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>Societat: Les escoles bressol públiques i concertades obren el període d’inscripcions al maig. PÀG. 13

I Eva García, candidata 
del PPC, promet abaixar 
els impostos si arriba al 
govern.  PÀG. 6

● PILAR ABIÁN

I La Veu celebra
l’edició 300 amb 
nou disseny. PÀG. 11

La Ribera comença la transformació 
urbanística amb les obres de la plaça 
L’actuació s’emmarca en el projecte de la Llei de barris, cofi nançat per l’Ajuntament i la Generalitat. PÀG. 3

I La Unión va fer embogir un públic que va vibrar durant més de quatre hores també amb La Guardia i Los Rebeldes  ●  SANTI ROMERO

núm. 300
2a quinzena abril 2007

ÈPOCA III

publicació gratuïta

La Fundació Joan Capella ha 
fet realitat un dels desitjos que 
va expressar el pintor abans de 
la seva mort: que la primera 
exposició del material cedit es 
dediqués al dibuix. Una selec-
ció de cinquanta dibuixos de 
l’artista es pot veure a l’Auditori 
fi ns al 16 de maig. Marines, bo-
degons, retrats i, sobretot paisat-
ges, composen una magnífi ca 
exposició que demostra, un cop 
més, el geni de l’autor montca-
denc que va cedir bona part de 
la seva obra a l’Ajuntament.

PÀG. 23

‘El dibuix i 
Joan Capella’, 
primera mostra 
de la Fundació
de l’artista

I Visita el dia de l’estrena  ●  LAURA GRAU

>Esports: L’STE de futbol sala deixa escapar a casa un lideratge efímer. PÀG. 28

2.350 
gràcies

> DIA HISTÒRIC
Montcada Ràdio bat
el rècord d’assistència 
a un concert fet a la ciutat 

I Cultura  

I César Arrizabalaga fi xa 
com a nou eix de treball del 
PSC millorar la qualitat de 
vida al municipi.  PÀG. 7

● SILVIA DÍAZ

PÀG. 16
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>Actualitat
Obres a la Ribera

La transformació urbanística comença amb 
la remodelació de la plaça i de dos carrers
I Les obres de rehabilitació del barri estaran enllestides en menys d’un any i estan pressupostades en 1.800.000 euros

I Silvia Díaz 
La Ribera

Les obres de reurbanització i su-
pressió de barreres arquitectòni-
ques de l’avinguda i la plaça de la 
Ribera i dels carrers Llevant i dels 
Horts van començar el 10 d’abril 
i la previsió municipal és que aca-
bin en menys d’un any. L’objectiu 
global del projecte, segons ha 
dit l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), és “posar l’espai públic al 
servei de la ciutadania, fent un 
barri urbanísticament adreçat a 
les persones, amb més zones ver-
des, sense barreres arquitectòni-
ques i que faciliti la convivència 
al carrer”. Els treballs els executa-
rà en tres fases l’empresa Rogasa, 
per un import d’1.846.170 euros, 
començant per la remodelació de 
la plaça de la Ribera i el carrer dels 
Horts, en el tram comprès entre 
l’avinguda de la Ribera i el carrer 
Conca. 

Aparcaments. La plaça de la Ri-
bera actualment està aïllada dels 
edifi cis adjacents per l’existència 
d’un vial amb zones d’aparcament 
a ambdós costats que els veïns es-
tan obligats a creuar per accedir 
a l’espai d’esbarjo. El projecte de 
remodelació del sector preveu que 
aquest vial desaparegui per am-
pliar i donar continuïtat a la plaça 
fi ns a l’avinguda de la Ribera. 
Una de les preocupacions veï-
nals inicials era la possible desa-
parició de llocs d’aparcament 
men tre durin les obres. Per aquest 
motiu l’Ajuntament ha previst 
solucions alternatives mentre es 
faci l’actuació urbanística. Du-
rant la primera fase, el carrer Lle-
vant continuarà obert al trànsit i 
s’habilitarà un nou espai per esta-
cionar a l’avinguda de la Ribera, 
entre els carrers Llevant i Pro-
vença, a la banda que dóna a la 
façana de la fàbrica Valentine. 
En aquesta primera etapa, tam-
bé es reordenaran els espais de 
la plaça, com la pista esportiva, 
dotant-la d’un disseny unitari; se 
suprimiran les barreres arquitectò-

I Unes veïnes del barri prenen el sol a la plaça mentre els operaris fan els treballs d’enderroc de la pista esportiva i de les tanques metàl·liques ● PILAR ABIÁN

niques, i s’hi instal·larà nou mobi-
liari urbà.

Segona i tercera fase. L’actuació 
sobre l’avinguda de la Ribera, la 
segona etapa de les obres, contem-
pla la reurbanització de la calçada 
i la vorera del costat del riu Besòs, 

la reordenació dels aparcaments 
–que passaran de cordó a bateria– 
l’ajardinament de la vorera del cos-
tat del riu, la supressió de barreres 
arquitectòniques i la instal·lació de 
mobiliari urbà. D’aquesta manera, 

consens

Els veïns participen activament en el projecte

El projecte defi nitiu de reurbanit-
zació ha incorporat el 90% dels 
suggeriments que el veïnat va 
aportar en un pla de participació 
ciutadana impulsat per l’Ofi cina 
Gestora del Pla Integral de la Ri-
bera. Aquest ens, ubicat al Centre 
Cívic del barri, posa a disposició 

dels veïns tota la informació que 
necessitin sobre l’actuació. 
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
fet arribar a tots els domicilis de 
la Ribera la publicació Montcada 
Info, explicant el projecte i les 
afectacions que les obres tindran 
sobre la circulació al barri.  | SD 

I El 12 d’abril l’Ofi cina Gestora va convocar una assemblea  ● SILVIA DÍAZ

l’avinguda facilitarà la connexió 
del barri amb la resta del municipi, 
esdevenint un passeig paral·lel a la 
llera del Besòs. 
Als carrers Llevant i dels Horts 
es reurbanitzaran la calçada i les 
voreres, així com la rambla cen-
tral de Llevant, que es reordenarà 
per donar-li continuïtat. També 
s’ampliaran les voreres del costat 
dels edifi cis, se suprimiran les ba-
rreres arquitectòniques, s’ordenarà 
l’espai per a aparcament i s’hi ins-
tal·larà mobiliari urbà. 
Les obres s’emmarquen en el Pla 
Integral de la Ribera, que subven-
cionen a parts iguals l’Ajuntament i 
la Generalitat, a tra vés de la Llei de 
barris. La tercera fase, la que inclou 
el carrer dels Horts en el tram en-
tre els carrer de la Conca i de les 
Aigües, començarà quan s’hagi fet 
l’enderroc de les fi nques afectades 
pel projecte.

Les obres s’inclouen 
en el Pla Integral i les 
subvencionen a parts 
iguals l’Ajuntament i la 
Generalitat en el marc 
de la Llei de barris

03



2a quinzena | Abril 2007

>Notícies
Ple municipal del mes de març

L’espai que ocupava IAR Ibérica a Pla d’en 
Coll es convertirà en un parc empresarial
I L’Ajuntament signarà properament un conveni amb els propietaris del solar que regularà la transformació urbanística del sector

I Silvia Díaz
Montcada

La parcel·la de 63.000 m2 on fi ns 
al 2005 estava situada IAR Ibérica, 
a Pla d’en Coll, es transformarà 
en un nou parc empresarial, en 
virtut d’un conveni que signaran 
l’Ajuntament i l’empresa RTZ 
Operativa Inmobiliaria 2006 –ac-
tual propietària dels terrenys– per 
de sen  volupar el sector. L’objectiu 
del conveni és establir uns criteris 
per al desenvolupament urbanístic 
de la fi nca, en relació als paràme-
tres d’aprofi tament urbanístic, la 
tipo logia edifi catòria i la determi-
nació de nous usos, que s’ajustin a 
les ne cessitats del teixit industrial 
del municipi. 
El Ple de març, celebrat el dia 29, 
va aprovar el text del conveni, amb 
el vot en contra d’ERC i l’abstenció 
del PPC. La portaveu republicana, 
Marta Aguilar, va argumentar el 
seu vot en contra al·legant que “al 
sector es permetran crear grans 
zones comercials i això suposarà 
una nova competència per al pe-
tit comerç”. La portaveu del PPC, 
Eva Garcia, va dir que el seu grup 
seguirà de prop el procediment 
perquè “hem tingut males expe-
riències amb altres requalifi ca-
cions”. L’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), va contestar l’oposició 
dient que de moment només se sig-
na un conveni urbanístic i que “no 
hi ha cap actuació concretada, 
perquè hem de tenir en compte 
els interessos de la propietària 
dels terrenys”.  

Termes del conveni. Per actuar 
sobre el sector, el conveni especi-
fi ca que la societat propietària dels 

I Treballadors caminen davant dels terrenys que ocupava IAR Ibèrica, empresa que va tancar a principi del 2005  ● SANTI ROMERO

terrenys abans haurà de presentar 
a l’Ajuntament un projecte de mo-
difi cació puntual del Pla General 
Metropolità (PGM) i el correspo-
nent Pla de Millora Urbana, docu-
ments que seran consensuats amb 
els serveis tècnics municipals i que 
s’hauran d’aprovar en Ple. La idea 
és transformar l’activitat industrial 
clàssica que s’hi desen volupava 
abans del tancament d’IAR Ibérica 
en un parc empresarial, on conviu-
ran indústria i activitats ter ciàries, 
com ofi cines, comerç i serveis com-
plementaris. Segons estableix el con-
veni, RTZ Operativa Inmobiliaria 
2006 farà la cessió a l’Ajuntament 
del 10% de l’aprofi tament mig ur-
banístic del sector delimitat per 

altres punts

El govern tanca en positiu l’exercici del 2006

El tancament pressupostari de 
l’any 2006, amb un romanent po-
sitiu superior al 5 milions d’ euros, 
va ser un tema que va generar de-
bat al Ple. El president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma (CiU) 
va des tacar la salut fi nancera de 
les arques mu nicipals, destacant 
“la possibilitat d’amortitzar inver-

sions de projectes de gran enver-
gadura que actualment estan en 
marxa”. Esquerra va qüestionar 
que aquest romanent positiu sigui 
una dada que es mantingui al llarg 
dels anys i considera que es tracta 
d’una situació puntual originada 
per la construcció d’habitatges i el 
trasllat d’algunes empreses | SD

Aprovació 
de la nova 
Ordenança 
sobre civisme
La nova Ordenança de convi-
vència ciutadana a l’espai pú-
blic es va aprovar inicialment al 
Ple de març amb el vot en con-
tra d’ERC i l’abstenció del PPC. 
La presidenta de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro (PSC) va ex-
plicar al Ple que la revisió es 
deu a que la normativa anterior, 
del 1992, ha quedat obsoleta i 
el nou text regula aspectes vin-
culats a comportaments als ca-
rrers, temes de medi ambient, 
residus, neteja i sorolls, entre 
d’altres. A més, el document 
s’ade qua a la legislació general 
i tipifi ca les faltes com a lleu, 
greu o molt greu. 
Marta Aguilar, portaveu d’ERC, 
va dir que l’Ordenança “és més 
sancionadora que educativa i no 
ha estat consensuada amb les 
entitats”, alhora que va avançar 
que el seu grup hi presentarà 
al·legacions. La portaveu popu-
lar, Eva Garcia, va agrair l’equip 
de govern per la redacció de la 
nova Ordenança, tot i que con-
sidera que “arriba tard”. Garcia, 
però, es va mostrar escèptica 
amb la capacitat de l’Ajuntament 
per dotar el text dels recursos 
materials i personals per tirar-lo 
endavant. Porro va dir a Aguilar 
que el seu grup havia disposat 
de més d’un mes per presentar 
al·legacions abans de l’aprovació 
del text al Ple “i no n’han fet 
cap”, va dir. El document està 
en aquests moments en període 
d’exposició pública per a la reco-
llida de possibles al·legacions | SD

la modifi cació del PGM. A més, 
l’empresa assumirà el cost de la 
part del futur vial de connexió 
de la B-30 amb la carretera de la 
Roca, en el tram entre la N-152a i 
la intersecció amb la C-17. Un altre 

acord important és el compromís 
d’ambdues parts per realitzar tots 
els esforços necessaris perquè el 
nou projecte que s’hi desenvolupi 
generi el màxim nombre possible 
de llocs de treball.
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Inauguració del nou ambulatori a Pla d’en Coll

El CAP incorporarà en breu serveis 
que ara es fan a d’altres centres
I La inauguració de l’equipament sanitari va tenir lloc el 30 de març amb la presència de la consellera de Salut

“Estem en condicions d’afi rmar 
que les obres de l’hospital Ernest 
Lluch començaran l’any 2008 
i en dos anys estarà en marxa”. 
Aquesta és la primícia que la con-
sellera de Salut, Marina Geli, va 
avançar a l’acte d’inauguració del 
Centre d’Atenció Primària (CAP) 
Les Indianes, el passat 30 de març. 
El centre sanitari es construirà als 
antics terrenys de la fàbrica Redosa, 
en terme municipal de Montcada, 
pe rò limitant amb Cerdanyola i Ri-
pollet.
El que ja és una realitat és el nou 
CAP, un edifi ci que, segons la con-
sellera, “combina la funcionalitat 
amb l’estètica”. En el seu discurs 
inaugural, Geli va destacar que la 
sanitat i l’educació són els principis 
fonamentals que “garanteixen la 
igualtat d’oportunitats” i va de-
fensar l’aposta de l’executiu català 
per les polítiques de cohesió social. 
L’acte ofi cial va comptar amb la 
participació de centenars de perso-
nes. En el seu torn de parlaments, 
l’alcalde de Montcada i Reixac, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), va destacar 

la importància del nou CAP “per 
garantir l’assistència sanitària de 
tot Montcada, un municipi que 
està en vies de creixement” i va 
recordar que, per acostar aquest es-
pai a la població, l’Ajuntament ha 
posat en marxa diverses opcions de 
transport públic, a la vegada que ha 
avançat que al costat de l’ambulatori 

es construirà un nou aparcament. 
Tant Arrizabalaga com Geli van dir 
que la millora del sistema sanitari a 
Montcada es tancarà amb la posada 
en marxa de l’hospital comarcal.

