer cedè “25 anys cantant”
el 31 de març a les 19h a l’Audi-
tori Municipal. L’acte s’em-
marca en el programa  comme-
moratiu del 25è aniversari del
conjunt, que va començar el pas-

Fins a mitjan d’abril es pot visi-
tar a la Casa de la Vila una expo-
sició de l’Associació de Puntaires
de Montcada Centre formada
per una gran varietat de peces
artesanals fetes amb puntes de
coixí, brodats, vainiques i altres
tècniques tradicionals. La profes-
sora que imparteix les classes,

>> EXPOSICIÓ

 >> Algunes de les peces exposades són autèntiques joies

SÍLVIA ALQUÉZAR

laura grau
montcada

sat 23 de març amb la inaugu-
ració d’una exposició sobre la
seva trajectòria. La regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU),
va elogiar “l’esforç que suposa
mantenir una formació mu-
sical durant tants anys”. Un
dels fundadors, Joan Perarnau,
visiblement emocionat, va re-

cordar la figura d’Andreu Na-
varro, exmembre del grup, mort
el passat novembre, i l’excantant
Dolors Puig va fer un repàs de
l’evolució del conjunt que ha fet
prop de 400 sortides arreu del
món. Al final de l’acte. L’Espin-
gari va tocar algunes de les peces
que integren el cedè recopilatori.

M.Carmen Sánchez, ha destacat
la gran bellesa de les creacions
exposades entre les quals crida
l’atenció un braçalet fet de pun-
tes de coixí amb fil d’or i un
vestit regional de Castelló, on es
poden admirar puntes de gran
dificultat, vainiques i brodats
espectaculars. L’Associació es
reuneix dos cops per setmana a
la Casa de la Vila.
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Surten a la llum tres noves
cases i una llàntia de ceràmica

silvia díaz
montcada

 >> D’esquerra a dreta, Amèlia Morral, Lluís Velasco, Mercedes Duran, Daniel López i Gemma Hidalgo

SILVIA DÍAZ

>> Cicle de Poesia a la Frescaen 2 minuts...
Concurs de cartells de Can Tauler�

Assemblea de l’Abi sobre el seu futur
La junta directiva de l’Abi convoca el 12 d’abril l’assemblea
general ordinària de socis a la sala polivalent de l’entitat, al
carrer Colon, 5, a les 20h en primera convocatòria i a les
20.30h en segona. En aquesta trobada, a banda de tractar els
aspectes ordinaris del decurs de l’any, com els pressupostos i
la memòria d’activitats, es farà pública una proposta sobre el
futur de l’Abi, “fent especial èmfasi en l’obtenció dels
recursos necessaris per tirar endavant les seves activitats
anuals –explica el seu president, Miquel Àngel Gràcia– i en
la urgència d’adequar les instal·lacions per poder dur a
terme la nostra tasca amb garanties de continuïtat i
qualitat”. LR

�

>> JACIMENT LES MALESES

Sant Jordi, als Centres Cívics�

Les excavacions efectuades
durant el juliol del 2006 a la zona
nord del jaciment ibèric de Les
Maleses –al Pi Candeler, a la
Serralada de Marina– han des-
cobert tres nous habitatges i han
confirmat que les cases es cons-
truïen al llarg d’un ample carrer
central. De les moltes restes de
ceràmica que s’hi han trobat, ha
aparegut una llàntia denomina-
da campaniana, recoberta de
vernís negra i amb dibuixos que
evoquen els àtics, que és de gran
interès científic perquè és una de
les poques d’aquestes caracte-
rístiques que s’ha descobert a
Catalunya.
Els resultats de les excavacions
es van presentar el 22 de març a
la Casa de la Vila, amb la pre-
sència de la directora del Museu
Municipal, Mercedes Duran, els
arqueòlegs Daniel López i
Gemma Hidalgo, i el director
del Consorci de la Serralada de
Marina, Lluís Velasco, i la regi-
dora de Cultura, Amèlia Morral
(CiU). Un grup de més de 20

voluntaris –estudiants de l’IES
Montserrat Miró, de l’IES Alella
i de la Universitat de Barcelona
(UB)– va participar a la cam-
panya. La superfície total en la
què s’ha treballat és de 177 m2,
dividits en dos sectors: el 500,
de 91m2; i el 600, de 75m2.  Els
habitatges coneguts com 11 i

La pròxima campanya d’excavacions pretén descobrir l’entrada del poblat

reptes
PRÒXIM OBJECTIU, UBICAR ESPAIS

11b, d’entre 11 i 13 m2, s’han
localitzat a la zona 500. Al costat
de l’11b s’ha trobat un mur i una
estructura circular que, segons
Gemma Hidalgo, “ens fa pen-
sar que hi ha una continuïtat,
però ho vam descobrir quan
s’acabava la campanya i que-
da pendent per a la pròxima”.

De cara a l’estiu vinent es

treballarà sobre la zona cen-

tral del jaciment ibèric Les

Maleses. Segons la directora

del Museu, Mercedes Duran,

“s’intentarà localitzar l’en-

trada al jaciment, una tro-

balla imprescindible per

fer-nos una idea ajustada

de la distribució dels es-

pais”. L’altra vessant d’anàlisi

de les excavacions són les

restes materials, majoritària-

ment de ceràmica, que des-

prés de la campanya de l’estiu

es porten al laboratori. Els

treballs d’investigació els finan-

cien l’Ajuntament de Mont-

cada i el Consorci de la Ser-

ralada de Marina. El director

del Consorci, Lluís Velasco, va

explicar a la presentació que

“la feina que es duu a ter-

me des del municipi és de

gran rigor científic i peda-

gògic”.

En aquest sentit, el Museu i

el CEIP El Turó organitzaran

properament una visita per als

alumnes, un acte emmarcat

en el programa del 40è aniver-

sari de l’escola. SD

El Centre Cívic Can Cuiàs i el de l’Alzina preparen activitats
per celebrar la Diada de Sant Jordi. L’oferta de l’equipament
de Can Cuiàs s’adreça al públic infantil, amb tallers de punts
de llibre, fang, confecció de roses, ceràmica i maquillatge.
Aquest programa es desenvoluparà al llarg de la tarda del 20
d’abril i també hi haurà una pel·lícula infantil. D’altra banda, el
Centre Cívic l’Alzina, a Terra Nostra, acollirà la projecció i el
posterior debat de la pel·lícula El cartero i Pablo Neruda, dirigida
per Michael Radford, també el dia 20 (18h). El film presenta
dos móns aparentment distants, representats per una figura
literària i un modest repartidor de cartes del sud d’Itàlia. SD

Xerrada sobre llengües i escola
“El tractament de les llengües a l’escola del segle XXI” és el
títol de la conferència que farà l’11 d’abril a la Casa de la Vila
(19.30h) el  professor de Didàctica de la Llengua i Literatura
Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Artur
Noguerol. La xerrada s’emmarca en el programa d’activitats
que ha organitza el CEIP Turó amb motiu del quarantè
aniversari de la seva fundació. LG

�

Els joves d’entre 16 i
25 anys que siguin crea-
tius i dominin els pro-
grames de disseny Free-
Hand o Coreldraw, en-
tre d’altres, poden op-
tar a presentar-se al pri-
mer concurs de cartells

que ha convocat la Regi-
doria d’Infància i Jo-
ventut de l’Ajuntament per escollir la imatge que anunciarà la
pròxima edició de la Mostra de Turisme Juvenil, prevista al juny.
Les obres hauran de fer constar l’eslògan Mostra de Turisme Ju-
venil i s’hauran de fer arribar a l’Espai Jove Can Tauler (foto)
abans del 4 de maig. Totes les obres presentades seran exposades
a l’equipament del carrer Balmes durant la segona quinzena de
juny. El veredicte es farà públic l’11 de maig i l’entrega de
premis, el 15 de juny, coincidint amb la inauguració de la Mostra.
El guanyador rebrà un premi de 180 euros. LG

SÒNIA HERNANDEZ /ARXIU
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 Humor surrealista a ‘Living
Costa Brava’ de Cascai Teatre
laura grau
montcada

Un músic de carrer, un inven-
tor histriònic, un aficionat al
tuning passat de rosca i una Pretty
Woman resclosida són els perso-
natges de Living Costa Brava,
l’obra que la companyia Cascai
Teatre representarà el 14 d’abril
a l’Auditori (22h). Es tracta d’un
espectacle basat en el teatre cò-
mic gestual i l’humor de l’absurd,
dirigit per l’actor i director Mar-
cel Tomàs. L’obra està inspira-
da en els personatges que viuen
a la costa, sotmesos al llarg dels
anys a les rutines de les zones
turístiques.

Sentit crític. Tot i ser una
obra còmica, Living Costa Brava
no renuncia a analitzar amb ull
crític determinats comporta-

>> TEATRE

crítica

El músic gadità Chano Domín-
guez és en l’actualitat un dels
ambaixadors més notables del
jazz espanyol arreu del món i la
seva tècnica pianística es va fer
patent a l’Auditori de Montcada
el passat 25 de març amb la
companyia d’Horacio Fumero
al contrabaix i David Xirgu a la
bateria. Amb referències de
músics tan notables com Bud
Powell i Bill Evans, entre d’al-
tres, el veterà pianista  va oferir
un concert marcat pel rigorós
coneixement dels clàssics
modernistes del piano jazzístic,
on el bop va ser un referent
important durant gran part de
l’actuació. Es va mostrar exce-
l·lent amb estàndars clàssics
com What is this thing called
love (Cole Porter) i Poinciana
(Simon & Bernier), tema on va
fluir de manera extrema la mà-
gia pianística de Chano que,

>> MÚSICA

 >> Dos  dels actors de Cascai Teatre a l’obra Living Costa Brava

Chano Domínguez Trio
triomfa en un Auditori ple

CASCAI TEATRE/ARXIU
SANTI ROMERO

ments d’autòctons i  nouvinguts.
L’escenografia també juga un
paper important ja que els per-
sonatges entren i surten d’arma-

ris on viuen literalment entafo-
rats, metàfora dels estudis que
es lloguen a l’estiu a les pobla-
cions costaneres.

Andreu Fàbregas, crític de jazz i presentador de ‘Camps de Cotó’ a Montcada Ràdio

amb els seus companys, van
rememorar la sessió històrica
d’Ahmad Jamal, Israel Crosby i
Vernell Fournier al 1958. Un no-
table Jo vull que m’acariciïs del
gran Tete Montoliu, al qual va de-
dicar el concert amb motiu del
desè aniversari de la seva mort,
i un espectacular blues de con-
textos modals van estar els
moments de màxima inspiració
d’un trio que, amb la tradició a
les mans, factura un llenguatge
post bop cent per cent contem-
porani i d’altíssim nivell musi-
cal. També van brillar les líriques
interpretacions de temes com
Rumba Marina i El Toro y la Lu-
na, on el públic assistent va po-
der apreciar la innata inventiva
solista de Chano Domínguez en
plena convivència amb el fla-
menc i les músiques llatines,
on aquest músic és tota una
autoritat.

  MÀGIA I INSPIRACIÓ

L’Escola d’Eva
Nieto, al Saló
de l’Ensenyament
Les alumnes de l’Escola de

Dansa Eva Nieto de Montcada

van participar al Saló d’Ense-

nyament que va tenir lloc del 15

al 18 de març a Barcelona. Les

joves van lluir diferents disfres-

ses i van ser maquillades per

alumnes de les escoles de For-

mació Professional en perru-

queria, estètica i caracteritza-

ció (foto).També van mostrar

algunes coreografies. LR

EVA NIETO
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el retro-visor laura grau

El CEIP Turó va néixer a Can Sant Joan fa quaranta anys com una escola pionera i un referent al barri

ARXIU E.RELAT

Pedagogia sobre caixes de fruita

 >>  M.Eulàlia Relat amb alumnes del col·legi el Turó quan va començar a funcionar als anys seixanta a Can Sant Joan

laura grau
montcada

L’artista local
Jordi Amenós
estrena web

 >>  Web de Jordi Amenós

L’octubre del 1966, dues joves
farmacèutiques acabades de lli-
cenciar, M.Eulàlia Relat i Mont-
serrat Martorell, membres del
Moviment Escolta vinculat a la
parròquia de Santa Engràcia,
van posar en marxa una escola
de primària a Can Sant Joan per
cobrir les greus mancances que
existien en l’àmbit de l’educació.
Les classes es feien en un local
cedit per la parròquia de Can
Sant Joan i situat al carrer Bateria.
A pesar de la precarietat de mit-
jans –les cadires eren caixes de
fruita buides–, en poc temps
l’escola es va convertir en un
referent per a les famílies en te-
mes educatius, sanitaris i socials.
“Ens va sorprendre la bona
resposta dels pares que no
faltaven a cap reunió i s’hi van
involucrar al cent per cent”,
recorda.

Mètode Decroly. El centre
també va despertar les simpaties
de molts professionals del món
de la salut i l’educació que hi
col·laboraven altruïstament. Va
ser pioner en l’ensenyament del
català i en l’aplicació d’un siste-
ma pedagògic innovador, el

‘En poc temps l’escola
es va convertir en un

referent per a les
famílies del barri’

L’artista Jordi Amenós, de
Montcada i Reixac, ha estrenat
el web www.jordiamenos.cat, on es
pot trobar tota la informació
sobre la seva carrera artística.
Amenós es defineix com un
narrador d’històries “cantades,
explicades o escrites”. Ha
treballat com a guionista de
teatre, ràdio i televisió i porta
10 anys amb espectacles de ca-
rrer. Actualment està treballant
en la gravació d’un cedè de
poesia catalana amb un quintet
musical que comptarà amb
col·laboracions de luxe que
l’artista no ha volgut desvetllar.
Amb l’espectacle Metàfores,
estrenat l’any passat, ha obert
una etapa més madura i intros-
pectiva que vol seguir cultivant.

LAURA GRAU

mètode global Decroly,  que no
utilitzava llibres de text. “De

vegades, patíem perquè hi
havia pocs mitjans i moltes
necessitats però ens en sor-
tíem”, diu Relat.
El curs 1973-74, amb 9 classes,
més de 200 alumnes i una dese-
na de professors, es va consti-
tuir en cooperativa. Els res-
ponsables van recuperar tradi-

cions com la Castanyada i el
Carnaval i van organitzar les pri-
meres colònies.
L’any 1983 l’escola es va tras-
lladar al carrer Montiu, als te-
rrenys on està ara –cedits per
Àngel Relat– i el 1986 l’Estat la
va reconèixer com a escola pú-
blica.
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ESCACS. CAMPIONAT DE CATALUNYA

La UE Montcada revalida el títol de
campiona de la Divisió d’Honor

Els conjunts B i C també han aconseguit l’ascens de categoria a Segona Divisió i Primera Provincial, respectivament

La UE Montcada ha tornat a
fer història al Campionat de
Catalunya per equips millorant
els resultats de la temporada
anterior. El primer conjunt ha
revalidat el títol de campió de
la Divisió d’Honor –amb 7 vic-
tòries, 1 derrota i 1 empat–
gràcies al millor coeficient res-
pecte l’Uga, amb qui ha empatat
a 7’5 punts a la primera posició.
En l’última ronda, disputada el
dia 25, els montcadencs van tenir
suficient amb l’empat a 5 davant
del Sant Adrià a domicili per
endur-se el triomf final a la
màxima categoria per segon any
consecutiu. “Estem molt con-
tents, tot i que enguany ens
ha costat més”, ha dit el pre-
sident de la UE Montcada, Jau-
me Izquierdo, qui reconeix que
la lluita per la primera posició
ha estat aferrissada, ja que tots
els clubs s’han reforçat molt. El
Montcada només ha perdut una
ronda, la quarta, contra el Fi-
gueres al pavelló Miquel Poblet.
Després d’aquesta ensopegada,
el primer equip es va enfrontar
amb els rivals directes com el
Barberà –el bloc revelació
novell a la categoria– l’Uga i el
Foment, davant dels quals va
sumar tres triomfs claus. “Hem
demostrat que el triomf de
l’any passat no va ser ca-
sualitat”, ha dit el capità del pri-
mer equip, Eugenio Romero.

Altres èxits. La UE
Montcada també ha complert
els seus objectius amb dos dels
tres conjunts restants que hi han
competit. L’equip B ha pujat a
Segona Divisió, després de que-
dar campió del Grup Tercer de

SANTI ROMERO
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 >> Teresa Muñoz, jugadora del conjunt de Preferent de la UE Montcada, en una de les partides jugades al pavelló Miquel Poblet

Preferent. A l’última ronda, el
segon bloc va vèncer el Tres
Peons B, amb qui anava empatat
al primer lloc, per 4 a 6, gua-
nyant així totes les rondes de la
competició. D’altra banda, el
conjunt C també ha ascendit de
categoria, en acabar segon del
Grup Setè de Segona Provin-
cial. Al darrer enfrontament, el
Montcada C va empatar a 4 amb
el Paretana, el líder. “Ja no es
pot demanar més”, opina el
president, qui ha avançat que el
club farà un acte per celebrar els
èxits.

EL ‘MONTCADA A’ VOL TANCAR LA TEMPORADA AMB
L’ASCENS A DIVISIÓ D’HONOR ESTATAL PER EQUIPS

nous objectius

El pròxim repte de la UE Mont-

cada és el Campionat d’Es-

panya per equips, que es dis-

putarà a Sabadell al mes

d’agost. El conjunt A mont-

cadenc ha obtingut la classi-

ficació directa després de gua-

nyar, per primera vegada en la

seva història, la Copa Cata-

lana. “Seria el colofó a una

temporada rodona”, ha ma-

nifestat el president, Jaume Iz-

quierdo, qui confia en el poten-

cial local per arribar a la mà-

xima categoria estatal.

La UE Montcada va acabar la

temporada passada a la setena

posició al Grup Nord de Prime-

ra Divisió. Enguany, l’objectiu

és millorar aquest resultat i que-

dar, com a mínim, entre els cinc

primers classificats. “Només

pugen a Divisió d’Honor els

dos primers”, ha avançat el

capità del primer equip, Eu-

genio Romero, qui confia po-

der fer un equip competitiu per

lluitar per l’ascens. Una altra

de les pròximes fites de la UE

Montcada és l’organització de

l’Open Internacional Vila de

Montcada, que es disputa a

final de juny. SA
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Dues victòries més per a un
STE que segueix al segon lloc

>> FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera A

rafa jiménez
pla d’en coll

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada perd a Taradell
i s’allunya un punt del lideratge

sílvia alquézar
redacció

SANTI ROMERO

El CD Montcada ha donat un
petit pas enrera en la lluita per
obtenir l’ascens a Primera Cata-
lana, després de perdre al camp
del Taradell per 2-1 en el darrer
matx de lliga disputat el 25 de
març. El conjunt local segueix
en segona posició del Grup Pri-
mer de Preferent amb 52 punts,
a 5 del San Cristóbal de Terrassa,
el líder, i amb 2 d’avantatge res-
pecte el Guíxols, el seu immediat
perseguidor, situat al tercer lloc.
En la visita a Osona, l’entrena-
dor, Toni Carrillo, ha reconegut
que el rival va ser superior du-
rant tot el partit. El Taradell es
va avançar al minut 55, però el
davanter local Mario va neutra-
litzar la diferència al 62. L’alegria
va durar poc, ja que el conjunt
de casa va marcar el definitiu 2
a 1 al minut 65, aprofitant una
errada defensiva del Montcada,
precisament quan millor estava
jugant l’equip de Carrillo. La
plantilla local es va quedar amb
10 homes a partir del minut 70
per l’expulsió del defensa Belda,
que va veure dues targetes gro-
gues. “No vam saber aturar el