Novetats. Sobre el nou CAP de 
Montcada, la consellera va avançar 
algunes novetats que s’hi introdui-

ran pròximament, com un taller 
psicoeducatiu per a persones amb 
problemes d’ansietat, control de 
proves dels pacients amb patologies 
del cor que es tracten amb sintró i 
la consulta oberta d’infermeria als 
instituts del municipi. El centre ha 
suposat una inversió de 2,3 milions 
d’euros. 

I La consellera, amb l’alcalde i el director del CAP, Miquel Barbany, a una de les sales del CAP  ● PILAR ABIÁN

L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac ha rebut un ajut econòmic de 
19.934 euros de part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) per 
millorar l’estat de l’entorn fl uvial 
del riu Ripoll, perjudicat per la 
proliferació d’hortes il·legals a la 
seva llera. Aquesta situació com-
porta greuges ambientals, socials 
i econòmics i augmenta els riscos 
d’inundacions. 
La subvenció servirà per fer front 
als principals dèfi cits que presenta 
la llera del Ripoll, com la degra-
dació ambiental i paisatgística i la 
disminució de la capacitat hidràu-
lica, entre d’altres. El projecte de 
restauració, elaborat pel Servei 
municipal de Medi Ambient, ha 
comptat amb la participació de les 
entitats ACER i Projecte Rius.

Valoracions. L’alcalde de Montca-
da i Reixac, César Arrizabalaga 
(PSC), ha destacat que, amb la 
implementació de les estacions de-
puradores de les aigües residuals, 
“l’aigua dels cursos fl uvials ha 
millorat de forma notable però 
ens trobem davant de la para-
doxa d’estar recuperant l’aigua 
però perdent els rius”.

I Silvia Díaz
Redacció

Subvenció 
per millorar 
l’entorn fl uvial
del Ripoll
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Municipals 07

Eva García, candidata del PPC, 
promet que baixarà els impostos 
I El president dels populars a Catalunya, Josep Piqué, avala l’alcaldable del partit a Montcada i Reixac

I Pilar Abián
Montcada

Millorar la neteja dels carrers, aug-
mentar el nombre d’efectius poli-
cials i rebaixar o fi ns i tot eli  minar 
impostos van ser algu nes de les 
promeses que va formular l’actual 
portaveu del grup municipal del 
PPC, Eva García, el 31 de març 
en la seva pre sentació com a can-
didata a l’Al caldia a les properes 
eleccions municipals. L’alcaldable 
popular va estar acompanyada pel 
president del partit a Catalunya, 
Josep Piqué, i per la presidenta pro-
vincial, Dolors Montserrat. La sala 
institucional de la Casa de la Vila 
es va omplir de gom a gom de mili-
tants i simpatitzants de la formació 
que van manifestar el seu suport 
incondicional a la cap de llista.

Compromisos. La neteja vià ria, 
l’elevada con centració d’immi-
grants en de terminats barris i la 
seguretat ciutadana són algunes 
de les qüestions que preocupen el 
PPC i sobre les que la candi data  
vol actuar si arriba a l’Al cal dia. 
Davant dels seus militants i simpa-
titzants, la cap de llista popular va 
adquirir també el compromís de 
revisar a la baixa l’Impost de Béns 
Im mobles i d’eliminar la taxa de 
recollida de residus, tot criticant la 
política del PSC en matèria impo-
sitiva. “Els socialistes –va dir– no 
només han pujat els impostos, 
sinó que n’han creat de nous”.
La candidata també va afi rmar que 
el futur hospital comarcal que do-

narà servei a Montcada, Cerdan-
yola, Ripollet, Badia i Barberà serà 
realitat gràcies a la proposició que 
el PPC va presentar al Parlament: 
“Inicial ment el tripartit va votar 
en contra, però després ha tirat 
el projecte endavant i s’atri buït 
el mèrit”. 
Sobre aquesta qüestió, García va 
acusar el 12 d’abril  el govern de la 
Generalitat d’actuar amb “hipocre-
sia i falsedat” perquè va rebutjar 
una proposta que el PPC va pre-
sentar a mitjan de mes al Parlament 
en què sol·licitava l’agilitació de la 
construcció de l’hospital comarcal 
Ernest Lluch.

l’apunt

La candidata rep els elogis del partit

Teodoro García, com a pre si-
dent de la Junta Local del PPC, 
va destacar la una ni mitat en el 
sí de la formació a l’hora de triar 
l’alcaldable popular a les prope-
res muni cipals. Dolors Montser-
rat va lloar la tasca feta per Eva 
Gar cía  com a diputada al Par la-
ment durant la legislatura 2003-
2006, tot recor dant al gunes 
iniciatives de la mont  cadenca 
en matèria social. Els elogis van 
continuar amb la intervenció de 

Piqué. “La de   di cació, la tra jec-
tòria política i el co rat ge que 
ha tingut Eva representant el 
PPC a Montcada de   most ren 
la se va capacitat per ser una 
bo na alcaldes sa”, va dir el pre -
sident del PPC. 
Piqué també va fer dures crí-
tiques contra el go vern tri partit de 
la Gene ralitat, a qui va acusar de 
no preocupar-se pels pro blemes 
de la ciutadania i de devaluar la 
classe política | PA

Esquerra Unida i Alternativa 
(EUiA) aposta per la recuperació 
de la memòria històrica entenent 
que s’ha de perdonar, però no 
s’ha d’oblidar el que va passar a la 
Guerra Civil i durant els 40 anys 
de repressió franquista. El sena-
dor de la coalició d’esquerres, el 
montcadenc Joan Josep Nuet, va 
parlar el 30 de març a la Casa de 
la Vila sobre el projecte de llei 
que proposa el govern socialista 
per recuperar la memòria històri-
ca i sobre el que defensa Izquier-
da Unida (IU) al respecte. La 
xerrada també va comptar amb 
la participació de l’exregidora Eli-
sa Riera i l’alcaldable d’EUiA a 
Montcada, Alba De Lamo. 

Judicis anul·lats. Segons Nuet, tant 
IU com altres formacions són parti-
dàries “que surtin a la llum tots els 
ar xius que fan referèn cia als judi-
cis que es van fer durant la Dicta-
dura i que, aquells que siguin de 
caire ideològic i polític s’anul·lin, 
com ha passat a Alemanya o a 
Itàlia”

I Pilar Abián
Montcada

EUiA reinvindica 
una llei de 
memòria més 
agosarada

I Els ponents, a la Casa de la Vila ●  PILAR ABIÁN

Convergència presenta una llista 
amb un 60% d’independents
I Maresma afi rma que és la candidatura més equilibrada i potent que ha fet mai CiU
I Pilar Abián

Montcada

“Sense desmerèixer les an te riors, 
crec que aquesta és la llista més 
equilibrada, po tent i plural que 
ha pre sentat la coa lició fi ns ara 
a unes muni ci pals”. Amb aques-
tes pa raules, Joan Ma  resma va 
presentar ofi cialment el 12 d’abril 
la seva candidatura que compta, 
com a principal nove tat, amb un 
60% d’indepen dents. 
El cap de llista va manifestar el 
seu orgull “pel grau de qualitat 
hu  mana i professional dels can-
didats, que representen la diver-
sitat dels barris i les sensi bilitats 
socials del municipi”. Maresma 
va dir que es tracta de persones 
prepa rades per donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania i va 
expressar la seva convicció que no 
és una llista per cobrir l’expedient, I La llista de CiU es presentarà en un sopar previst per al 4 de maig  ● CIU MONTCADA

sinó per optar a l’Al cal dia i propi-
ciar l’alternança en el go vern que 
ara lidera el PSC.
La llista comp ta amb la presència 
d’Amèlia Morral, actual regidora 
de Cultura, com a número 3. El 
número 2 l’ocupa el president local 

de CDC, Joan Carles Paredes;  el 
4, la metgessa M. Car me Gon zález; 
el 5, el president del centre excur-
sionista El Cim, Alfred Canals; 
el 6, la cardiòloga Maria Teresa 
Subirana; el 7, el pedagog Daniel 
Poyo; el número 8, l’oftalmòloga 

Anna Anaya; el 9, el president de 
l’Agrupació Sardanista de Terra 
Nostra, Joaquim Castellví, i el 10, 
l’admi nistrativa Carme Pozo. De 
l’11 al 24 també hi ha altres noms 
destacats com ara l’exre gidor En-
ric Expósito i l’actual regidora de 
Comerç, Antònia Bofi ll.

Presentació ofi cial. CiU presenta-
rà la candidatura en un so par el 4 
de maig. En les properes setmanes 
la coalició també té previst explicar 
les seves línees pro gramàtiques.

I La candidata, Eva García, acompanyada de Josep Piqué i l’anterior cap de llista, Teodoro Garcia  ● PILAR ABIÁN
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Els reptes de futur d’Arrizabalaga 
són el civisme i la cohesió social
I La consellera de Justícia i el president dels socialistes bascos apadrinen l’alcaldable del PSC a Montcada

I Sivia Díaz
Vallençana

Els reptes del PSC, si torna a ser la 
força que governi Montcada des-
prés del 27 de maig, seran afavorir 
la convivència i la cohesió social, 
actuacions de caire més social que 
les que han centrat els dos ante-
riors mandats, destinades a dotar 
el municipi d’equipaments i infra-
estructures. L’eslogan “A les temes 
mans” resumeix els objectius dels 
socialistes, que va detallar el 31 de 
març l’alcaldable del PSC, César 
Arrizabalaga –actual alcalde–, en 
la presentació ofi cial de la seva 
candidatura, davant de 450 perso-
nes reunides a un restaurant local. 
Arrizabalaga estava acompanyat 
per la consellera de Justícia, Mont-
serrat Tura, el secretari general del 
Partit Socialista d’Euskadi, Patxi 
López, els integrants de la llista del 
PSC i multitud de diputats, alcaldes 
i candidats socialistes de la comarca 
i altres municipis propers. L’acte va 
començar amb un vídeo en què es 
mostraven les principals actuacions 
del govern  encapçalat per Arriza-
balaga i on personalitats del món 
esportiu, cultural i associatiu de 
Montcada lloaven el seu treball. 