 SANTI ROMERO

 >>  Israel remata de xilena davant el capità Sergio i dos rivals del Tossa

 >> Marc Sala se’n va d’un jugador del Barça B al matx disputat al pavelló Miquel Poblet

>> FUTBOL. Segona

El Sant Joan
segueix en la
zona còmoda

El Sant Joan Atlètic va guanyar
el darrer matx de lliga disputat
al nou estadi de la Ferreria con-
tra la Garriga per 3-0. Ambdós
equips es troben a la zona tran-
quil·la de la classificació del
Grup Novè de Segona Regio-
nal. D’altra banda, al darrer
partit fora de casa, els homes de
Víctor Ortega van perdre al
camp del Cardedeu, el tercer,
per 2-0.

sílvia alquézar
redacció

>> FUTBOL. Segona

El Santa Maria
treu un empat
amb el segon

La UE Santa Maria va treure un
empat a un gol de la seva visita
al camp de les Franqueses, el
segon classificat del Grup Novè
de Segona Regional, en el darrer
desplaçament de l’equip el passat
25 de març. Els montcadencs
han aconseguit sumar un punt
després de moltes jornades de
sequera que l’ha portat a la part
baixa de la taula. A la jornada
anterior, va perdre 1-2 contra
la Torreta.

sílvia alquézar
redacció

joc ràpid i de qualitat del Ta-
radell”, ha dit Carrillo.
A la jornada anterior, el CD
Montcada va sumar tres punts
en el darrer matx jugat a casa, el
dia 18, contra el Tossa, a qui va
superar per 3-1 amb gols d’Is-
rael, Putxi i Mario. Va ser un
partit còmode que es va resoldre
a la segona meitat, que va ser un
autèntic atac i gol dels locals.

Pròxim partit. El conjunt
local rebrà el proper 1 d’abril al
nou estadi de la Ferreria la visita
del Guíxols, a tan sols dos punts
de diferència dels montcadencs.
El matx serà de màxima riva-
litat ja que està en joc, provisio-
nalment, la segona plaça del
Grup Primer. Segons el tècnic,
els cinc primers equips aspiren
a ocupar una de les dues posi-
cions que donen accés a la
categoria superior. “No podem
fallar en els cinc partits de
casa que ens queden ni tam-
poc en els enfrontaments
directes”, ha manifestat l’en-
trenador, qui opina que potser
el líder és qui pitjor ho té a nivell
de calendari perquè ha de jugar
encara contra els quatre de dalt.

Setmana a setmana es repeteix
la mateixa història. Tot i la bona
acumulació de resultats –cinc
victòries consecutives des de la
derrota, el 10 de febrer, a Man-
resa– l’STE Group Montcada
continua a la segona posició, a
dos punts d’un Hospitalet que
no falla i que ja porta 24 jorna-
des invicte. A l’espera d’una erra-
da del líder en els sis partits que
resten, l’STE va fer la seva feina
a la pista del Maderas Alto Ara-
gón (1-6) i al Miquel Poblet
davant del FC Barcelona (5-2).

Remuntada. Els montca-
dencs van demostrar una bona
capacitat de reacció en el partit
a Jaca i van anar al descans
guanyant després de remuntar,
gràcies a Johny i a Rafa Bufill, el
gol fet pels locals al primer
minut. A la segona part, al Mont-
cada li va costar sentenciar el
partit, però, per sort, van arri-
bar quatre gols més cap al final,
aconseguits per Kimet (2) i
Emilio (2). El següent partit a

casa amb el filial del FC Barce-
lona va ser més fàcil. Els de
Carlos Leandro van marxar al
descans amb un 3-0 gràcies als
gols d’Emilio, Johny i Diego a
pròpia porta. L’STE va aguan-

tar bé a la segona part i va saber
aturar la mínima reacció dels
blaugranes amb dos gols més
de Marc Sala i Rafa Bufill. “No
podem estar pensant massa
en el líder perquè seria una

llàstima que tinguessin una
errada i nosaltres també. Te-
nim l’esperança d’arribar al
primer lloc, ja que no és fàcil
que guanyin tots els partits”,
ha dit Marc Sala.

 >>  El capità, S. Hermoso

 >>  Pozo, amb la pilota,  i Sergio

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

El Valentine no falla però no pot
reduir distància amb els de dalt

lluís maldonado

redacció

El Valentine ha fet els deures a
les dues últimes jornades, però
segueix al cinquè lloc a dues vic-
tòries respecte els tres primers
classificats del Grup C de la
Lliga EBA. Els homes de Cé-
sar Saura van guanyar al pavelló
Miquel Poblet la Universitat de
Saragossa per 101 a 67 en un
matx còmode davant del cuer
de la taula. A la jornada ante-
rior, els montcadencs van acon-
seguir una victòria important a
la pista del Tarragona, el segon
classificat, per 68-74. El Mont-
cada va superar el rival gràcies a
una excel·lent segona part. “Ha
estat un triomf èpic”, va dir
el base Unai Abrisqueta, que va
ser el màxim encistellador amb
21 punts. El triomf permet als
locals seguir somiant amb la pos-
sibilitat de classificar-se entre els
tres primers i poder jugar la fase
final. Tot i els bons resultats de
les últimes jornades, el tècnic es
mostra cautelós: “És complicat
perquè depenem de tercers.
Les nostres opcions passen
per guanyar l’Olivar el dia 31
a domicili”.

El Valentine s’emporta el derbi
El Valentine femení va guanyar el derbi local contra el CB Elvira
Cuyàs per 41-56 al Grup Quart de Segona Catalana. El matx va ser
força igualat i emocionant fins al final, amb un bon ambient a les
grades del gimnàs municipal. El conjunt de Mas Rampinyo, que és
penúltim, ha criticat l’arbitratge, que considera que el va perjudicar.
Per la seva banda, el Valentine –el líder– no ho veu així i creu que la
victòria va ser justa. A l’última jornada, el Montcada va vèncer el
Terrassa per 64-60 a la pròrroga, mentre que l’Elvira va perdre a
Igualada per 72-46. SA >>  Pérez entrant a cistella davant dos rivals de la Universitat de Saragossa

SANTI ROMERO
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>> HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana

La Salle encaixa dues derrotes
consecutives a la fase de descens
sílvia alquézar
redacció

La Salle masculí ha perdut la
imbatibilitat a la fase de perma-
nència de la Lliga Catalana, amb
dues derrotes consecutives a les
dues últimes jornades. El con-
junt dirigit per Jaume Puig va
caure derrotat al pavelló Miquel
Poblet contra el Bordils, el líder,
per 20-23 i, a la setmana següent,
va ensopegar a la pista del Saba-
dell per 32 a 27. Malgrat els dos
resultats negatius, La Salle ocu-
pa la quarta posició de la fase
de descens amb 19 punts, em-
patada amb l’OAR Gràcia de
Sabadell i el Manyanet les Corts.
Un dels jugadors més veterans
de la plantilla, Toni López
Chachi, s’ha mostrat optimista de
cara a la permanència a la cate-
goria. “Si guanyem els dos
pròxims partits que tenim a
casa, afrontarem la segona
volta amb més tranquil·litat”,
ha dit l’extrem montcadenc. La
Salle rebrà el 31 de març la visi-
ta del Sant Cugat en l’últim matx
de la primera volta i el 14 d’abril
jugarà al Miquel Poblet contra
el Sant Martí Adrianenc.

SANTI ROMERO

 >> Un arquer montcadenc fent una tirada a la prova de Carcassonne

CAN PIQUÉ

 >> L’extr

LA SALLE ISTE
SE SITUA SEGONA

femení

La Salle ISTE ha pujat fins a
la segona posició de Primera
Catalana –amb 13 punts
empatat amb el Banyoles–
després de sumar quatre vic-
tòries consecutives. Les dues
últimes, força contundents,
van ser a la pista del Cano-
velles per 15-25 i al pavelló
Miquel Poblet contra l’Agra-
munt –l’equip fins ara menys
golejat a la competició– per
27-14. El conjunt que dirigeix
Juan Manuel Fernández ha
experimentat una espectacu-
lar millora coincidint amb l’inici
de la segona fase de la tem-
porada. “Estem jugant molt
bé, especialment en defen-
sa”, ha dit la lateral Núria
Sánchez, qui espera poder
mantenir el nivell fins al final
de la competició i acabar en-
tre les primeres classificades
de la categoria. La Salle ISTE
ja no tornarà a jugar fins des-
prés de Setmana Santa. El
dia 13 d’abril visitarà la pista
del Cardedeu. SA

>> TIR AMB ARC. Copa Pirineus

Can Piqué obté vuit
podis a Carcassonne

El club de tir amb arc Can Pi-
qué va aconseguir vuit podis a
la segona tirada de la Copa Piri-
neus 2007, que va tenir lloc el
18 de març als voltants del cas-
tell de Carcassonne, a la regió
francesa del Languedoc-Rous-
sillon. Els arquers benjamins
Òscar Vivó i Eric del Río van
ser segon i tercer respectivament
en tradicional. En cadet politges,
Àlex Cobos va guanyar la meda-
lla de plata, mentre que en cadet

>> HANDBOL

L’expresident del
BM Montcada

mor en accident
de trànsit

sílvia alquézar
redacció

L’expresident
del desapa-
regut BM
Montcada,
A n d r e u
Cervantes,
va morir la
matinada del
24 de març en un accident de
trànsit a Bujaraloz, a la província
de Saragossa. L’exdirectiu, de 61
anys, va ser el màxim responsa-
ble del club montcadenc durant
aproximadament quatre anys,
etapa durant la qual el BM
Montcada va assolir diversos as-
censos fins arribar a la Divisió
d’Honor femenina el 2001. Per
uns problemes econòmics, l’ex-
periència a la màxima categoria
va durar només uns mesos i el
BM Montcada va desaparèixer.
El sepeli va tenir lloc el dia 26 a
l’església de Santa Engràcia, ple-
na de gom a gom en l’últim adéu
a Cervantes.