Una nova etapa. L’alcaldable va 
fer una mirada enrera i va mani-
festar que “l’objectiu inicial era 
sortir de l’immobilisme en què 
Montcada estava immers per 
després, dotar-lo d’equipaments. 
Ara hem de continuar millorant 

la qualitat de vida”. A banda de 
les propostes socials, Arrizabalaga 
va apuntar altres objectius: “Con-
tinuar promovent l’habitatge de 
protecció ofi cial, crear un nou 
institut, millorar els entorns dels 
rius, soterrar la línia de tren Vic-
Puigerdà, recuperar la Torre Na 
Joana –a la Ferreria– com a zona 
d’oci i crear un espai dedicat a la 
natura a Vista Rica”. L’alcaldable 
va destacar la propera transforma-
ció de la Ribera, amb el trasllat de 
Valentine i la Llei de barris i també 
va apuntar la importància que tin-
drà la futura biblioteca-auditori de 
Pla d’en Coll per al municipi.

l’apunt

Tura i López lloen la tasca d’Arrizabalaga 

La consellera de Justícia, Mont-
serrat Tura, va manifestar a 
l’acte de presentació que “el 
PSC, amb César Arrizabalaga 
al capdavant, ha estat el motor 
de transformació del munici-
pi i ha retornat als ciutadans 
l’orgull de dir que són de Mon-
tcada”. Tura va destacar el so-
terrament de la C-17, la dotació 
d’equipaments culturals i la co-
hesió dels barris durant els seus 
mandats. Per la seva banda, 
Patxi López, va destacarque, 

com amic del candidat, ha se-
guit la seva trajectòria i ha vist 
com ha transformat Montcada: 
“Sobretot ha donat prioritat a 
les persones”. 
La presentació de la candidatura 
del PSC tindrà lloc el 21 d’abril al 
pavelló Miquel Poblet, en un sopar 
multitudinari, amb la presència 
del diputat socialista al Congrés, 
Carles Corcuera, i Lídia Santos, 
redactora de l’Estatut. Està previst 
que també hi assisteixi el conseller 
d’Economia, Antoni Castells | SD

I César Arrizabalaga, al centre, acompanyat de Tura i López i de candidats del PSC de la comarca i d’altres poblacions  ● SILVIA DÍAZ

El grup municipal d’ERC a 
Mont cada i Reixac ha denunciat 
l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC) 
i el govern municipal (PSC, CiU i 
ICV-EUiA) davant del Síndic de 
Greuges, Rafael Ribó, per limitar 
l’accés a la sala de plens, argumen-
tant motius de seguretat, un fet que 
ha tingut lloc durant aquest mandat 
coincidint amb protestes ciutada-
nes. “Això signifi ca una limitació 
de la llibertat d’expressió i retalla 
els drets civils aconseguits amb la 
democràcia”, ha manifestat la por-
taveu del grup, Marta Aguilar, qui 
considera que la limitació d’accés 
s’ha fet servir en funció dels inte-
ressos del govern municipal. 
Com a exemple, Aguilar ha recor-
dat que per a la sessió d’investidura 
de l’actual mandat es van habilitar 
espais dins de la Casa de la Vila 
per seguir la sessió a través de pan-
talles ampliant així l’aforament de 
públic, mentre que quan hi ha ha-
gut manifestacions veïnals, l’accés 
a l’equipament municipal ha estat 
restringit. 

Drets i obligacions. “La participa-
ció dels veïns en els afers públics 
ha de ser un dels eixos principals 
en la convivència ciutadana, per 
tant, l’assistència als plens mu-
nicipals és un dret i és obliga-
ció de l’Ajuntament possibilitar 
l’assistència a tots els interessats”, 
ha dit la portaveu republicana. 
La denúncia d’Esquerra davant 
del Síndic de Greuges no ha tin-
gut, de moment, cap resposta per 
part del govern local. 

I Pilar Abián
Redacció

ERC denuncia 
el govern local 
al Síndic de 
Greuges
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Habitatges de protecció ofi cial a la Font Pudenta

Els propietaris dels pisos podran 
escollir en breu el seu habitatge
I El sorteig dels pisos protegits va tenir lloc el 30 de març en un acte multitudinari al pavelló Miquel Poblet

I Silvia Díaz
Pla d’en Coll

Els 36 adjudicataris dels pisos de 
protecció ofi cial de la Font Pudenta 
escolliran durant els propers dies 
el seu futur habitatge, en funció 
de l’ordre amb què el seu núme-
ro va sortir del bombo del sorteig 
dels pisos, que va tenir lloc el 30 
de març en un acte multitudinari 
al pavelló Miquel Poblet. L’alegria 
dels afortunats va contrastar aquell 
dia amb la decepció dels aspirants 
que no van obtenir cap habitatge. 
En total, hi havia 330 sol·licituds i 
els adjudicataris, majoritàriament, 
són parelles joves que no arriben 
als 30 anys.
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
va felicitar els afortunats i va enco-
ratjar la resta d’aspirants a tornar 
a optar a un habitatge protegit en 
el futur. “Farem 540 pisos més a 
Mas Duran, la Rasa i la Ribera. 
El nostre objectiu és que promo-
cions de privats incloguin pisos 
protegits, com ha estat el cas dels 
que sortegem avui”, va dir. Con-
cretament, Arrizabalaga va anun- I La Gemma Ribota (esquerra) va ser una de les afortunades  ● SILVIA DÍAZ

L’Ajuntament, a través de l’Ofi cina 
Local d’Habitatge, i l’empresa pú-
blica Adigsa signaran un conveni 
de col·laboració per crear un regis-
tre únic de sol·licitants d’habitatge 
protegit de promoció pública, 
amb l’objectiu d’homogeneïtzar 
els criteris d’adjudicació de les 
promocions socials que es vagin 
construint a Montcada. El Consis-
tori es benefi ciarà de l’eina infor-
màtica de què disposa Adigsa per 
facilitar i unifi car la gestió de les 
sol·licituds d’habitatge protegit i la 
seva adjudicació. 
La regidora d’Habitatge, Fina 
Manzano (PSC), ha destacat que 
“un cop signat el conveni, qui 
vulgui accedir a un habitatge 
protegit podrà inscriure’s al re-
gistre  només un cop i tenir op-
ció a participar en els sorteigs de 
totes les promocions que es va-
gin ofertant a Montcada, estal-
viant-se tràmits i desplaçaments 
innecessaris”. 
La previsió municipal és que el ser-
vei, que gestionarà l’Ofi cina Local 
d’Habitatge, es posi en marxa a 
l’estiu d’aquest mateix any.

I Silvia Díaz
Redacció

Registre únic 
per als 
sol·licitants 
d’un pis protegit

ciar que a la Ribera es faran 142 
pisos protegits, 48 de compra i 58 
de lloguer, quan s’alliberi l’espai 
que actualment ocupa la fàbrica 
Valentine. A la Rasa aniran altres 
80 pisos i a Mas Duran, 134 habi-
tatges de lloguer i 184 de compra.

Característiques. Els 36 pisos de 
la Font Pudenta estan dividits en 
protecció ofi cial (21 habitatges) i 
preu concertat (15 pisos). El preu 
dels habitatges va dels 74.659 als 
144.062 euros, en funció de les 
dimensions de cada pis. Els habi-
tatges tenen 1 ó 2 dormitoris, una 
plaça de traster i d’aparcament as-
sociada, façana d’obra vista i “aca-
bats de gran qualitat i cuines i 
banys molt ben equipats”, ha 
indicat la gerent de l’empresa pú-
blica Montcada Òptima, Carmen 
Bastida. Els habitatges de la Font 
Pudenta són el fruït d’una negocia-
ció entre la constructora Alcaraz 
–que ha aixecat l’immoble d’un 
centenar de pisos on s’inclouen els 
de protecció– i l’Ajuntament, a tra-
vés de Montcada Òptima.

Comencen les obres d’una 
rotonda a la carretera de la Roca

Una nova rotonda de 36 metres 
de diàmetre regularà el trànsit a la 
cruïlla de la carretera de la Roca 
amb el pont del riu Besòs a partir 
del setembre. Les obres van co-
mençar a mitjan d’abril i les execu-
ta l’empresa AMSA, per un import 
de 352.037 euros, fi nançat per la 
Diputació de Barcelona. 
L’objectiu de la rotonda és agilitar 
la circulació dels vehicles en un 
punt que registra una important 
densitat de trànsit en hores punta. 

La infraestructura facilitarà tant 
la incorporació a la carretera de 
la Roca dels vehicles provinents 
de Montcada com dels que volen 
entrar al municipi pel pont sobre 
el Besòs.
Mentre durin les obres, l’afectació 
al trànsit serà notable, ja que, mal-
grat que no es produiran talls en 
cap moment, els dos carrils –tant 
en sentit la Roca com en sentit 
Santa Coloma de Gramenet- hau-
ran de reduir la seva amplada. Per 
construir la rotonda caldrà fer ex-
cavacions a la muntanya. 

> Música i color en el nou carrer Sant Antoni

I Silvia Díaz
Redacció

Més d’un centenar de persones va assistir el 29 de març a la inauguració del remodelat carrer Sant An-
toni, que ara només és de vianants. L’acte va consistir en parlaments ofi cials i un espectacle d’animació. 
Tant l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), com el president de l’AV de Montcada Centre, Antoni Trias, 
opinen que el carrer “és més segur que abans i dóna prioritat als veïns que van a peu” | SD

 ● SILVIA DÍAZ
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taulell d’anuncis gratuïts Informació: 
935 726 491

Alquiler. Apartamento en Miami Platja. 70 
m2, dos habitaciones dobles, alto estanding. 
Piscina y zona ajardinada. Julio, agosto y 
septiembre. Por quincena o semanalmente 
a 500 euros/semana. Tel. 935 708 389 i 
676 712 859.
Se ofrece. Chofer doméstico. Tel. 646 637 
156. Preguntar por William.
Busco trabajo. Tengo experiencia como 
administrativa, reponedora de supermer-
cado, limpieza de casa y canguro. Tel. 671 
449 589.
Busco trabajo. Se ofrece chico para trabajar 
como auxiliar administrativo o recepcionista 
por las tardes, en turno de media jornada. 
Teléfono: 678 88 64 29. Oferta laboral. Se 
necesita cocinero/a con experiencia para 
restaurante de menús en el polígono Foin-
vasa. Jornada completa de mañanas (de 8 
a 17h). Tel. 645 663 224.
Cotxe en venda. BMW 120 D. Particular. 
Seminou, nacional i full equip. 22.000 euros. 
Tel.669 498 306.
Busco trabajo. Chica responsable se ofrece 
como canguro o para hacer limpieza por 
horas. Tel. 667 87 05 37.
Vendo. Casa en Bifurcación, 40m2+10m2 de 
terraza. Precio 165.000 €. Tel 651 809 446.
Transportes.Se hacen transportes y reco-

gida 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, 
lavadero, balcón y baño. De particular a 
particular. Precio: 222.000 euros. 678 886 
429 (preguntar por Francisco).
Busco trabajo. Se ofrece chica de 30 años 
para limpieza de despachos y escalares. 
Teléfono 600 236 694. Preguntar por Ana.
Vendo. Comedor moderno completo, sin 
estrenar. Precio: Económico. Preguntar por 
Ana. Teléfono: 600 236 694
Busco. Perro Yorkshire, desaparecido el 
21 de marzo en el Caprabo de Jaume I. 
Responde 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
Oferta laboral. Se requieren dos oficialas/
es de peluquería. Jornada intensiva, de 10 
a 16h i de 14 a 20h. Nómina: 1.100 euros al 
mes. Tel. 934 286 385, 630 342 484.
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La instal·lació d’un canal al carrer 
Circumval·lació de Can Cuiàs 
contribuirà a evitar les inunda-
cions que pateixen algunes de les 
naus ubicades al polígon indus-
trial del barri cada vegada que es 
produeixen pluges abundants. Les 
obres de construcció d’aquest nou 
sistema van començar el 16 d’abril, 
les executa l’empresa Cosersa per 
un import de 8.000 euros i està 
previst que estiguin enllestides a 
principi de maig. 

Objectiu. L’intersector canalitza-
rà l’aigua que baixa pels carrers 
cap al torrent del Bosc Llarg i 
impedirà que arribi a les naus 
del polígon. Com a complement 
a l’actuació, en un tram d’uns 
30 metres de vorera del carrer 
Circumval·lació, fi ns a la cruïlla 
amb el carrer Agudes, també s’hi 
afegirà una vorada per tal que 
l’aigua que no pugui absorbir 
l’intersector no superi l’alçada de 
la vorera. L’Ajuntament ha infor-
mat que es tracta d’una solució 
provisional donat que està en fase 
d’estudi el projecte d’arranjament 
defi nitiu de la zona que queda 
afectada per les inundacions. 

I Silvia Díaz
Redacció

Mesura per evitar 
inundacions 
a les naus del 
polígon Can Cuiàs

I Silvia Díaz
Redacció

El nou bus 
del Bosc d’en 
Vilaró comença 
el dia 23 d’abril

La Plataforma reclama les dates 
del projecte de soterrament 
I El col·lectiu ha sol·licitat per escrit els terminis a la Generalitat i al Ministeri de Foment 

I Pilar Abián
Redacció

La Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total vol que el Ministeri de 
Foment acceleri al màxim la redac-
ció del nou projecte de soterrament 
de la línia de rodalies de Portbou 
al seu pas per Montcada i Reixac. 
Amb aquest objectiu, el col·lectiu 
ha demanat per escrit, tant al Mi-
nisteri com a la Generalitat, que 
concretin quins són els terminis 
per presentar els estudis alternatiu 
i bàsic i el projecte defi nitiu. La 
Plataforma també ha sol·licitat a 
l’Ajuntament que demani una en-
trevista amb Jordi Prats, responsa-
ble del pas de la línia d’Alta Veloci-
tat per Montcada.

Preocupació. “Malgrat que la re-
dacció del nou projecte ja estigui 
en marxa no ens podem relaxar 
i hem de seguir de ben a prop tot 
el procés”, ha explicat el portaveu 
de la Plataforma, Jaume Relat. El 
col·lectiu ha transmès aquesta pre-
ocupació al govern local que s’ha 
compromès a no autoritzar l’inici 
de les obres de la Línia d’Alta Ve-
locitat (LAV) fi ns que no s’hagi 
signat el protocol de col·laboració 
amb el Ministeri. “La resposta del 
govern ha estat positiva; nosaltres 

enteníem que hi havia una certa ac-
titud conformista i fi nalment hem 
acordat reprendre les reunions pe-
riòdiques i seguir treballant per un 
objectiu comú”, ha dit Relat. 
La Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total no descarta fer noves 

mobilitzacions si no rep per part del 
Ministeri de Foment la resposta als 
dubtes que té el col·lectiu sobre les 
dates en què es podrà presentar i 
executar el projecte de soterrament 
de la línia de rodalies de Portbou al 
seu pas pel nucli urbà. 

I El soterrament de les vies acabarà amb els passos a nivell ● SANTI ROMERO

La nova línia d’autobús B12, que 
connectarà la urbanització Bosc 
d’en Vilaró amb Montcada i Ba-
dalona, es posa en marxa el 23 
d’abril, dia en què també hi haurà 
una presentació ofi cial (13h) del 
servei a la plaça Lluís Companys, 
punt de sortida del recorregut 
des de Montcada. A l’acte assisti-
ran l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), la presidenta de l’Entitat 
del Transport i alcaldessa de Ba-
dalona, Maite Arqué (PSC), i re-
presentants de l’empresa Tugsal, 
la concessionària del servei.

Horari i trajecte. La primera sortida 
des de Montcada serà a les 6.30h 
i l’última, a les 21.30h. A Badalo-
na, el servei començarà a les 6.50h 
i acabarà a les 21.50h. L’autobús 
funcionarà de dilluns a divendres. 
10 minuts després de sortir de la 
plaça Lluís Companys, el servei 
arribarà al Bosc d’en Vilaró. El fi -
nal del trajecte serà l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol (Can Ruti). La 
línia disposarà de dos vehicles, que 
faran tres entrades per hora al bosc 
d’en Vilaró des de les 7 a les 9.30h i 
a la resta de la jornada hi haurà dos 
viatges cada hora.
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L’empresa Lafarge Cementos, amb 
seu a Can Sant Joan, ha fi nalitzat 
els treballs de transformació del fi l-
tre del seu forn a un sistema híbrid 
destinat a reduir l’emissió de partí-
cules, tot i que, segons l’empresa,  
la factoria ja estava molt per sota 
del límit legal aplicable. El canvi de 
l’electrofi ltre ha suposat una inver-
sió de dos milions d’euros i des de 
la seva posada en marxa està fun-
cionant amb un alt nivell d’efi càcia. 
Lafarge ha informat que, gràcies a 
la implementació d’una novedosa 
tecnologia de depuració de gasos, 
s’eviten emissions puntuals que, 
d’altra manera, podrien produir-se 
per talls en la tensió elèctrica o ines-
tabilitats en el procés de producció.

Temps rècord. Els treballs de substi-
tució del fi ltre es van desenvolupar 
durant la primera quinzena de març, 
en un “temps rècord donada la 
complexitat de l’actuació”, ha ex-
plicat la fi rma. Les obres s’han reali-
tzat comptant amb estrictes mesures 
per garantir la seguretat dels més de 

50 treballadors que han participat en 
l’actuació. La inversió efectuada ara 
s’afegeix als 13 milions que Lafarge 

ha destinat a minimitzar l’impacte 
de la seva activitat en el medi am-
bient des del 1993 al 2006.

Lafarge assegura que ha reduït 
notablement l’emissió de partícules 
I El canvi del fi ltre del forn de la cimentera ha suposat una inversió de dos milions d’euros 
I Silvia Díaz

Redacció

I Les obres a Lafarge es van fer a la primera quinzena de març  ● SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> L’Ecoparc 2 s’haurà d’ajustar al PGM
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul el pla 
urbanístic que va permetre la construcció de l’Ecoparc del Besòs 
–propietat de l’Entitat del Medi Ambient (EMA)–, al terme municipal 
de Montcada. La sentència ha arribat arran d’un recurs interposat per 
l’Ajuntament de Santa Perpètua l’any 2002, contra la instal·lació de la 
planta, amb l’argument que l’Ecoparc s’havia situat de forma arbitrària 
en uns terrenys destinats a equipaments, quan el Pla General Me-
tropolità (PGM) preveu que aquest tipus d’instal·lacions se situïn en 
terrenys qualifi cats com a serveis tècnics. El gerent de l’EMA, Carles 
Conill, ha indicat que l’Àrea Metropolitana “acatarà la sentència per-
què es tracta d’una qüestió merament tècnica i ja hem acordat amb 
l’Ajuntament fer la modifi cació pertinent del PGM” | SD

> Festa reivindicativa per la cerveseria 
L’AV de Montcada Centre ha convocat una trobada reivindicativa 
i popular el 6 de maig, a partir de les 11h, per demanar que la 
cerveseria d’estiu del carrer Montiu es conservi com a zona verda i 
d’esbarjo del centre del municipi i no es faci la promoció de pisos 
que hi ha projectada. “Volem que la jornada sigui lúdica, cultural 
i atractiva per a tothom i implicar el màxim de col·lectius possi-
bles, especialment els joves”, ha explicat el president de l’entitat 
veïnal, Antoni Trias. L’AV també s’ha posat en contacte amb les 
escoles de primària perquè els infants facin un mural de com volen 
que sigui el futur de la cerveseria i presentar-lo el dia de la tro-
bada. Al desembre del 2006, l’entitat va presentar al Registre de 
l’Ajuntament 2.000 signatures de veïns que demanaven la conser-
vació de la cerveseria com a espai verd i, segons Trias, “de manera 
ofi cial, el Consistori no ens ha donat cap resposta” | SD 

> Subvenció per prevenir incendis
L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Montcada i Reixac ha re-
but una subvenció de la Diputació de Barcelona de 9.250 euros 
per tal d’executar el seu pla de prevenció d’incendis. Montcada és 
un dels 266 municipis de la província que s’ha benefi ciat dels 3,7 
milions d’euros que la Diputació ha atorgat a les ADF de Barcelona, 
donant suport així a 1.500 projectes locals. D’altra banda, l’ADF i la 
Societat de Caçadors el Tordo treballen plegades per recuperar les 
fonts i mines d’aigua naturals que van desaparèixer durant els incen-
dis dels anys 1994 i 1997 a la Serralada de Marina | SD 

L’AV de Can Sant Joan va decidir 
en l’assemblea veïnal celebrada el 12 
d’abril al CEIP El Viver, que abans 
de les eleccions enviarà una carta als 
1.300 socis de l’entitat per explicar-
los com han anat les negociacions 
amb l’Ajuntament per aconseguir un 
barri digne. El 25 d’abril, represen-
tants de l’entitat veïnal mantindran 
la darrera de les tres reunions amb 
l’Ajuntament, a la qual està previst 
que assisteixin representants de 
l’equip de govern. D’altra banda, el 
president de l’AV, José Luis Cone-
jero, ha avançat que l’entitat veïnal 

presentarà dues al·legacions a la 
nova Ordenança sobre civisme  –en 
procés d’exposició pública– en les 
que demanarà que “no es tracti la 

publicitat de les entitats al carrer 
com la comercial i que les faltes es 
puguin compensar a través de tre-
ball social”, ha indicat Conejero. 

L’AV de Can Sant Joan informarà els 
socis de les reunions amb l’Ajuntament 
I Silvia Díaz

Can Sant Joan

I Moment de l’assemblea del 12 d’abril al col·legi El Viver  ● SILVIA DÍAZ
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La Veu estrena en aquest número una 
nova imatge coincidint amb l’edició 
número 300 de la publicació, xifra 
que ha estat commemorada amb una 
portada i contraportada especials a 
càrrec de l’artista montcadenc Maese 
Pérez. La nova maqueta afecta tant 
la capçalera de la publicació com la 
presentació de les diferents seccions. 
El disseny opta per una línia mo-
derna que reforça els titulars i 
potencia els destacats, facilitant la 
lectura de les informacions. Pel 
que fa als continguts, hi ha com a 
novetat la incorporació de la foto-
denúncia en la secció d’opinió. Els 
lectors podran fer arribar les seves 
imatges a la redacció per correu 
convencional o electrònic a l’adreça 
laveu@montcada.org. 

Nova etapa. L’aparició de La Veu en 
format tabloide, al juliol del 1992, va 
marcar una nova etapa en la història 
de la publicació. El butlletí municipal 
–nascut a principi de la dècada dels 
80– tenia format de revista i una 
periodicitat bimensual. Des que va 
començar a ser quinzenal, La Veu 
ha passat a ser el principal referent 
informatiu del municipi juntament 
amb Montcada Ràdio, dos mitjans mu-

nicipals que depenen de l’organisme 
autònom Montcada Comunicació.
El canvi més signifi catiu que ha sofert 
la maqueta de La Veu en els últims 15 

anys va ser l’entrada del color a totes 
les pàgines que va coincidir amb el 
10è aniversari del format tabloide, al 
juliol del 2002.

‘La Veu’ estrena nova imatge 
coincidint amb el número 300
I El butlletí municipal introdueix canvis en la maqueta per fer-la més moderna i atractiva

I Pilar Abián
Redacció

I La nova portada dóna protagonisme a les imatges fotogràfi ques  ● PILAR ABIÁN
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en 2 minuts...

> Homenatge a l’inspector Toril
Els agents de la Comissaria de la Policia Nacional de Montcada i Reixac 
van retre un homenatge el 30 de març a l’inspector Antonio Toril, que ha 
passat a fer una segona activitat dins del cos policial després de 30 anys 
desenvolupant diferents funcions a les dependències locals. L’inspector 
va arribar a Montcada el 1979. “Ha estat una institució a la comissaria 
local”, ha indicat el comissari de Montcada, Santiago Lubián | SA 

> Creixement de Barnices Valentine  
Barnices Valentine, fi lial del Grupo CIN a Espanya, va crèixer un 
16,3% durant el 2006 arribant als 62 milions d’euros de factura-
ció, 9 més que a l’any anterior. Aquest resultat, lligat al que han 
obtingut altres companyies que el Grup CIN té a Espanya (Pinturas 
Cin Canarias i Proitesa), eleva les vendes netes del grup portuguès 
al país a 74,6 millons d’euros. Barnices Valentine va iniciar l’estiu 
passat les obres de construcció de la nova factoria a Can Milans. 
La nau ocuparà una superfície de 25.000 m2 i estará plenament 
operativa al 2008 | SD 

> Un infant mor a una fàbrica de Can Cuiàs  
Un nen de 10 anys va morir el 12 d’abril en un accident a una nau 
del polígon industrial Can Cuiàs, a conseqüència de les maniobres que 
el seu pare estava fent amb un camió per aproximar-se al moll de la 
fàbrica. Segons ha explicat la Policia Local de Montcada, l’infant estava 
donant indicacions al seu pare per sortir de la nau i l’home, sense asse-
gurar-se de la posició del seu fi ll, va continuar amb el desplaçament del 
vehicle i li va donar un cop mortal. El pare i el nen eren de València i el 
dia del succés era festiu en la seva localitat | SD 

Experts debaten a Montcada 
sobre l’aigua i la sostenibilitat
I La jornada va servir per presentar el contingut de l’Expo 2008 de Saragossa

La conscienciació ciutadana sobre 
l’estalvi i l’aigua com a condicio-
nant de l’expansió territorial van 
ser els eixos de la jornada-debat so-
bre la cultura de l’aigua que va te-
nir lloc a la Sala de Pous de la Casa 
de les Aigües de Montcada i Reixac 
el 12 d’abril. L’acte l’organitzaven 
l’Ajuntament i la Fundació ECA 
Global. A la taula rodona, presidi-
da per l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), van intervenir el gerent de 
l’Entitat del Medi Ambient, Carles 
Conill; el coordinador territorial 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
Josep Maria Aguiló; el president 
del Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Besòs, Josep Arráez, i el 
president de l’Àrea de Govern Lo-
cal de la Diputació de Barcelona, 
Antoni Fogué. 