 >>  El pivot Amadeu Jezequiel lluita contra un rival del Bordils
>> CICLISME

Ibon Zugasti
comença fort

Ibon Zugasti, del Saunier Du-
val-Alcaraz, és el líder de les
grans clàssiques de la Copa Ge-
neralitat, a més d’encapçalar el
rànquing català elit sot-23. El ci-
clista va quedar segon al Trofeu
Escolà i al Campionat de Sa-
badell. Per equips, el Montcada
va guanyar la prova. Al Memo-
rial Zamora de Mazarrón (Múr-
cia), Zugasti va ser setè, mentre
que a la Volta a Alacant va aca-
bar el vintè i, per clubs, el
Saunier Duval-Alcaraz va ser el
catorzè. El Montcada ocupa el
tretzè lloc al rànquing estatal
d’equips elit. SA

 >>  A. Cervantes

tradicional David Vivó va ser
or. En arc recte dona, Vicenta
López va acabar a la segona
posició i, en recte home, Josep
Sánchez va ser el tercer. En arc
clàssic, Joan Manuel Lechuga va
finalitzar la prova en tercera
posició i, en arc lliure, Joaquim
Fernández va aconseguir el guar-
dó d’or. La prova, dividida en
dos circuits de 20 dianes, va
comptar amb la participació
d’uns 200 arquers. SA

ARXIU
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>> FUTBOL INDOOR. Partit de veterans

El Barça i l’Espanyol jugaran al
pavelló Miquel Poblet el 8 de juny
silvia díaz
montcada

SILVIA DÍAZ

L’Espanyol s’incorpora al fut-
bol indoor de Montcada, després
de dos anys en què el Real Ma-
drid ha visitat el municipi. El
pavelló Miquel Poblet acollirà el
8 de juny (19.30h) un partit de
veterans entre dos clubs que
tampoc no escatimen en riva-
litat: el Barça i l’Espanyol. Serà el
divendres abans del derbi català
de Primera Divisió aque es
jugarà al Camp Nou.
La presentació de l’esdeveni-
ment va tenir lloc el 27 de març
a l’Ajuntament, a càrrec de
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), el regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC), Álvaro Garrido,
responsable de l’empresa Fut-
bol Indoor Events –organit-
zadora de l’acte conjuntament
amb l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME)– i de Da-
niel Solsona i Jaime Martínez,
exjugadors pericos i actuals
membres de l’associació de ve-
terans del club blanc-i-blau.

Estrena. Els veterans de l’Es-
panyol s’estrenen a Montcada en

 >> D’esquerra a dreta, Parra, Arrizabalaga, els exjugadors Solsona i Martínez, i Garrido, de Futbol Indoor Events

>> ATLETISME

Cera, campió
català a la marató

per relleus
sílvia alquézar
redacció

El corredor montcadenc Carles
Cera, al Ripollet Unió Atlètica,
s’ha proclamat campió de Ca-
talunya de la marató per relleus,
disputada el 18 de març a Pala-
frugell. El club ripolletenc va
invertir un temps de 2 hores 15
minuts i 42 segons, rebaixant en
més d’un minut el registre català
que estava en possessió del
GEiEG de Girona.

Altres resultats. Pel que fa
a la participació de la Joventut
Atlètica Montcada (JAM),
l’equip Open i Federat van aca-
bar al lloc 21 de la seva respec-
tiva categoria. L’Open va fer
una marca de 3 hores, 15 minuts
i 38 segons, mentre que el con-
junt Federat va recórrer la dis-
tància en 2 hores, 46 minuts i 32
segons. D’altra banda, la JAM
també ha participat a la Mitja
Marató de Montornès, que va
tenir lloc el 25 de març. Els
millors atletes locals van ser
Emilio Rodríguez, que va entrar
en la posició 233, i Enric Maya,
que va ser el 234, d’un total de
1.646 corredors arribats.

>> PETANCA

Melé a la Font
Pudenta i la Casa

de les Aigües

 >> La Font Pudenta també va acollir el dia 25 una matinal de petanca  >> Un dels participants a la melé de petanca al Parc de les Aigües

partits indoor –a porta tancada–
i al municipi desfilaran jugadors
com Rafa Marañón, Molins, el
mateix Solsona i també està
previst que juguin Nkono, Toni
i Pochettino. Per part del FC Bar-
celona, tornaran a Montcada Bus-

quets, Sergi, Eusebio, Luis En-
rique, Goikoetxea i Txiqui
Beguiristain, entre d’altres.
Juan Parra va destacar que “es-
deveniments com l’indoor
estan convertint Montcada
en un referent esportiu”. Els

dies 6 i 7 de juny hi haurà un tor-
neig per als infants de Montcada.
El 8 de juny, abans del derbi, es
disputaran les finals dels equips
aleví i infantil i un partit de per-
sonalitats (18h). L’entrada cos-
tarà 2 euros.

El Casal de la Gent Gran Casa
de la Mina va organitzar el 24
de març una jornada de petanca
a les pistes del Parc de les
Aigües, que va comptar amb
força participació. També va ser
un èxit la melé que va convocar
l’AV Font Pudenta-la Mun-
tanyeta el dia següent al camp
de futbol del barri. LR

SANTI ROMERO
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més en 2 minuts
FUTBOL SALA. STE GROUP B > Territorial
El sènior B segueix imparable
L’STE B segueix imparable al Grup Segon de Territo-
rial, on s’ha col·locat entre els primers classificats després
de l’excel·lent trajectòria. A les dues últimes jornades,
els homes de Manel Sol van vèncer dos rivals també
implicats als primers llocs de la taula. Els montcadencs
van guanyar la Unió per 1-0 i el Gironella a domicili
per 2-4. SA

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS > 1a Divisió
Resultats negatius
L’Associació Esportiva Can Cuiàs només ha guanyat
un punt dels sis últims possibles. A l’última jornada dis-
putada a casa, els homes d’Alfonso Anés van empatar
a dos gols contra el Touring, mentre que en el darrer
desplaçament a la pista del Lluís Millet van perdre per
4-2. El Can Cuiàs es troba en una posició còmode al
Grup Segon de Primera Divisió. SA

HANDBOL. SALLE B > Segona Catalana
A un punt del lideratge
La Salle B s’ha col·locat amb 19 punts a tan sols un del
lideratge, després dels bons resultats de les últimes
jornades. Els montcadencs van jugar el dia 26 el matx
ajornat a la pista del Riudoms, al qual van superar per
un clar 19 a 38.

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN > Ct. B

El sènior femení és
al quart lloc
El sènior femení del CEB
Can Sant Joan és quart del
Grup Primer del Campio-
nat de Catalunya B, amb 14
victòries i 7 derrotes. A l’últi-
ma jornada, però, el con-
junt local va perdre a la pista
del Sant Quirze per 55-46.
Pel que fa al sènior masculí,
la seva situació no és bona,
ja que està al penúltim lloc
amb només 6 triomfs en 20 jornades. Al darrer matx,
l’equip local va caure derrotat contra el Valldemia, el
tercer, per 78-37. A la jornada anterior, el Can Sant
Joan va perdre a casa contra el Caldes per 37 a 62. A la
foto de la dreta, un dels jugadors locals es va fer mal a
l’esquena però, per sort, només va ser un ensurt. SA

SANTI ROMERO
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BÀSQUET. CB MONTCADA > 2a Catalana
Continua l’angoixa del descens
El sènior B masculí del CB Montcada segueix immers
en la lluita per eludir els llocs de descens al Grup Pri-
mer de Segona Catalana. Els homes d’Ismael Sistrachs
van perdre el darrer matx de lliga disputat al pavelló
Miquel Poblet contra el Llinars per 63-76. La setmana
anterior, el matx que havia de jugar a Manlleu es va
ajornar. El Montcada B ocupa l’onzena posició amb 9
victòries i 14 derrotes. SA

BÀSQUET. ELVIRA CUYÀS> Catalunya B
Victòria clara amb l’antepenúltim
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs es va imposar
de forma clara a l’Ametlla C per 90-56 en el darrer
matx de lliga jugat a la pista municipal coberta. A la
jornada anterior, el conjunt montcadenc va perdre con-
tra el Sant Celoni, el líder del Grup Segon del Cam-
pionat Territorial, per 70-55. L’Elvira Cuyàs es troba a
la cinquena posició amb 14 victòries i 7 derrotes. SA

FUTBOL. EF MONTCADA > Segona femení

Triomf per 3-0 en el derbi vallesà
L’equip femení de l’EF Montcada va guanyar el
Cerdanyola per 3-0 en el derbi vallesà del Grup Segon
de Segona Divisió, disputat el passat 25 de març al nou
estadi de la Ferreria. El conjunt local segueix a la part
alta de la classificació. SA
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les classificacions
FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 23 i 24
Jaca-STE 1-6
STE-FC Barcelona 5-2
Equip Pj. Pt.
1 L’Hospitalet 24 62
2 STE 24 60
3 Monistrol 24 44
4 Teruel 24 43

Territorial. Grup 2
Jornades 21 i 22
STE-La Unió 1-0
Gironella-STE B 2-4
Equip Pj. Pt.
1 Premià 21 52
2 Palau 20 48
3 Parets 21 45
6 STE Group 21 36

Primera Divisió. Grup 2
Jornades 21 i 22
C. Cuiàs-Touring 2-2
Lluís M.-C.Cuiàs 4-2
Equip Pj. Pt.
1 Sta. Coloma20 43
2 Sínia 19 39
3 Touring 18 39
5 Can Cuiàs 20 36

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 22 i 23
Tarragona-Valent. 68-74
Valenti.-U. Zarag. 101-67
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 23 40
2 Tarragona 23 39
3 UGT Aragó 23 39
5 Valentine 23 37

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 23 i 24
Manlleu-Mont. B a.
Mont. B-Llinars 63-76
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 24 40
2 Santpedor 24 40
3 Llívia 24 39
11 Montc. B 23 32

Territorial masc. Grup 2
Jornades 22 i 23
St. Celoni-Elvira 70-55
Elvira-L’Ametlla 90-56
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 21 41