Opinions. A nivell global, els tèc-
nics que van participar a la jorna-
da consideren que els ciutadans 
són conscients de la necessitat 
d’estalviar aigua. Conill va desta-
car que la gent que viu a les 32 po-
blacions de l’Àrea Metropolitana 
“han après a no malgastar i con-
sumeixen uns 121 litres d’aigua 

diaris, quan només per una du-
txa s’esgoten 80 litres”. El coordi-
nador territorial de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua, Josep M. Aguiló, 
també comparteix aquesta visió 
positiva de l’estalvi i el justifi ca 
amb dues raons, la pedagogia i la 
penalització fi scal. 
L’alcalde, en el seu torn de parau-
la va manifestar que les iniciatives 
que han posat en marxa les admi-
nistracions per promoure l’estalvi 
han donat resultats positius i ha 
posat com a exemple el compor-
tament “positiu” dels ciutadans 
de Montcada en les campanyes 

d’estalvi que s’han engegat des de 
Medi Ambient. Josep Arráez es 
va referir al paper que juguen els 
espais fl uvials en el desenvolupa-
ment del territori.

Avenç de l’Expo 2008. Coinci-
dint amb aquesta jornada, el pre-
sident de la Societat Expo Agua 
2008, Roque Gistau –que també 
va intervenir al debat–, va pre-
sentar a Montcada el contingut de 
l’Exposició Internacional que Sara-
gossa acollirà l’any vinent i que es 
dedicarà a l’aigua i el desenvolupa-
ment sostenible.

I Els ponents durant la jornada organitzada a la Casa de les Aigües ● SILVIA DÍAZ

I Silvia Díaz 
La Ribera/Can Sant Joan

● SANTI ROMERO
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Oferta de places per a infants de 0 a 3 anys

Al maig s’obre el període d’inscripcions a 
les escoles bressol públiques i concertades
I La proximitat al centre no dóna més punts a les famílies sol·licitants, ja que es considera tot el municipi com a zona única de matriculació

I Pilar Abián
Redacció

Del 2 al 15 de maig es manté obert 
el calendari de preinscripcions a les 
escoles bressol de titularitat públi-
ca o concertades del municipi. A 
Montcada i Reixac s’oferten més 
de 150  places per al curs vinent, 
de 0 a 3 anys. Prèviament, del 16 
al 25 d’abril, s’han fi txat les dates 
per dur a terme les jornades de 
portes ofertes als diferents centres. 
Algunes ja s’han fet, com les de 
la Cooperativa Font Freda i Lluís 
Companys, i la de Les Tres Besso-
nes (Can Sant Joan), mentre que 
les municipals Camí del Bosc (Can 
Cuiàs) i Mitja Costa (Terra Nos-
tra) tindran lloc els dies 24 i 25, 
respectivament, en horari de tarda 
(17.30h). Xics de La Salle la farà el 
dia 24 (15h). 
En aquesta etapa de l’educació in-
fantil, la zonifi cació és única per a 
tot el municipi, és a dir, no hi ha 
diferents àrees de proximitat, sinó 
una de sola i, per tant, tothom té, 
pel fet de viure a Montcada, la 
mateixa puntuació per aquest con-
cepte. Els criteris complementaris 
que puntuen només en situació 
d’empat són els de condició legal 
de família nombrosa o bé malaltia 
crònica de l’infant que afecti el seu 
sistema digestiu, endocrí o meta-
bòlic. Les famílies interessades a 
matricular els seus fi lls només po-
den emplenar un full de sol·licitud 
i han de dur-lo a l’escola escollida 
en primera opció.

Primària i secundària. Fins al 20 
d’abril es manté obert el període 
de preinscripció als centres de pri-

I Uns nens juguen a l’Escola Bressol Mitja Costa el dia de la inauguració del centre  ● PILAR ABIÁN

inauguració

L’Escola Bressol Mitja Costa va 
obrir les seves portes el 10 d’abril, 
després de Setmana Santa. La in-
auguració ofi cial es va fer el 30 de 
març i va ser força participativa, 
L’acte va comptar amb l’alcalde,  
César Arrizabalaga (PSC), la delega-
da territorial d’Ensenyament, Anna 
Riuró, i la regidora d’Educació Ana 
Rivas (PSC). El nou equipament 
mu nicipal té capacitat per a una 
quarantena d’infants d’entre 0 a 3 
anys | PA

mària i de secundària de la localitat 
per al curs vinent. El calendari és 
el que la Generalitat ha establert 
a tot Catalunya mitjançant el De-
cret d’admissió aprovat a fi nal de 
març. El gruix de les sol·licituds de 
preinscripció es concentren en el 
curs de P-3, amb 450 places, i en el 
1r d’ESO, en què n’hi ha 330.
Una de les novetats de la cam-
panya de matriculació d’enguany 
és que el govern autonòmic posa 
a disposició de les famílies un web 
informatiu (gencat.cat/preinscripcio), 
que guia l’usuari en tot el procés, 
des d’escollir el centre escolar fi ns 
a formalitzar la matrícula. 

Escola Bressol Mitja Costa
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en 2 minuts...
> Marató de lectura a la Mostra d’ensenyament
Del 24 d’abril a l’11 de maig l’Espai Jove Can Tauler acollirà la 
VII Mostra d’Ensenyament que pretén assessorar els joves sobre 
temes formatius i professionals. La Mostra, que s’inaugurarà amb 
l’espectacle “Adquirint competències”, inclourà tallers i tastets 
d’ofi cis, sessions informatives als instituts i l’exposició “Després 
de l’ESO, què?”. En el marc de la mostra, l’IES La Ferreria farà el 3 
de maig una marató de lectura oberta a tothom en què, qui vulgui,  
podrà llegir de 10 a 17.30h el text que hagi triat durant dos mi-
nuts. El mateix dia, el centre acollirà una conferència-taller sobre 
informàtica solidària, a les 18.30h, també oberta al públic | LG

> Entrevistadors entrevistats 
Una vintena d’alumnes de cinquè de primària del CEIP Reixac 
—fotografi a superior— va visitar el 16 d’abril les instal·lacions de 
Montcada Comunicació per entrevistar els treballadors de Mont-
cada Ràdio, La Veu i www.montcadaradio.com per a un treball de 
l’assignatura de català. Un altre grup de cinquè de la mateixa esco-
la va entrevistar fa uns dies agents de la Policia Local | SD 

> Bons resultats a l’Olimpíada de Química 
Una alumna de segon de batxillerat de l’IES La Ferreria, Cristina 
Heredia Carques, ha estat la quarta classifi cada dels alumnes de la 
UAB a la XX Olimpíada Química de Catalunya. La montcadenca es 
va quedar a un pas de ser seleccionada per participar a l’Olimpíada 
Química Espanyola que se celebrarà a la localitat lleonesa de Va-
lencia de Don Juan León entre el 8 i el 10 de maig | LR

Aula USEE, nou servei de suport escolar

Tres infants amb necessitats especials 
rebran atenció l’any vinent al Reixac
I La iniciativa l’ha impulsada l’entitat local de discapacitats Adimir

Montcada i Reixac tindrà una uni-
tat de suport a l’educació especial, 
una aula USEE, per al curs 2007-
2008, a les instal·lacions del CEIP 
Reixac. Feia més d’un any que 
Adimir sol·licitava al Departament 
d’Educació de la Generalitat que al 
municipi hi hagués una instal·lació 
d’aquest tipus. L’aula USEE dona-
rà cobertura a tres infants que pre-
senten un perfi l similar: trastorn 
greu del desenvolupament. En 
aquest espai treballaran professors 
especialitzats en educació especial, 
que oferiran un reforç formatiu als 
infants amb necessitats educatives.

Diferència dins la igualtat. Les au-
les USEE proveeixen els centres 
escolars de recursos humans per 
atendre i donar suport a un grup 
d’alumnes amb necessitats educa-
tives especials en la mateixa aula 
ordinària i també en altres contex-
tos educatius ordinaris. Un mem-
bre d’Adimir, Andrés Jiménez, ha 
indicat que “les aules USEE són 
un recurs per afavorir el procés 
cap a la inclusió i afavoreixen la 
convivència de tots els alumnes, 

amb la qual cosa s’enriqueix el 
seu procés educatiu i de madu-
resa personal”. 
Els infants que necessitin el servei 
de l’aula USEE no pertanyeran a 
cap classe especial sinó que esta-
ran integrats dins del mateix grup 
d’alumnes, però en moments pun-
tuals necessitaran un reforç i una 
motivació per seguir el ritme de la 
classe. Adimir vol agrair a la Re-
gidoria d’Educació, a les AMPA 

de tots els centres escolars i espe-
cialment al col·legi Reixac el su-
port que han donat perquè l’aula 
USEE a Montcada sigui fi nalment 
una realitat.
La iniciativa ha comptat amb la 
col·laboració de la Comissió de 
Necessitats Educatives Especials, 
creada a fi nal del 2006. El grup es 
reunirà de nou el dia 7 de maig, 
a les 15.15h a la sala de cursos de 
l’edifi ci de l’Ajuntament.

I Aula USEE del CEIP Mogent, de Montornés  ● CEIP MOGENT

I Silvia Díaz 
Redacció

 ● SILVIA DÍAZ
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La Junta de Montcada i Reixac de 
l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC) organitza el 4 de 
maig la seva campanya de recaptació 
de fons annual. Durant tota la jorna-
da, s’instal·laran taules informatives i 
es distribuiran guardioles a Montca-
da Centre, la plaça Lluís Companys, 
Montcada Nova, Can Sant Joan i 
Terra Nostra. La secció local espe-
ra comptar amb la solidaritat dels 
montcadencs i, a més, aportarà a la 
col·lecta la subvenció annual que li 
atorga l’Ajuntament | SD

Col·lecta a favor 
dels malalts 
de càncer

Curs pràctic per a escolars

Gairebé 700 alumnes participen 
enguany al curs d’educació viària
I La Policia Local fa una tasca conscienciadora entre els infants sobre els perills del carrer

El alumnes de tercer i cinquè de 
primària de les escoles Viver, Mi-
tja Costa, El Turó i La Salle i els 
de tercer i quart d’ESO de tots els 
instituts de Montcada i Reixac par-
ticiparan durant abril i maig en el 
curs d’educació viària. 
Les sessions de primària les orga-
nitzen la Regidoria d’Educació i 
la Policia Local, mentre que a les 
de secundària, els agents locals es 
coor dinen amb la Regidoria de Sa-
lut Pública i Consum. El contingut 
del curs és el mateix d’altres edi-
cions i,  de cara a l’any vinent, els 
organitzadors volen ampliar-lo a 
una línia més d’ESO.

Continguts per edats. Amb classes 
teòriques i pràctiques, els alumnes 
de tercer de primària aprenen a 
interpretar els senyals de circula-
ció bàsics, preveure possibles difi -
cultats o perills al carrer i raonar 
sobre els avantatges i els confl ictes 
que genera la circulació, entre al-
tres. La primera lliçó es fa a l’aula 
i la segona consisteix en un passeig 
pel barri observant les conductes 
dels conductors i els vianants. Els 

alumnes de cinquè treballen els 
mateixos conceptes, amb lliçons 
adaptades a la seva edat, i a nivell 
pràctic, participen en un circuit de 
bicicletes que es munta en el ma-
teix pati escolar. 
El coordinador d’educació viària 
a Montcada i Reixac, l’agent Joan 
Antoni Sáez, ha indicat que, cara a 
la pròxima edició del taller, es pre-
tén ampliar les activitats a un curs 
més d’ESO, primer o segon, per-

què “ens hem trobat amb situa-
cions en què els adolescents ne-
cessiten un reforç d’informació, 
sobretot de temes derivats amb 
l’alcohol i les drogues”. 
El torn dels alumnes d’ESO arriba-
rà al mes de maig amb unes jorna-
des que giraran entorn a l’alcohol i 
els seus efectes so bre la conducció. 
Els organitzadors compten amb 
la col·laboració del Institut Gutt-
mann.

I Alumnes de tercer de primària del CEIP El Viver durant una classe pràctica  ● PILAR ABIÁN

I Sílvia Díaz 
Can Sant Joan

L’Assemblea de Creu Roja de Cer-
danyola-Ripollet-Montcada ha atès 
650 infants en el seu projecte de 
reforç escolar durant els 13 anys 
que porta en marxa aquesta tasca 
educativa. Un dels objectius del pro-
jecte és afavorir la integració escolar 
d’alumnes amb mancances a nivell 
d’aprenentatge. Per a aquesta tasca, 
Creu Roja compta amb el suport 
dels departaments de Serveis Socials 
de Cerdanyola, Ripollet i Montcada 
i l’Equip d’Assessorament Psicope-
dagògic, l’EAP | SD

Creu Roja ajuda 
en la integració 
escolar d’infants

L’Ajuntament contribuirà a sufra-
gar la restauració i el posterior 
muntatge del rellotge de la torre de 
l’Església de Santa Engràcia amb 
una subvenció de 4.060 euros. 
L’aparell té greus desperfectes que 
fan necessària una intervenció ur-
gent no només per raons d’estètica 
sinó també de seguretat, per evitar 
la possible caiguda de vidres a la 
via pública.
El president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), ha destacat 
la voluntat de l’Ajuntament de 
col·laborar econòmicament en la 
realització d’aquests treballs “per 
tractar-se d’un element signifi -
catiu de la nostra població”.

I Pilar Abián 
Redacció

Subvenció 
per restaurar 
el rellotge 
de l’Església

I Detall del campanar  ● AJUNTAMENT
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Montcada Ràdio fa història

Més de 2.300 persones assisteixen al concert 
de celebració dels 20 anys de l’emissora
I La Unión, La Guardia i Los Rebeldes van oferir un repertori de luxe al pavelló Miquel Poblet recordant algunes de les cançons que van fer història als 80

El concert de celebració del vin-
tè aniversari de Montcada Ràdio 
(104.6fm), amb La Unión, La 
Guardia i Rebeldes, va reunir el 13 
d’abril 2.350 persones al pavelló 
Miquel Poblet. Aquesta quantitat 
de públic, segons el director de 
Montcada Ràdio, Lluís Maldona-
do, “ha convertit el concert en 
l’acte d’aquest tipus més multi-
tudinari de la història a Montca-
da”. Maldonado ha agraït la gran 
participació de persones que van 
gaudir de més de quatre hores de 
concert i el treball i el suport que 
ha rebut l’emissora de patrocina-
dors, col·laboradors, personal tèc-
nic i la productora de Montcada i 
Reixac Boom Management.

Nous i vells èxits. La Guardia 
va trencar el gel amb un concert 
en què el líder del grup, Manuel 

España, va mostrar una magnífi           ca 
veu en directe. El grup granadí va 
presentar cançons del seu nou disc, 
Sobre ruedas, i els mítics Mil calles lle-
van hacia ti i Cuando brille el sol. 
El concert més esperat de la nit 
era el de La Unión, que va oferir 
un espectacle audiovisual emmar-
cat en la gira Tour Magic 07. Els 
madrilenys van interpretar els seus 
temes més coneguts remasteritzats, 
amb versions de Lobo hombre en Pa-
rís, Maracaibo, Vivir al este del Edén 
i Sildabia, entre d’altres temes. El 
públic també va gaudir dels treba-
lls més actuals de La Unión, com 
Falso amor o Vuelve el amor. 
Finalment, Rebeldes, amb Carlos 
Segarra en plena forma, va fer que 
el públic del pavelló sortís amb les 
piles ben carregades per continuar 
de festa, amb un concert en el que 
no van faltar les cançons Mediterrá-
neo, Un español en Nueva York i Bajo la 
luz de la luna. 

I Silvia Díaz
Pla d’en Coll

I El pavelló Miquel Poblet es va omplir de montcadencs de totes les edats per gaudir de l’espectacle musical que va organitzar Montcada Ràdio el passat 13 d’abril ● SANTI ROMERO

I El líder i el guitarrista de La Guardia fent un duet ● SANTI ROMERO I Los Rebeldes, en acció  ● SANTI ROMERO
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Treball

Programes d’inserció laboral 
en benefi ci de la comunitat
I Els plans d’ocupació contribueixen a formar persones en situació d’atur

Un total de 12 persones s’ha be-
nefi ciat dels Plans d’Ocupació que 
el Servei de Promoció Econòmica 
(SPE) ha dut a terme des del pas-
sat mes d’octubre i fi ns a principi 
d’abril. Aquest programa d’inserció 
laboral facilita la contractació de 
treballadors aturats per a la realit-
zació d’obres i serveis d’interès ge-
neral i social i va dirigit a persones 
amb difi cultats per accedir al mer-
cat de treball, com ara majors de 
45 anys, persones amb discapaci-
tat, dones amb càrregues familiars 
i aturats/des de llarga durada. 

Actuacions concretes. Durant sis 
mesos s’han contractat cinc peons 
de jardineria, dos auxiliars de ser-
veis de proximitat, dos peons i un 
ofi cial de primera, i una tècnica 
de suport al PRAM i una tècnica 
de suport a la Ribera, que han 
participat en diferents projectes 
relacionats amb la conservació i 
manteniment de zones verdes, els 
serveis de proximitat, la remode-
lació de carrers, i en un programa 
d’educació  social  a la Ribera.
Aquests programes esdevenen una 

oportunitat per assolir experiència 
laboral, tornar a formar part acti-
va del mercat de treball i facilitar 
així la posterior inserció. Els Plans 
d’Ocupació 2006 s’han desenvo-
lupat gràcies a una subvenció de 
149.030 euros de la Generalitat 
i l’aportació de 4.274 euros de 
l’Ajuntament. 

Novetats al programa Ilo-ser. 
Un altre programa que fomen-
ta l’ocupació –concretament, en 
l’atenció domiciliària– és el pro-
grama Ilo-ser. L’Ajuntament ator-

garà beques a les persones que 
participin en aquesta iniciativa. 
Per poder benefi ciar-se dels ajuts, 
cal haver realitzat un mínim de 80 
hores de pràctiques en empreses 
dins del programa, estar empadro-
nat a Montcada i Reixac, estar en 
situació d’atur i no percebre altres 
prestacions per aquesta situació 
durant el període en el què es té 
dret a percebre la beca. El progra-
ma, subvencionat per la Diputació 
de Barcelona amb 42.731 euros, 
inclou un mòdul de realització de 
pràctiques a empreses.

I El programa Ilo-ser promou l’ocupació en atenció a les persones ● ARXIU/LAURA GRAU

I Pilar Abián 
  Redacció
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en 2 minuts...

> Cicle d’actes entorn la solidaritat
Les Regidories de Participació Ciutadana i Cooperació organitzen 
des d’ara i fi ns a principi de juliol un cicle d’activitats emmarca-
des en el programa “Aquesta primavera gaudeix i coopera” que 
es duran a terme als centres cívics del municipi. El primer que es 
desenvoluparà serà el Curs de Cooperació que es farà al Centre Cí-
vic La Ribera els dies 21 i 28 d’abril i el 5 i l’11 de maig. La segona 
cita tindrà lloc el 10 de maig, a les 18h, a la Casa de la Vila, on es 
farà una xerrada sobre objectius de desenvolupament del mil·leni,  
a càrrec de l’associació de les Nacions Unides. La resta d’activitats 
que es realitzaran entre maig, juny i juliol inclouen xerrades sobre 
el consum solidari, la violència, l’Àfrica i les dones a la Mediterrània. 
També hi haurà un taller de capoeira i una altre de circ | PA

> Iniciativa en suport als fi bromiàlgics
La secció local de l’ACAF és una de les 180 delegacions catala-
nes que participa en la recollida de signatures per tal d’aconseguir 
que tiri endavant una Iniciativa Legislativa Popular que reguli 
l’organització sanitària i estableixi mesures per millorar l’atenció de 
les persones afectades per la fi bromiàlgia i la síndrome de fatiga 
crònica. L’entitat ha d’aconseguir 50.000 fi rmes | SD

> Participatiu Divendres de Dolors
Centenars de veïns van partici-
par a la processó de Divendres 
de Dolors que la Cofradía Vir-
gen de Dolores va organitzar 
el 30 de març per diferents 
carrers de Can Sant Joan. 12 
costaleras, 12 dones, van ser 
les encarregades de transpor-
tar la imatge de la patrona de 
l’entitat. El president de la Co-
fradía, Alfonso López, ha agraït 
la participació de ciutadans i 
especialment la col·laboració 
de comerços del barri en 
l’organització de l’acte | SD

Gastronomia

El Tast de Vins es vol consolidar com 
una cita anual a nivell comarcal
I La segona edició del certamen, l’1 d’abril, va superar el mig miler de participants

El Tast de Vins de Montcada i 
Reixac, amb dues edicions con-
secutives, està en vies de consoli-
dar-se com una cita del calendari 
annual d’activitats, no només del 
municipi, sinó també de la comar-
ca. La participació de ciutadans 
a la darrera edició, celebrada l’1 
d’abril a la plaça de l’Església, i 
la inclusió de l’activitat al progra-
ma del Consorci de Turisme del 
Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental, permeten als organitzadors 
de la mostra –els establiments lo-
cals Sant Lluc, Montcata Vins i el 
Racó de l’Àpat, amb el suport de 
l’Ajuntament– seguir apostant per 
aquesta iniciativa. 

Balanç. 600 persones, segons 
l’organització, van passar per 
la carpa instal·lada a la plaça de 
l’Església, on van poder gaudir 
d’una seixantena de vins de de-
nominació d’origen de tot l’Estat 
Espanyol, amb el vi negre com 
a principal protagonista. A més, 
una quarantena de persones va 
participar a les tres sessions del 
curs d’iniciació al tast de vins que 

es van fer a la Casa de la Vila. A 
la mostra va assistir la presidenta 
del Consorci de Turisme del Con-
sell Comarcal del Vallès Occiden-
tal, Olga Olivé, que va destacar 
que el concepte de turisme “s’ha 
d’estendre als costums gastronò-
mics i altres activitats i no estric-
tament monuments i paisatges”. 
El Tast de Vins de Montcada té 
com a objectiu donar a conèixer la 
cultura del vi entre els ciutadans i 

ser un punt de trobada de profes-
sionals del sector. 
El responsable del restaurant Sant 
Lluc, Jesús González, creu que el 
Tast de Vins “ha de ser una ac-
tivitat a consolidar, com qualse-
vol altra fi ra de Montcada”. Per 
la seva banda, la regidora de Co-
merç, Antònia Bofi ll (CiU), ha va-
lorat molt positivament “la gran 
quantitat de gent que ha hagut 
a la mostra”.

I Uns visitants a la mostra fan una cata de vins  ● SILVIA DÍAZ

I Silvia Díaz
Montcada

● SANTI ROMERO
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I Els Sonats

> Gent que es mou

Enganxats al camí de Sant Jaume
Un grup de montcadencs ha recorregut en diferents etapes prop de mil quilòmetres

Amb una motxilla amb l’estrictament 
imprescindible, un pal, un calçat 
còmode i molta il·lusió, un grup de 
montcadencs que ronden la cin-
quantena i que s’han batejat amb el 
nom d’Els Sonats va iniciar el 2002 
l’aventura de fer els prop de 1.000 
quilòmetres del Camí de Sant Jau-
me entre Roncesvalles, a Navarra, 
i Santiago de Compostel·la. La peri-
pècia s’ha allargat fi ns aquest any, 
ja que han repartit el recorregut en 
quatre setmanes que han fet sem-
pre aprofi tant les vacances de Set-
mana Santa. 
Enguany, han caminat entre Villa-
franca del Bierzo i la capital galle-
ga, uns 200 quilòmetres dividits 
en sis etapes. Els integrants del 
col·lectiu coincideixen a destacar 
que l’experiència ha estat molt in-
teressant “perquè coneixes gent 
i llocs diferents, i comparteixes 
vivències molt especials amb els 
teus companys de viatge”, ha co-
mentat Juan Medialdea, un dels 
impulsors del projecte qui reconeix 
que, tot i que hi ha moments do-

lents, l’emoció d’arribar a Santiago 
“no es pot explicar amb paraules”. 
Els Sonats fi ns i tot disposen d’una 
pàgina web www.elssonats.org on 
expliquen les seves experiències i 
donen consells força útils per a per-
sones que vulguin embarcar-se en 
l’aventura, que permet tenir una visió 
diferent del món. “No estem acostu-

mats a caminar i veure el que ens 
envolta”, explica Miquel Vinyals, un 
altre membre del col·lectiu, qui asse-
gura que el Camí de Sant Jaume és 
apte per a tothom.

I Els nou membres del grup en una foto de família  ● mila gràcia

I més informació
   Els Sonats
    www.elssonats.org
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>La bústia del lector >Editorial
La Veu 
estrena una 
nova imatge
La Veu ha arribat ja al núme-
ro 300 de la seva tercera eta-
pa, que es va iniciar al juliol 
del 1992, quan la publicació 
municipal va deixar de tenir 
el format de butlletí i va pas-
sar a ser un periòdic quin-
zenal. A punt de celebrar 
el 15è aniversari, introduïm 
una renovació de la maqueta 
no tan destacada com la del 
2002, quan va entrar el color 
a totes les pàgines, però sí 
prou signifi cativa com per fer-
la més moderna i atractiva. El 
que no varia és el tractament 
dels continguts, que continua 
responent a la fi losofi a que ha 
tingut La Veu des que la va 
asumir Montcada Comunica-
ció i que ha fet del periòdic 
un autèntic referent informa-
tiu a l’àmbit municipal.
L’acceptació que aquesta 
publicació té entre la ciuta-
dania no respon tant al seu 
disseny estètic sinó a la plu-
ralitat que emana. Tot i ser 
el butlletí de l’Ajuntament, no 
actua com a altaveu del govern 
de torn, sinó que tracta amb 
objectivitat allò que és notícia. 
Aquest és un tret diferencia-
dor, ja que no hi ha a Catalun-
ya ni a la resta de l’Estat cap 
butlletí que tingui un Consell 
d’Administració i un Consell de 
Redacció independents, com és 
el cas de La Veu. L’èxit d’aquest 
producte comunicatiu no no-
més s’ha d’atribuir al Consisto-
ri, que ha apostat amb valentia 
per aquest model de gestió, i 
a Montcada Comunicació, per 
dur-lo a terme, també respon a 
la fi delitat que han manifestat 
els nostres lectors durant tots 
aquests anys i que esperem 
continuïn mantenint molts anys 
més.  