2 Canovelles 21 38
3 La Garriga B 22 37
5 Elvira 21 35

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 22 i 23
St. Joan-Caldes 37-62
Valldemia-St.Joan 78-37
Equip Pj. Pt.
1 Minguella 22 42
2 Canet 21 37
3 Valldemia 22 37
14 C. St. Joan 20 26

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 22 i 23
Elvira-Valentine41-56
Valentine-Terrassa64-60
Igualada-Elvira 72-46
Equip Pj. Pt.
1 Seca 23 42
2 Valentine 22 42
3 Granollers 23 38
4 Caldes 23 37
15 Elvira 22 28

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 22 i 23
St. Joan-Claret 43-34
St. Quirze-St.Joan 55-46
Equip Pj. Pt.
1 AECS 21 20 39
2 Castellar 20 36
3 Sarrià 18 35
4 Sant Joan 21 35

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 25 i 26
Montcada-Tossa 3-1
Torelló-Montc. 2-1
Equip Pj. Pt.
1 S. Cristóbal 26 57
2 Montcada 26 52
3 Guíxols 26 50
4 Bellavista 26 49

2a Regional. Grup 9
Jornades 25 i 26
Cardedeu-St. Joan  2-0
Sta Maria-Torreta  1-2
St. Joan-la Garriga 3-0
Franque.-Sta.Maria   1-1
Equip Pj. Pt.
1 Franqueses 25 56
2 Vilanova 26 56
3 Cardedeu 26 50
9 Sant Joan 26 37

17 Sta. Maria 26 26

2a Divisió. Grup 2
Jornades 21 i 22
Descansa: EF Montc.
Montcada-Cerdanyola3-0
Equip Pj. Pt.
1 Vic 19 55
2 EF Montc. 19 40
3 St. Quirze 17 40
4 Palautord. 18 36

HANDBOL

Lliga Catal. Permanència
Jornades 4 i 5
Salle-Bordils 20-23
Sabadell-Salle A 32-27
Equip Pj. Pt.
1 Bordils 15 24
2 Palautordera15 21
3 OAR Gràcia 15 19
4 Salle 14 19

2a Catalana masculí
Jornades 19 i 20
Pardinyes-Salle B 25-27
Salle B-St. Joan D.25-25
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 20 30
2 Vilamajor 20 29
3 St. Despí 20 28
4 Salle B 19 27

Primera Catalana femení
Jornades 10 i 11
Canovelles-Salle 15-25
Salle-Agramunt 27-14
Equip Pj. Pt.
1 Igualada 9 17
2 Salle 10 13
3 Banyoles 10 13
4 Agramunt 9 11

ESCACS

Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Montc. A-Terrassa8’5-1’5
St. Adrià-Montc. A 5-5
-Preferent. Grup III
Montc. B-Mirasol 9-1
Tres peons B-Montc.B4-6
-Segona. Grup VII
Mollet B-Mont. C 4-4
Mont. C-Paretana 4-4
-Tercera. Grup XII
Terrassa E-Mont. D 1-3
Mont. D-Castellar C2’5-1’5

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> IME. Nova proposta

silvia díaz

pla d’en coll

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

Esports participa per primer cop al projecte Tastet d’Oficis, del Servei de Promoció Econòmica

>> NATACIÓ. Campionat Comarcal

Montcada Aqua
acollirà la final

>> Els participants del tastet esportiu van col·laborar amb els monitors d’aquagym de l’Aqua

núria sánchez

redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> La darrera jornada es va fer a Ripollet

núria sánchez

redacció

Les instal·lacions de Mont-
cada Aqua acolliran el prò-
xim 14 d’abril la final co-
marcal de natació. La com-
petició servirà per decidir
quins nedadors tindran
accés a la fase territorial.
L’Escola de natació ha fet
un bon paper a les quatre
jornades comarcals. L’últi-
ma va tenir lloc a la pis-
cina de Ripollet el 10 de

>> Aiía Ariza i Aitor Martín, atletes cadets de la JAM

Un grup de set alumnes
de quart d’ESO –alguns
d’ells, repetidors– es va
posar a la pell de profes-
sors d’educació física i
monitors de natació els
dies 20 i 21 de març, en el
marc del programa Tas-
tet d’Oficis, que organitza
el Servei de Promoció
Econòmica de l’Ajunta-
ment. L’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME)
participava per primer
cop en aquesta iniciativa,
que a Montcada funciona
fa quatre anys, amb l’or-
ganització d’un taller de
monitoratge i activitats fí-
siques.

Sortides laborals. El
primer dia de classe, els
alumnes van fer jocs i ac-
tivitats amb els infants del
CEIP Reixac i, a la segona
jornada, van desenvolupar
activitats d’aigua, com
aquagym, socorrisme i
cursos de natació a Mont-
cada Aqua. La coordina-
dora de l’esport escolar

Els cadets Aitor Martín i
Aída Ariza van participar
el passat 25 de març al
Campionat d’Espanya de
cros individual, que es va
fer a Villanueva de la Se-
rena (Badajoz). En cate-
goria cadet masculí, Mar-
tín va aconseguir clas-
sificar-se en el lloc 38 amb
un temps de 16 minuts i
16 segons. Per la seva ban-
da, a la competició cadet
femení, Ariza va acabar en

Alumnes de Montcada tasten
una opció laboral amb futur

IES M. MIRÓ

>> ATLETISME.  Campionat d’Espanya

Bon paper dels dos
atletes montcadencs

núria sánchez

redacció

La selecció catalana sot-
16, amb cinc components
de Montcada, va acabar
en sisè lloc al Campionat
del Món de korfbal,
disputat a Holanda el 17 i
18 de març. El conjunt
català ha millorat la
classificació respecte l’any
passat, destacant la victò-
ria davant la República
Txeca –cinquena d’Euro-
pa– i l’empat contra

>> KORFBAL. Campionat del Món

La selecció catalana
sot-16 acaba sisena

de Montcada, Susana
Moreno, va ser l’encarre-
gada de dirigir el tastet i
ha indicat que “l’educa-
ció física és una opció
de futur perquè té mol-
tes sortides laborals”. El

programa Tastet d’Oficis
pretén que els alumnes
continuïn estudiant. A ni-
vell esportiu, hi ha un cicle
mitjà de conducció al me-
di natural i un cicle supe-
rior d’activitats físiques i

esportives, a més de la
possibilitat de ser tècnic
esportiu en una disciplina
específica. El cicle supe-
rior permet cursar la di-
plomatura i la llicenciatura
en Educació Física.

Alemanya, tercera euro-
pea. Els jugadors locals
opinen que la selecció ha
demostrat tenir un bon
nivell, tot i que consideren
que la classificació final en-
ganya perquè a la jornada
de dissabte van demostrar
tenir un nivell semblant a
la resta. Els participants
locals, de l’IES Montser-
rat Miró, van ser Aroa
Gutiérrez, Clara García,
Dani Blanco, Jordi Grau i
Paris López.

març. Els nedadors mont-
cadencs van aconseguir un
total de 7 podis, destacant
els primers llocs de l’aleví.
Clara Romero, la infantil
Ana Suárez i la cadet Mar-
ta Sánchez. La delegació
montcadenca també va
copsar dues medalles de
plata i un parell més de
bronze.
L’escola de natació va fer
un bon paper en totes les
categories.

la posició 61, amb una
marca de 13 minuts i 24
segons. Per seleccions,
Catalunya va ser la sisena
en cadet masculí, mentre
que en femení va acabar
en tercer lloc, guanyant
Ariza el bronze.
D’altra banda, els dos
atletes van participar el 18
de març a una concentra-
ció al Centre d’Alt Ren-
diment de Sant Cugat
amb una trentena d’atletes
que també va córrer al
campionat estatal. >> Els joves montcadencs de la selecció sot-16 de korfbal

en 2 minuts...
�Nou Parc de Salut a la plaça

de Francesc Macià

�Territorial escolar d’escacs

�

Els jugadors de la UE Montcada no s’han classificat
per a la fase final del Campionat de Catalunya
d’escacs. El 10 de març es va disputar a Barcelona
la fase territorial. El coordinador escolar, Genaro
de Lucía, ha indicat que els seus jugadors han fet un
bon paper: “Crec que han fet una digna actuació,
d’acord amb les possibilitats”, ha dit. Cal desta-
car l’actuació del sot-10 David Escobar, que es va
classificar per a la segona ronda, tot i que a la partida
decisiva va perdre acabant amb les aspiracions de
participar al Campionat de Catalunya. NS

L’Institut Municipal d’Esports i de Lleure (IME) va
inaugurar el passat 16 de març un nou parc de salut a
la plaça Francesc Macià, a Mas Rampinyo. A l’acte
van assistir l’alcalde, César Arrizabalaga, i el regidor
d’Esports i president de l’IME, Juan Parra, ambdós
del PSC. L’equipament és el cinquè que s’inaugura al
municipi.  NS

Triomf local en tennis

EN MONTCADA

L’equip infantil del Club Tennis Reixac va guanyar
el 25 de març la final del Campionat de Catalunya
Infantil masculí de tennis, davant del Júnior de Sant
Cugat, per 5 a 0. El conjunt montcadenc està format
per Sergi Nadal, Enric Canaleta, Xavier Nadal, Sergi
Bru i Pau López. L’entrenador és Ferran León.
L’entitat actualment també està disputant els
campionats de tennis comarcals. SD

JAM

PREMSA AJUNTAMENT
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>> BÀSQUET. CB Montcada

>>Un jugador del preinfantil en el matx contra el Grup Barna

El conjunt preinfantil guanya
dos enfrontaments consecutius

El cadet s’adjudica un triomf important i s’assegura la permanència de la categoria
 SANTI ROMERO