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

fotodenúncia

Ús indegut dels contenidors de residus municipals

Malauradament, aquesta és una 
visió que sovint ens trobem als ca-
rrers de la ciutat. Són pocs els veïns 
que deixen les deixalles fora dels 
dipòsits, però, amb la seva actitud 
incívica, perjudiquen la resta. 
En aquesta secció que La Veu 
estrena pretenem crear un es-
pai que serveixi per denunciar i, 
alhora, per conscienciar sobre 
la necessitat de cuidar entre tots 
plegats l’espai públic. Feu-nos 
arribar les vostres propostes a 
laveu@montcada.org. Cada quin-
zena seleccionarem una imatge 
entre totes les que ens arribin.

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
A la darrera campanya de publicitat de l’Ajuntament es diu que els ha-
bitatges de protecció ofi cial de la Font Pudenta tenen 3 ó 4 habitacions. 
Al sorteig celebrat el dia 30 de març i a la mateixa web del Consistori 
sempre s’ha dit que en tenen 1 ó 2. El nombre d’habitacions ha variat per 
fer la publicitat o realment en tenen 3 ó 4? 

I EJ Can Sant Joan

Des de l’Ofi cina d’Habitatge sempre s’ha parlat de pisos d’1 i de 
2 habitacions. És cert que a la mateixa construcció hi ha habitat-
ges de més dormitoris, però privats. Si en alguna comunicació s’ha 
parlat d’habitatges de 3 ó 4 habitacions, això pot ser fruit d’un ball 
de dades. En qualsevol cas, li demanem disculpes pel malentès i 
l’informem que restem a la seva disposició. I Carme Bastida. Ge-
rent de Montcada Òptima

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 perso-
nes o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica laveu@montcada.org 

Can Cuiàs existe
Como dice la canción “Que lás-
tima, pero adiós”. Sí, esta carta 
va dirigida a mi querido barrio 
y a sus vecinos.  A unos quiero 
decirles muchas, muchísimas 
gracias por vuestro apoyo y so-
lidaridad hacia mi persona. La 
verdad es que en este barrio hay 
gente maravillosa y luchadora, 
tanto en la AV como fuera de 
ella y los años compartidos en 
nuestra lucha por el bienestar 
de Can Cuiàs son lo positivo 
que me llevo. Gracias. También 
a los comerciantes que nos han 
dejado enganchar los carteles y 
mi humilde revista. 
Siempre he dejado claro a los 
vecinos como a nuestro alcalde 
y concejales que mi lucha nun-
ca ha sido por siglas partidistas, 
pues hace años que dejé de creer 
en la política y en la democracia, 
sino por mis hijos, para que vivan 
y convivan en un barrio solidario 
y con futuro. A otros vecinos qui-
siera decirles “de nada” por vues-
tra solidaridad y comprensión. 
De nada por luchar para que 
vuestro barrio prospere. 
A lo único que acude la gran 
mayoría es a los eventos gratuí-
tos y sudados por los mismos 
pringados de siempre, los que 
hemos montado las fi estas del 
barrio, la Cavalgata de Reyes, el 
Caga tió… Y un servidor, aparte 
de las horas dedicadas a esos 
eventos, ha perdido muchas ho-
ras escribiendo para intentar so-
lucionar los problemas de todos. 
Pero bueno, viendo la respuesta 
del barrio en la manifestación 
del 21 de marzo he decidido 
hacer como la mayoría de los 
vecinos solidarios que tengo 
(espero no ofender a nadie): 
quedarme en mi casita a espe-
rar que Can Cuiàs se vaya de-
gradando y a que cada cuatro 
años los políticos nos vendan la 

moto. Yo puedo ir con la cabeza 
bien alta, seguiré en las trinche-
ras, defendiendo el bienestar de 
mis hijos. Vecinos, tenemos el 
barrio que nos merecemos.

José Pérez
Can Cuiàs

Carta al alcalde 
Siento vergüenza por compartir 
un barrio con algunas personas 
que han olvidado los valores de-
mocráticos más elementales. El 
14 de marzo, coincidiendo con 
la inauguración de las escaleras 
mecánicas de Can Sant Joan, 
viví un acto bochornoso. Debería 
haber sido un día alegre pero un 
grupo de… (me cuesta defi nirlos, 
pero me recordaron a los que 
últimamente se manifi estan por 
sistema contra el Gobierno), in-
tentó boicotear el acto y lo con-
virtió en un día triste.
Estoy de acuerdo con algunas 
de las reclamaciones que se 
hacían y seguramente habría 
que hacer alguna más, pero 
lo que no concibo es que se 
aprovechase ese acto para ca-
lumniar, injuriar e insultar a 
los representantes del pueblo 
que, les guste o no, ha votado 
la mayoría de la ciudadanía. 
Ni era el momento, ni fueron 
las formas. Ese día era para 
alegrarse porque una de las ne-
cesidades de los que viven en 
la montaña estuviera resuelta. 
Acabado el acto, podían hacer 
lo que quisieran: pitidos, cace-
roladas, cortes de calles…
Además, ya sabemos que como 
llegan las elecciones, ese gru-
po intenta arrimar el ascua a su 
sardina, pero lo que no hacen 
es presentarse ellos. Si tienen 
soluciones para todo, seguro 
que podrían ganar, lo que pasa 
es que, como todos les conoce-
mos, les saldría el tiro por la cu-
lata, no les iba a votar ni su fa-

milia. Cuesta entender que los 
que dicen luchar por un barrio 
digno se opongan a una mejo-
ra tan importante. Son ellos los 
que con los papeles que pegan 
en las paredes, las pancartas y 
el ruido sin sentido están dando 
una imagen del barrio que no se 
corresponde con la realidad.
Señor alcalde, nadie puede negar 
que se han hecho mejoras (algunas 
importantes) y que también queda 
mucho por hacer. Los que fi rma-
mos esta carta se lo vamos a recor-
dar, pero nunca estaremos con los 
que, por sistema, están en conta de 
todo sin aportar soluciones coheren-
tes. En las próximas elecciones, a 
quien salga elegido se lo recordare-
mos también hasta que se cumplan 
nuestras expectativas.
Montserrat Zazo y 31 fi rmas más

Can Sant Joan

Carrer Sant Josep?
Al Ple de febrer es va aprovar 
el nom del carrer Sant Josep 
al tros que va des de l’inici del 
carrer Domingo Fins fi ns a Mn. 
Joaquim Castellví. Preguntant 
a un regidor el perquè d’aquest 
nom al que, en defi nitiva, és una 
perllongació, em va respondre 
que s’havia de fer perquè sinó 
la numeració del carrer era un 
problema, afegint que el nom 
de Sant Josep l’havia tingut un 
antic carrer important. Sense 
posar-ho en dubte, ningú m’ha 
sabut donar raó d’on era i, pel 
que fa a la numeració, per un o 
dos portals, era molt més sen-
zill posar  nº 1 i 3 bis.
Tot això també ve arrel de que, 
cap a mitjans dels anys 80, es 
va crear una Comissió a l’Ajun-
tament on, a més de fi gurar-hi 
representants de les Regidories 
de Cultura, Urbanisme i Hisenda 
(per la història i la numeració de 
solars o fi nques) hi havia perso-
nes que coneixien bé el nostre 

municipi (Miquel i Joan Capella, 
Joan Bertran...) i, fi ns i tot, al-
guna vegada s’havia consultat al 
veïnat de la zona. Aquesta Co-
missió va anar treballant, sem-
pre respectant el màxim el que 
ja hi havia a la zona i, en el cas 
de zones noves, va buscar noms 
que tinguessin una relació entre 
ells i el sector (per exemple a 
Can Pomada que estava als “4 
vents” se li va donar els noms 
dels diferents vents; al polígon 
de la Ferreria, per l’indústria, se 
li van donar noms relacionats 
amb la matèria com Vapor, Hi-
dràulica... amb l’objectiu tam-
bé d’ajudar a localitzar-los més 
ràpidament. Així mateix, des 
d’Hisenda s’havia demanat que 
s’eliminessin els noms de tots 
aquells carrerons o passatges 
que repetien el nom del carrer, 
ja que donava peu a confondre 
les fi nques. Amb aquests criteris 
i amb els anys es van anar “bate-
jant o rebatejant” zones com Pla 
d’en Coll, Can Cuiàs i polígon, 
Terra  Nostra o Bosc d’en Vilaró. 
Suposo que els darrers carrers 
nomenats, com la zona de Mas 
Duran, per exemple l’av. Euro-
pa i els voltants de la zona de la 
Rasa, s’ha fet seguint la matei xa 
tònica: criteris establerts, con -
sulta veïnal o històrica, relació 
amb la zona... perquè, amb el 
succeït en aquest nou carrer Sant 
Josep, tinc els meus dubtes. 
M’agradaria saber, doncs, quins 
criteris són els actuals i si es 
pot ampliar aquesta informació 
sobre el carrer Sant Josep.

Elisa Riera
Montcada

● PILAR ABIÁN

I aclariment
En la darrera edició de La Veu va 
haver-hi faltes ortogràfi ques a l’es-
crit de la portaveu del PPC, Eva 
García, per errors en la correcció 
del text aliens a la seva autora.

El proper número, l’11 de maig
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>Agenda
20 I divendres
Espectacle. Explicació del conte El fantas-
ma de l’ermita. Hora: 17.30h. Lloc: Biblio-
teca CEIP El Turó. Organitza: AMPA CEIP 
El Turó.

Cafè-fòrum. Projecció i debat sobre la 
pel·lícula El laberinto del fauno. Hora: 
18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Organit-
za: Xarxa de Dinamització.

Veredicte. Lliurament de premis del 
concurs Els contes d’en Sergi. Hora: 
18h. Lloc: Auditori. Organitza: Centre 
Juvenil La Ballesta.

Tarda de break-dance i grafit. Hora: 
18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

21 I dissabte
Caminada. Hora: 10h. Sortida: CEIP El 
Turó. Organitza: AMPA CEIP El Turó.

Sant Jordi a Can Cuiàs. Confecció de 
punts de llibre, roses i dracs, taller de 
fang, cinema infantil i berenar. Hora: 
17h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 

Inauguració. Exposició de quadres de 
Pilar Mombiela. Fins al 13 de maig. 
Hora: 19h. Lloc: Gran Casino de Terra 
Nostra.

Teatre. L’atzar, amb Pepa Plana. Hora: 
22h. Lloc: Auditori. Preu: 5,60 euros.

22 I diumenge
Torneig. Triangular de futbol. Hora: 9h. 
Lloc: Camp de la Muntanyeta. Organit-
za: AV Font Pudenta i Muntanyeta.

Fira del llibre. A Can Sant Joan. Amb 
parades de venda de llibres  i roses, 
racó de contes, préstec de llibres i ac-
tuació del grup Batua l’Olla, a les 12h. 
Hora: de 10 a 14h. Lloc: carrer Reixa-
gó/plaça Bosc. 

Mercat popular. Hora: de 10 a 18h. 
Lloc: Plaça del Poble. Organitza: AV de 
Terra Nostra.

Rol. Jornades medievals amb motiu de 
Sant Jordi. Hora: 10.30h. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler. Organitza: KROM.

Espectacle infantil. Actuació i cercavi-
la del grup Wakanaka. Hora: 17h. Lloc: 
Parc de ca n’Oller i carrers de Terra Nos-
tra. Organitza: Xarxa de Dinamització.

23 I dilluns
Fira del llibre. Sant Jordi 2007. Amb pa-
rades de venda de llibres i roses, racó de 
contes i préstec de llibres. Tallers  de ma-
nualitats de 17 a 20h. Cercavila de gegants 
durant la tarda. Inici: de 10.30 a 20h. Lloc: 
Plaça de l’Església/carrer Major. 

Presentació. Nou autobús B12 Mont-
cada-Badalona. Hora: 13h. Lloc: Plaça 
Lluís Companys. 

Artesania. Setmana Cultural amb motiu 
de Sant Jordi Fins al 27 d’abril. Hora: 
de 16 a 20h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. 
Organitza: Xarxa de Dinamització.

Dia de l’aigua. Exposició de 12 usuaris 
sobre estalvi d’aigua. Hora: 19h. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs. Organitza: Xarxa 
de Dinamització. 