>> Una jugada d’atac de l’equip júnior de l’Elvira Cuyàs

El preinfantil del CB Mont-
cada porta dues jornades
consecutives sense conèixer
la derrota. L’equip, que
dirigeix Ismael Sistrachs,
milita al Grup Primer A1,
el màxim nivell de la seva
categoria. El passat 1 de
març va guanyar a domi-
cili a la difícil pista de l’Ipsi
per 42-55. En l’últim matx
el preinfantil va vèncer a
casa contra el Grup Bar-
na per 75-64. El preinfan-
til va remuntar el partit,
que va començar amb un
parcial de 0-9 en contra.
Tot i això, el conjunt va
realitzar un dels millors
matxs de la temporada,
destacant una gran defen-
sa que només va encaixar
24 punts en tota la segona
part. Els nois de Sistrachs
s’han collocat  setens amb
14 punts. D’altra banda, el
proper 30 de març dispu-
taran un matx ajornat con-
tra el cuer, el Pallejà, que
en cas de victòria pot fer

núria sánchez

redacció

El júnior lluita per la
segona plaça

>> BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

núria sánchez

redacció

El cadet A vencen
un partit important

>> BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

núria sánchez

redacció

El cadet masculí perd
un matx polèmic

>> BÀSQUET. La Salle Montcada

núria sánchez

redacció

El juvenil acaba
vuitè a la lliga

>> HANDBOL. CH La Salle Montcada

núria sánchez

redacció

>> El jugador David Martínez desmarcant-se del seu defensor >> El pivot de La Salle intenta llençar entre dos defenses

>> El cadet A lluita per guanyar la lliga

El júnior del CB Elvira
Cuyàs segueix lluitant per
acabar la lliga entre els tres
primers classificats. L’en-
trenador, Domi Sánchez,
ha indicat que l’objectiu ha
canviat a mesura que han
passat les jornades: “Si a
principi de temporada
l’objectiu era que s’ho
passessin bé, actual-

ment treballo per acon-
seguir resultats”. Sán-
chez ha explicat que el
conjunt es coneix des de
fa temps, un fet que es de-
mostra en el seu joc.
L’equip s’ha col·locat a la
quarta posició al Grup
Tercer de Territorial B. En
l’últim matx, va vèncer el
Parets per 61-58, tot i
afrontar el partit amb
nombroses baixes.

El cadet A del CEB Can
Sant Joan s’ha col·locat lí-
der en solitari del Grup
Segon de la lliga de Pro-
moció B-1. Els nois de
Jordi Rodríguez van gua-
nyar un partit important
contra el Sant Adrià per
50-63. El matx  era deci-
siu per afermar-se en el
lideratge de la categoria.
“Els nois van sortir
molt motivats i van
aconseguir una renda

de 20 punts que van sa-
ber mantenir durant els
tres quarts restants”, ha
indicat el tècnic.

Canvi. A l’última jornada,
l’equip va sol·licitar
l’ajornament del partit con-
tra el Lliçà ja que hi havia
moltes baixes. El cadet de
Can Sant Joan és líder amb
19 punts i el seu immediat
perseguidor està a dos
punts, i la mitjana de cis-
telles és favorable al con-
junt montcadenc.

El cadet masculí de La
Salle va perdre el 17 de
març un partit polèmic
davant el Sant Ramon
Nonat per 55-45. El
matx, que enfrontava al
primer classificat contra el
segon, era important per
decidir qui es col·locava
primer. Segons la plantilla

local, les decisions arbitrals
a l’últim quart els va per-
judicar.  “L’arbitratge va
ser lamentable. Per
això, hem impugnat el
partit davant la federa-
ció, i estem esperant la
resolució”, ha indicat
l’entrenador, Rogelio Pé-
rez.  A l’últim matx, La
Salle va guanyar a casa con-
tra el Safa per 55-41.

El juvenil de La Salle ha
acabat vuitè de la Lliga
Catalana. El conjunt que
dirigeix Tesi Escobosa es
va classificar per disputar
la segona fase entre els
deu millors equips de
Catalunya. El conjunt lo-
cal, tot i no arribar per a
la fase final, ha fet un bon
paper. “Han fet una

molt bona campanya.
Els nois han donat la
cara i han respost molt
bé. És un grup que
trepitja fort i aviat es
farà un forat entre els
equips sèniors”, ha dit el
tècnic. Ara, els juvenils
disposen d’una setmana
de descans i a partir del
proper 14 d’abril comen-
çaran a disputar la Copa
Catalunya.

ascendir els montcadencs
fins a la quarta posició.

Permanència. D’altra
banda, el cadet A s’ha as-
segurat la permanència un
any més a Preferent, des-
prés de guanyar a la pista
del Sicoris, tercer classifi-
cat, per 69-74.  El conjunt,
que juga al campionat de
Catalunya Preferent, va
guanyar un partit impor-
tant per col·locar-se a la
zona mitja de la taula. Cal
destacar que el Sícoris és
un rival difícil de vèncer a
la seva pista, ja que cap
equip no havia aconseguit
fer-ho en aquesta segona
fase. Però el conjunt dirigit
per  Miguel Ángel Cortón
va sortir molt motivat,
aconseguint una renda de
punts que va mantenir du-
rant tot el matx.
El cadet A és sisè amb
17 punts i en el proper
matx rebrà el Tarragona,
cinquè classificat, a tan
sols un punt dels mont-
cadencs.

 SANTI ROMERO

 SANTI ROMERO

 SANTI ROMERO

 SANTI ROMERO
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>> FUTBOL. EF Montcada

L’equip cadet de futbol sala recupera la quarta posició

Els patufets s’afermen
al lideratge de la categoria
núria sánchez

redacció

L’equip dels patufets de
l’EF Montcada, que parti-
cipa a la lliga de l’Associa-
ció de Futbol Benjamí del
Vallés Occidental, s’ha
afermat al lideratge de la
seva categoria. Els nens,
amb edats compreses en-
tre 4 i 5 anys, estan respo-
nent molt bé a les expec-
tatives plantejades a principi
de temporada. El coordi-
nador de l’escola, José Ma-
nuel Arjona, ha indicat que
les claus de l’èxit són el fet
que “el bloc que ha co-

L’infantil s’assegura
l’ascens de categoria

L’equip infantil de l’STE
s’ha assegurat l’ascens de
categoria, tot i quedar en
segona posició. Els nois
de Carlos Rodríguez po-
den optar encara a pujar
a la màxima categoria, la
Divisió d’Honor. Aquesta
fita només dependrà de la
classificació final. En cas
d’acabar guanyant la lliga,
l’STE podrà ascendir a
Divisió d’Honor. Si que-
den segons,  pujaran a Pri-
mera Divisió. L’entrena-

>> FUTBOL SALA. STE Group Montcada

>>  L’equip infantil va guanyar la Llagosta per un clar 12-1

 SANTI ROMERO

 SANTI ROMERO

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya
Grup 11. Jorn 11 i 12
Sants- Mont.A 70-63
Mont.-Lleida 56-86
Equip Partits Pt.
1 Lleida 12 23
2 Granollers 12 23
3 Andorra 12 21
4 Montcada 12 19

Júnior. Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornada 23 i 24
Sants-Mont. 82-66
Ajornat: Mont. B-Hospi.
Equip Partits  Pt.
1 Sants 22 39
2 St Gabriel     22     37
3 Hospitalet 21  36
10 Montcada 21  32

Cadet. Preferent.  Grup
11.Jornada 11 i 12
Sicoris-Mont A 69-74
Ajornat:Mont. A -Bisbal
Equip Partits Pt.
1 Sants 12 22
2 Granollers 12 22
3 Sicoris 12 21
6 Montcada A 11 17

Cadet. Cam. Català B.
Grup 2 Jornada 23 i 24
Granollers- Mont. 67-61
Mont.B-St Cugat 69-45
Equip Partits Pt.
1 Gironina 24 47
2 Badalona 22 44
3 Pia Sbd 23 44
12 Montcada 23 29

Cadet Fem. Promoció B-
2. Grup 4. Jorn. 10 i 11
Gramanet.- Mont. 57-46
Mont  -St. Boi 35-44
Equip       Partits Pt.
1 Gramanet 10 19
2 St Andreu 10 18
3 Castellde. 10 17
8  Montcada     9 11

Infantil. Promoció B-1.
Grup 04. Jornada 10 i 11
Mont.  - St Boi p.c.

Torelló-  Mont.A   61-78
Equip Partits Pt.
1 Montcada   7 12
2 St.Boi 6         12
3 Tecla Sala  7 12
4 St Josep  8 12

Infantil. Promoció C-1
Grup 03. Jornada 10 i 11
Descansa: Mont
Carme- Mont. 60-27
Equip Partits Pt.
1 Neus 10 20
2 Ronda 10 18
3 Badalona 10 16
9 Montcada      9       9

Pre-Infantil. Promo. A-1
Grup 1. Jorn.10 i 11
Ipsi- Mont. 42-55
Mont.- Gr.Barna 75-64
Equip Partits  Pt.
1 Cornellà  11    22
2 Matarò      10    18
3 Sama  11    17
7 Montcada  10   14

Mini. Promoció. B-1.
Grup 03.  Jorn. 10 i 11
Mont.-Minguella 55-84
Argentona- Mont. 89-47
Equip         Partits  Pt.
1 Montgat 10      19
2 Cardedeu 10     17
3 Adrianenca    10    16
7 Montcada       10   12

Premini.Promoció B-1.
Grup 04.  Jorn. 10 i 11
Garriga- Mont. 62-52
Montcada-Parets 47-38
Equip       Partits Pt.
1 Ipsi 9 17
2 Sants          8     16
3 Caldes          9     13
5 Montcada 9 11

Premini.Promoció D.
Grup 01.  Jorn. 10 i 11
Jesus Mª - Mont. 20-30
Mont -Ronçana 35-65
Equip       Partits Pt.
1 SESE 11 21
2 Ronçana        10      20
4 Montcada     10     16
10 Elvira 10 11

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 22 i 23
Elv.C- Voramar 56-52
Descansa: Elvira C.
Equip      Partits Pt.
1 St Just 19 36
2 Teià 20 35
3 La Salut       19     33
6 Elv. Cuyas    20     32

Júnior. Territorial B.
Grup 3. Jornades 23 i 24
Ametlla- Elv. C. 58-61
Elv. C.- Parets 61-58
Equip              Partits    Pt.
1 Canet 23 43
2 Vilassar 22 39
3 Elv.Cuyas 23 39
4 AECAM 21 38

Jún. fem.Territorial B.
Grup 3.Jornades 22 i 23
Elvira- Argentona 19-88
Ajornat: Osona- Elvira
Equip              Partits     Pt.
1 Les Corts     22       39
2 Martin.          22       39
3 Osona            19        37
15 Elvira C.      21      22

Mini promoció. Niv. B-1.
Grup 06. Jornada 10 I 11
Esplugues- Elvira 92-65
Elvira C - AESE 61-57
Equip              Partits     Pt.
1 Martin.             10        19
2 Esplug.  9        18
3 El. Cuyàs            10        17
4 Gr. Barna 9      14

Premini. Promoció D
Grup 01.Jornada 10 i 11
Ronçana- E. Cuyàs50-0
E. Cuyàs -Caldes 25-42
(Veure classif icació i
resultat CB Montcada)

CEB CAN SANT JOAN

Cadet Masc. Promo. B-1.
Grup 2.Jornada 10 i 11
St Adrià- CSJ 50-63
Ajornat: CSJ- Lliçà
Equip     Partits   Pt.
1 CSJ A     10     19
2 St Adrià 10     18

3 Sag.Familia      11      17
4 Lliçà 10       17

Cadet. Prom. Nivell C-1.
Grup 02. Jornada 10 i 11
Matarò- CSJ 38-49
CSJ B- Cardedeu 43-25
Equip      Partits    Pt.
1 Torellò  9       18
2 CSJ B 10      18
3 Caldes  9       16
4 Salesians9       13

CB SALLE

Cadet. Promoció B-2.
Grup 5. Jornada 10 i 11
St Ramon- Salle  55-45
Salle -Safa 55-41
Equip      Partits     Pt.
1 Salle     10    18
2 St Ramon 9     17
3 Sabadell 9     15
4 St Gabriel 9     13

Cadet fem.  Prom. B2.
Grup 03.Jornada 11 i 12
Salle -Sarrià 26-53
Voramar- Salle 41-35
Equip       Partits   Pt.
1 Voramar             10      18
2 Horta 10    18
3 St Quirze  9    17
6 Salle  10      14

HANDBOL

CH SALLE

Infantil Fem. CEVO.
2a fase. Jorn 6 i 7
Salle -Vilamajor 22-14
Cardedeu-Salle 28-40
Equip       Partits Pt.
1 Granollers   7      14
2 Vilamajor     6      10
3 Salle       6        6
4 Palau        7        4

Infantil. Ct.Cat. Grup B.
Jornades 8 i 9
St Ot- Salle 18-38
SalleA -Molins 39-31
Equip      Partits    Pt.
1 Grano.  9       18
2 StEsteve  9       11
3 Salle  9       11

4 St Cugat  9        10

Infantil. Copa Cat. Grup B.
Jornades 7 i 8
Igualada- Salle 38-20
Salle -St Quirze 21-16
Equip      Partits    Pt.
1 Horta    8       16
2 StCugat    7       10
3 OAR   7        9
4 Salle   7        9

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades. 20 i 21
Mont.  -Mollet 3-1
Polinya-  Mont.A 2-7
Equip Partits Pt.
1 Garriga   19     55
2 Mont.   19     47
3 Mollet   20     46
4 La Roca   19     43

Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 21 i 22
Lourdes- Mont. B  2-3
Mont - St Fost 2-0
Equip        Partits Pt.
1 Barberà     21      63
2 Molletense.21      57
3 Canov.        21      54
5 EF Mont.    21      37

Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades 23 i 24
Montc. A -St Andreu 3-0
Comtal- Mont. 1-3
Equip         Partits  Pt.
1 Damm        23       54
2 St Andreu   23       50
3 Europa       23       49
4 Montcada    23      46

Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 23 i 24
Lourdes-Montc.B  0-0
Mont.-Lliçà 2-2
Equip Partits   Pt.
1 Granollers    22     62
2 Cardedeu       21      54
3 Parets           22       53
12  EF Mont. B 21      15

Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  23 i 24

Mont. A -Sta Pepua 4-4
Cardedeu- Mont. 0-3
Equip Partits   Pt.
1 Fundació  23    65
2 Canovelles  23    60
3 Sta Pepua  23    43
10 Montcada  23    29

Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  21 i 22
St Feliu - Mont. B 4-3
Mont-La Roca 6-2
Equip       Partits  Pt.
1 Granollers 19      50
2 St Celoni 19      50
3 Ametlla 19      45
4 Montcada 19      37

Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  21 i 22
La Torreta- Montcada    1-3
Mont.-Aiguafreda
Equip     Partits  Pt.
1 Lliçà   17     40
2 Seva   17     40
3 Valles       18     37
5 Montcada  17     35

Cadet. 2a div. Grup 18
Jornades 21 i 22
Finsobe- Mont A 1-10
Mont A- Voltreganes
Equip       Partits  Pt.
1 Palau 20   58
2 Montcada 19   53
3 Montornés 20   37
4 Garriga 19   33

Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  21 i 22
Mont. B  -Bautista 5-2
Descansa: Mont B
Equip              Partits Pt.
1 Cinc Copes 18    49
2 V.Olímpica 18    45
3 Europa 18    44
8 Montc. B 19    25

Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 23 i 24
Parets- Mont.  3-1
Mont.- St Quirze  4-2
Equip       Partits  Pt.
1 Mollet           23    54
2 Vilassar       23    47
3 Palau         23    47
15Montcada    23   19

Juvenil. 2a div. Grup 19
Jorn. 21 i 22
Mont. -St Feliu
Descansa: Mont B
Equip           Partits  Pt.
1 Sta Pepua 16      41
2 La Torreta 17      36
3 Canovelles 15      33
13 Montcada 17       9

FUTBOL SALA

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 19 i 20
Mont. -Baganes  5-5
Llinars- Mont.
Equip   Partits   Pt.
1 Rubí         15   40
2 Vacar. 16  40
3 Caldes 16  36
4 Mont. A     18  32

Juvenil. 2a div.Grup 2.
Jornades  19 i 20
Santpedor-  Mont     2-0
Mont. -J.Molina        2-7
Equip    Partits Pt.
1 J Molina       16   42
2 Ripollet        17   40
3 Pia Sbd        17   37
5 Montcada     17   33

STE GROUP
Benjamí. Grup. 2.
Jornades 20 i 21
Matarò- STE 2-9
STE- Martorell 7-1
Equip    Partits Pt.
1 STE        16   48
2 Sagarra   16   42
3 Canet      16   37
4 Teià        15   34

Benjamí. Grup. 1.
Jorn. 19 i 20
Sta Pepua- STE2-1
STE- Esparr.     4-7
 Equip        Partits   Pt.
1 Martorell       19   49
2 Palau          19   46
3 Manresa        18   38
10 STE B         17   16

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 19 i 20

Maristes-STE 5-6
STE- Esparra. 12-1
Equip      Partits  Pt.
1 Barcelona  18     51
2 Lloret  18     44
3 Les Corts  17     43
10 STE  19     22

Infantil. 2a Div. Grup. 3.
Jornades 19 i 20
Montmelò- STE 0-15
STE -Llagosta 12-1
Equip      Partits   Pt.
1 V.Tenes    18    49
2 STE     18    47
3 Sabadell    19   42
4 Floresta    18    34

Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 19 i 20
Les Corts- STE 5-1
STE- CET 10 1-10
Equip     Partits  Pt.
1 Barça      19   57
2 Manresa      19   43
3 Corts      18   39
11 STE           19   11

Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 19 i 20
STE-Millet 2-10
Ajornat: Jesus Mª- STE
Equip     Partits    Pt.
1 Corts 19    45
2 Coloma 19    44
3 Barça 18    44
9  STE        18    21

AE CAN CUIÀS

Juvenil.2a div B. Grup 1.
Jornades 20 i 21
Llagosta- C. Cuiàs 2-2
C.Cuiàs-Premià 10-2
Equip      Partits   Pt.
1 Martor.        19     44
2 Manent       18    40
3 Teia      18    37
8 C.Cuiàs      16    26

NATACIÓ

PREBENJAMÍ
-25m esquena masculí
1 A.Miró 24’97’’
2 S.Moreno 25’07’’
3 A.Nuñez 25’25’’
5 A.Colete 27’27’’

8 J.Baltasar 28’90’’
10 M. Gómez 28’90’’
16 J.Trias 35’00’’
-25m braça masculí
1 A.Nuñez 27’51’’
2 A.Miró 29’38’’
3 I.Mongay 30’61’’
6 J.Trias 32’07’’
8 A.Colete 34’93’’
10 J.Baltasar35’62’’
12 M.Gomez 35’92’’
-25m esquena femení
1 N.Miguillon24’32’’
2 M.Castro 26’17’’
3 C.Cuenca 26’82’’
5 M.Merida 29’43’’
13 N.Lopez 30’75’’
-25m braça femení
1 M.Alvarez 29’18’’
2.A.Morillo 29’82’’
3 T.Rubio 30’39’’
6 M.Merida 34’22’’
7 N.Lopez 35’20’’
8 M.Castro 35’66’’

BENJAMÍ
-25m esquena masculí
1 M. Fdez. 22’16’’
2 G.Llibre 23’36’’
3 J.Grau 23’69’’
7 A. Sánchez26’42’’
10 D.Alfaro 29’21’’
-25m braça masculí
1 D.Castill. 26’15’’
1 M.Fdez 26’70’’
3 S.Lopez 27’42’’
6 D.Alfaro 30’01’’
8 A.Sanchez 35’07’’
-25m esquena femení
1 A.Ramos 23’93’’
9 E. Coy 25’95’’
11 M.Perez 27’04’’
12 A.Muñoz 27’29’’
15 S.Santamaría 29’46’’
16 Y.Rguez 30’45’’
17 N. Garcia 32’01’’
-25m braça femení
1 I.Rguez 24’28’’
9 A.Muñoz 28’95’’
10 S.Santamaría 29’20’’
12 E. Coy 29’96’’
13 Y.Rguez 30’93’’
14 N.Garcia 32’83’’
15 M.Perez 33’08’’

ALEVÍ
-50m esquena masculí
1 A.Carreras 40’76’’

2 M.Perez 41’98’’
3 J.Medina 42’31’’
5 L.Alex 43’94’’
10 H.Font 53’26’’
-50m braça masculí
1 A.Carreras 47’41’’
2 J.Medina 48’13’’
3 H.Schez. 49’87’’
11 L.Alex 56’70’’
-50m esquena femení
1 C.Romero 44’42’’
2 O.Oyagüe 44’82’’
4 C. Lafita 46’70’’
10 M.Prats 50’87’’
13 A.Romero53’89’’
14 A.Molina 59’39’’
15 C.Mita 1h00’59’’
-50mbraça femení
1 O.Oyagüe 42’73’’
3 C. Lafita 46’83’’
4 M.Prats 47’45’’
6 C.Romero 50’48’’
8 A.Romero 54’26’’
12 C.Mita 59’99’’
13 A. Molina 59’99’’

INFANTIL
-100m esquena femení
1 A. Suarez   1h22’82’’
2 E. Calleja   1h25’90’’
1 L. Corbella  1h29’23’’
9 J.Romero
    1h39’14’’
11 E.Prats     1h59’99’’
-100m braça femení
1 L. Saez 1h28’96’’
5 A.Suarez 1h40’64’’
7 E.Prats 1h43’14’’
9 J.Romero 1h47’52’’
CADET
-100m esquena femení
1 E.Lanchazo1h24’86’’
2 B.Marin    1h26’06’’
5 M.Sanchez 1h37’89’’
6 C.Fdez    1h39’27’’
8 S.Romero  1h41’70’’
-100m esquena femení
1 M.Sanchez 1h34’72’’
2 E.Lanchazo1h36’04’’
3 B.Marin    1h38’79’’
6 C.Fdez    1h41’50’’

>> Una jugada dels patufets en el partit contra el Sabadell, que van vèncer per 10-0

>> FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

>>  L’infantil en una jugada contra el CEIP lLs Corts

núria sánchez

redacció

dor ha lloat la tasca dels
jugadors perquè “estan
molt units i són molt
regulars. Tret d’un em-
pat inesperat a la resta
de partits han sabut
mantenir el mateix ni-
vell de joc”. L’infantil és
segon amb 47 punts i la
mitjana de gols a favor
respecte el líder, el Vall de
Tenes, que en té 49. El
conjunt local és el menys
golejat i el màxim anota-
dor. En l’últim matx,
l’STE va vèncer contra la
Llagosta per un clar 12-1.

mençat la temporada
segueix íntegre i cap
nen ha deixat de jugar”.
D’altra banda, Arjona
també ha destacat que tots
els jugadors “tenen uns
coneixements i aptituds
notables, i prova d’això,
són els resultats”. El
conjunt és líder amb 34
punts i és el menys golejat
amb 10 tants en contra i
màxim anotador amb 81
dianes. L’EF Montcada
ha experimentat un nota-
ble augment de nens
interessats a jugar a futbol
arran de la construcció del

nou estadi de la Ferreria,
segons ha manifestat el
coordinador de l’Escola.

Futbol Sala. Per la seva
banda, el cadet de futbol
sala ha recuperat la quarta
posició del Grup 3 de la
Segona Divisió. Els nois
de José Luis Carrasco
porten quatre setmanes
sense conèixer la derrota i
en l’últim matx van empa-
tar a 5 contra el Baganes.
El cadet està a 4 punts del
tercer classificat, el Caldes,
que visitarà la pista local
el proper 22 d’abril.

El planter de l’AE Can Cuiàs que participa al Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) juga ara la
segona fase. El benjamí lidera la classificació amb 10
punts,  l’aleví és cuer del seu grup, l’infantil és cinquè i
finalment, el cadet és segon amb 10 punts. NS

El benjamí encapçala la classificació

 SANTI ROMERO
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“Per dedicar-te a això,
t’ha de fascinar l’aviació”

SILVIA DÍAZ

Fins a 300 hores per fer un avió. Si Joaquín Díaz cobrés
per totes les hores que ha dedicat a construir avions seria milionari.
Ha fet aparells per a ell, els seus amics i familiars durant més de 30
anys. I encara continua, però ara des de la tranquil·litat de la
jubilació. “Vaig començar a fer aeromodelisme com a teràpia anti-
estrès. Dirigint aquests avions descarregues molta adrenalina”,
explica Díaz. L’entrevista ha estat tot un exercici de didàctica de
l’aeromodelisme, perquè les explicacions que ens ha donat sobre
la història i muntatge dels avions, ràdiocontrol i sistemes d’aviació
han estat ben acurades i detallades. Amb raó, aquest montcadenc
de 70 anys ha donat classes d’aquesta modalitat a infants i adults
durant molts anys. “A Montcada –diu– aquesta afició no està gaire
extesa i espero que amb aquesta entrevista poguem despertar
l’interès”. Qui coneix bé la seva afició són la seva dona i les seves
tres filles, que l’han esperat moltes nits davant del plat del sopar
fins que no s’ha decidit a pujar del garatge, on es tanca a muntar
els avions i hi passa hores i hores.

L’aeromodelisme

em va servir de

teràpia  per

treure’m l’estrès

Les denúncies dels

ecologistes ens

van obligar a

marxar de Gallecs,

però nosaltres no

suposem cap perill

�

� Quan li va nèixer l’afició

per l’aeromodelisme?

Des de ben petit. Recordo una
exhibició al Parc de la Ciutadella,
quan tenia 12 anys, que em va
entusiasmar. Ni tan sols eren
avions de ràdiocontrol, funcio-
naven amb el sistema de vol cir-
cular. El pilot se situava al centre
d’un cercle i amb uns cables que
pujaven i baixaven feia volar
l’aparell. L’avió no aterrava fins
que no s’esgotava el combusti-
ble.
� Encara que no s’hi dedica

des de petit.

Però sí des de fa 30
anys. Vaig començar
amb aquest esport
quan vaig poder pa-
gar el material. Abans
fins i tot era més car
que ara. Un equip de
ràdio podia costar
40.000 pessetes i ara
en val la meitat.
�M’ha dit que

vostè fa esport.

Jo crec que l’aero-
modelisme és un es-
port. Hi ha campio-
nats internacionals,
nacionals i catalans i
també per modali-
tats. Però jo no faig
competició, s’han de tenir uns
molts bons aparells i això són
massa diners.
� L’aeromodelisme va ser la

seva teràpia anti-estrès, oi?

Treballava com a tècnic d’or-
ganització a Nissan i, quan tornava
de la feina, em ficava al garatge i
no hi sortia en hores.

� Coneix la xifra exacta

d’avions que ha muntat?

Sincerament, no, però han estat
molts. N’he regalat alguns a
amics que són pilots i no tenen
temps per dedicar-s’hi.
� Què ha de tenir un bon

aeromodelista?

Li ha d’agradar molt el món de
l’aviació. A mi m’encanta i viat-
jar per l’aire. A més, he pilotat
dues vegades.
� No pot ser!

Farà set anys. Un amic estava fent
les pràctiques per convertir-se en

pilot i el vaig acom-
panyar un dia a l’ae-
roport de Sabadell.
Quan estàvem a
l’altura del Maresme,
el meu amic em va
deixar els coman-
daments de l’avió i
m’orientava. Era un
avió d’ala baixa, de sis
passatgers. El meu
amic  feia funcionar el
motor i m’indicava
com fer servir la rà-
dio i la bruíxola. Va
ser una experiència
fascinant.
� I el segon cop?

Va ser per la mateixa
època i a Igualada.

Vaig pilotar un avió de vol sense
motor, un veler, un aparell que
funciona quan un altre avió, que
fa de tractor,  li dóna impuls i
velocitat.
� Què és més important per-

què un avió d’aeromodelis-

me funcioni bé?

Que estigui ben construït, que les

ales no estiguin tortes i que les
incidències dels plànols quedin
llises. Això és fonamental per a
un bon aterratge. Tot plegat és
un treball que requereix hores i
paciència.
� I ja que estem posats, com

es munta un avió?

Compres un kit que porta là-
mines, planxes i altres elements,
que poden ser de fusta, porex-
pan, plàstic... Quan es munta tot,
la superfície no queda llisa i l’has
de tractar amb un cútex. A mi
m’agrada la fusta perquè et
permet incorporar molts detalls.
� Quin és el seu avió preferit?

El Mustang P51D. Ara no en
tinc cap, però durant molts anys
en portava un a la baca del cotxe
que tenia abans. El vaig vendre
a un amic i, si em pregunta el
preu, li diré que ara no demanaria
menys de 2.000 euros. Són moltes
hores les que necessitem per fer
un avió!
� A on fa volar els avions?

Jo pertanyia al desaparegut
Aeroclub de Gallecs, que ja no
existeix perquè la zona s’ha
declarat parc natural i, a més, els
ecologistes van denunciar que
l’activitat era perillossa.
� I vostè què en pensa?

Que no fem cap mal. No hi ha
perill d’incendi i cada vegada fem
menys soroll, perquè utilitzem
motors elèctrics. Ara vaig a Mas
Duran cada cap de setmana, sóc
soci de l’Aeroclub Barcelona-
Sabadell.
� I quin avió s’emporta?

Depèn del dia, en faig servir un
o altre. Un d’ells és un Stuka, un

aeromodelista

Joaquín DíazJoaquín Díaz

model que van fer servir els ale-
manys en la Guerra Civil espa-
nyola, amb el que van bombar-
dejar el poble de Guernika. Tinc

un avió de reacció que s’anomena
Fun Jet i un Acromaster. I dins la
meva col·lecció també hi ha he-
licòpters.