24 I dimarts
Mostra d’Ensenyament. Inauguració. 
Fins a l’11 de maig. Amb exposicions i 
tallers formatius. Hora: 11h. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler. 

25 I dimecres
Jornada literària. La literatura com a 
viatge. A càrrec dels escriptors Enrique 
Vila-Matas i Juan Antonio Masoliver Ró-
denas. Presentació de la revista Hèlix 
amb la periodista Sònia Hernández. 
Hora: 20h. Lloc: Auditori. Organitza: 
Fundació Masoliver.

Xerrada. Rehabilitació psico-social, a cà-
rreg de la psicòloga Roser Cirici. Hora: 
18:30h. Lloc: Casa de la Vila. Organitza: 
Cemoriba.

26 I dijous
Hora del conte. Contes de l’àvia. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Can Sant Joan.

27 I divendres
Festa Major de Mas Rampinyo. Fins a 
l’1 de maig. Veure pàgines xx i xx. Lloc: 
La Unió i altres espais de Mas Rampin-
yo. Organitza: La Unió.

28 I dissabte
Xerrada informativa. Ús dels compos-
tadors per fer adob. A càrrec de tècnics 
de l’Àrea Metropolitana i l’Equip Verd. 
Hora: 11h. Lloc: Casa de les Aigües.

Cinema. La vida de los otros. Hora: 19 i 
22h. Lloc: Auditori. Preu: 3,60 euros.

1 I dimarts
Sardanes. Amb la cobla Nova Vallès. 
Hora: 12h. Lloc: Avinguda Catalunya.

3 I dijous
Conferència. L’ateïsme i el pensament 
català, amb el filòsof Ramon Alcoberro. 
Hora: 19.30h. Lloc: Cafè de Montcada. 
Organitza: Cercle Cultural.

2 I dimecres
Taller. Inici del servei informàtic tutorit-
zat. Horari: Dimecres i divendres, de 15 
a 17h i dijous, d’11 a 14h. Lloc: Casa 
de la Vila. Organitza: Oficina d’Atenció 
a la Dona.

4 I divendres
Dia del càncer. Campanya benèfica de 
recaptació amb estands a diferents ba-
rris. Organitza: Junta local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer.

6 I diumenge
Dia internacional de la dansa. Actuació 
de grups i escoles de Montcada. Hora: 
11h Lloc: Plaça Joanot Martorell.

10 I dijous
Xerrada. Objectius del desenvolupa-
ment en el mileni. A càrrec de Nacions 
Unides. Hora: 18h Lloc: Casa de la Vila.  

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) ..................................... 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 Ciutadana (OAC) ...... 902 270 370
Of. D’Atenció a la Dona (OAD) ................. 935 651 122
Policia Local ............ 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional ............... 935 642 450-935 642 654
Protecció Civil ................................................... 935 751 717
Punt de servei Fecsa ...................................... 935 641 137
Recollida de mobles vells ........................... 935 641 247
Institut Municipal d’Esports (IME) ........ 935 650 999
Servei de recaptació (OALGT) .................. 935 647 743
Servei Local de Català (SLC) ................... 935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SPE) 935 648 505
Serveis Socials .................................................. 935 753 430
Espai Jove (Can Tauler) ............................... 935 641 741
Taxis .......................................................................... 936 917 600

Telèfons d’interès www.montcada.cat

Sant Jordi 
2007
Fins al 23 d’abril
El Dia del llibre se celebra a 
tot Montcada amb un ample 
programa d’actes a diferents 
barris. Organitza: Regidoria 
de Cultura, Xarxa de Dinamit-
zació i entitats.

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

Exposició “Festa Major 2006”
Durant tot el mes de maig

Exposició “Guanyat un punt”
Fins al 29 d’abril

I TEATRE

L’ATZAR, amb Pepa Plana
Espectacle d’humor i màgia 
21 d’abril, a les 22h
PREU : 5,60 EUROS

VETLLADA LITERÀRIA I

JORNADES MASOLIVER
“La literatura com a viatge”

25 d’abril, a les 20h
AMB ENRIQUE VILA-MATAS

I CINEMA

LA VIDA DE LOS OTROS
Òscar a la pel·lícula estrangera
28 d’abril, a les 19 i 22h
PREU PER SESSIÓ: 3,60 EUROS

Activitats veure pàg. 25.

Ajuntament - OMIC .......................... 93 572 64 74
Ambulàncies .....................................................
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III PREMI NACIONAL DE MICRORELATS ‘EL BASAR’

L’onubès Alfredo Macías s’enduu el primer 
premi amb una refl exió sobre la mort
I El veredicte es va fer públic el 14 d’abril en una vetllada literària a la que va assistir un centenar de persones i on es va presentar el llibre-cedè  ‘Microveus’

I Silvia Díaz
Montcada

Alfredo Macías, de Huelva, és el 
guanyador del tercer Premi Nacio-
nal de Microrelats El Basar, organi-
tzat per Montcada Comunicació, 
amb el patrocini de Lafarge Cemen-
tos. L’obra Soñando con Dante –la se-
leccionada del mes de gener–, que 
parla sobre el somni d’una dona 
mentre vetlla la seva fi lla morta en 
accident de trànsit, es va endur els 
1.000 euros del primer premi. El ve-
redicte es va fer públic el 14 d’abril 
en el decurs d’un sopar literari al 
restaurant Sant Lluc de Montcada, 
que va comptar amb la presència 
d’un centenar de persones, entre 
autors, representants d’entitats i au-
toritats municipals. El premi fi nalis-
ta, dotat amb 450 euros, va recaure 
en Ernesto Ortega, de Madrid, per 
l’obra Desintoxicación, la seleccionada 
del mes de març, que narra els ava-
tars d’un addicte a la literatura.

Gènere del futur. Alfredo Macías, 
de 62 anys, es dedica ara que està 
jubilat a la seva passió:  l’escriptura., 
que l’ha permès editar una desena 
de llibre. Macías considera que “el 
microrelat és el gènere del futur 
perquè, donada la seva breve-
tat, s’adapta a la realitat social 
actual, marcada per les presses”. 
Ernesto Ortega, publicista de 36 
anys i escriptor per afi ció, va lloar 
la iniciativa de crear un concurs de 
microrelats per ràdio perquè “es 
tracta d’un gènere ideal per ser 
explicat a través de les ones”. 

Traspassant l’ocèa. Més de 500 au-
tors i un miler de microrelats d’arreu 
de l’Estat Espanyol i amb un 15% 
d’obres procedents d’Amèrica Llati-
na, han optat al Premi, que aquest 
any, en la seva difusió, ha comptat 
amb el suport del portal literari di-
gital www.el-recreo.com. La quantitat 
d’obres rebudes i la dimensió inter-
nacional del certamen ha fet que, 
segons el director de Montcada 
Comunicació, Lluís Maldonado, 
“ens replantegem cap a on volem 

anar. L’objectiu és promoure la 
creació en català, però no podem 
tallar-nos les ales i obviar el ressò 
que està assolint el concurs”.

El jurat del certamen estava for-
mat per la periodista i escriptora 
Sònia Hernández, l’escriptor i crí-
tic literari Juan Antonio Masoliver 
Ródenas i el crític i professor de 
literatura Fernando Valls. Hernán-
dez i Masoliver, presents a l’acte, 
van destacar la qualitat dels relats 
i la importància que ha assolit el 
certamen a nivell mundial. 
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC) va dir que la projecció ex-
terior que té ara el Premi “és un 
perfecte aparador de la riquesa 
cultural montcadenca”. 

llibres

‘Microveus’, una bona recomanació per Sant Jordi
El llibre Microveus, que 
es va presentar a l’acte 
del 14 d’abril, recull 31 
textos seleccionats pel 
jurat del concurs. El fo-
tògraf local Òscar Bar-
cons, de l’AFOMiR, s’ha 
encarregat d’il·lustrar-lo 
amb imatges fotogràfi -
ques sot meses al retoc 
digital. 
Barcons va explicar la 
difi cultat de traspassar 
al llenguatge visual el 
microconctes: “He ha-
gut de reproduir en es-
cenaris reals allò que 
passa en la fi cció, per 
mi ha estat un repte i 
reconec que ha estat un 
treball motivador”, va 
reconèixer,   

Regal d’un CD. Una de 
les novetats  de l’edició 
de 2007 és l’ob sequi 

d’un cedè que conté  els 
sis textos fi nalistes dra-
matitzats. 
Un equip de dobladors 
professional, dirigit pel 
montcadenc David Ve-
lasco, va posar la veu 
a les històries dels mi-
crorelats. Velasco va 
sub   ratllar l’interès del 
gènere en el món ra-
diofònic. “Tot l’equip 
s’ha implicat en les his-
tòries i això ha facilitat 
l’enregistrament”, que 
es va fer als estudis Glo-
bal de Barcelona. 
Els interessats a adqui-
rir-lo tindran dues opor-
tunitats de comprar-lo, 
per 10 euros, durant 
les fi res de Sant Jordi 
que es faran a Montca-
da, a Can Sant Joan (22 
d’abril) i al centre (23 
d’abril) | SD 

I L’alcalde entrega el primer premi a Macías. A la part superior dreta, els autors presents al llibre. A la part inferior, Sònia Hernandez, del jurat, i Ortega rebent el premi fi nalista ● SANTI ROMERO

Han participat més 
de 500 autors d’arreu 
de Catalunya, l’Estat 
Espanyol i l’Amèrica 
Llatina

I Imatge de la portada i del CD ● PILAR ABIÁN
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L’Auditori acull una exposició de 
dibuix de l’artista Joan Capella
I La inauguració, el 17 d’abril, va comptar amb quatre xerrades a càrrec de crítics d’art

L’Auditori acollirà fi ns al 16 de 
maig la primera exposició pública 
de la Fundació Joan Capella. L’acte 
inaugural va tenir lloc el 17 d’abril  
amb l’assistència de prop d’un 
centenar de persones. La mostra, 
titulada “El dibuix i Joan Capella”, 
està formada per 50 dibuixos que 
comprenen gairebé mig segle de 
creació i diferents gèneres: retrats, 
natures mortes, fi gures animals, in-
teriors, marines i paisatges. 

Bona feina. L’acte va ser presidit 
per l’alcalde, el socialista César 
Arrizabalaga (PSC), i presentat per 
la Regidora de Cultura, Amèlia 
Morral, (CiU), va comptar amb la 
presència dels crítics d’art, Ramon 
Casalé, Josep M.Cadena, Conxita 

Oliver i José Corredor-Matheos, 
comissari de l’exposició. Cadascun 
d’ells va parlar sobre el dibuix des 
de diferents perspectives i sobre el 
dibuix dins l’obra de Capella. La re-
gidora de Cultura Amèlia Morral, 
de CiU, va felicitar la tasca feta per 
la Fundació , que dirigeix l’amic i 
biògraf del pintor, Jorge Gómez, 
i va destacar que l’exposició “es 
posa a l’abast d’escoles i instituts 
de Montcada amb l’organització 
de visites guiades”. Gómez va fer 
un emocionat record de l’artista 
que, abans de morir, va expressar 
el desig que la primera exposició 
pública fos de dibuix. “L’altre 
desig –va explicar– és que la Fun-
dació sigui una institució viva, 
un centre d’art on s’impartís 
la docència i és promogués la 
formació humanística de la 

ciutadania”. En aquest sentit, 
l’alcalde va reiterar el compromís 
municipal de divulgar l’obra de 
Capella des de la nova biblioteca 
del Montcada Aqua, “que tindrà 
dues sales d’exposicions on es 
mostrarà l’obra de l’artista”, va 
dir.  El comissari de l’exposició, 
Corredor-Matheos, va elogiar el 
valor del dibuix “per la seva es-
pontaneïtat i sinceritat”. El crític 
d’art es va referir a la qualitat del 
traç i la línia del dibuix de Capella 
“que ens permet intuir l’esperit 
de la seva pintura”. Amb motiu 
de l’exposició, la Fundació ha edi-
tat un llibre-catàleg que reprodueix 
els dibuixos de la mostra i inclou 
quatre articles relacionats amb el 
dibuix i l’obra del pintor montca-
denc. La publicació es pot adquirir 
a l’Auditori al preu de 10 euros. 

I D’esquerra a dreta, A. Morral, J.Gómez, R.Casalé, C.Arrizabalaga, J.M. Cadena, J.Corredor-Matheos i C.Oliver ● SILVIA ALQUÉZAR

I Laura Grau
Montcada

SANT JORDI 2007

Enrique Vila-Matas, 
escriptor convidat

L’autor de París no se acaba nunca, 
Doctor Pasavento i El mal de Mon-
tano,  serà a Montcada i Reixac el 
proper 25 d’abril amb motiu de la 
V Jornada Literària que organitza 
la Fundació Juan Ramón Masoliver, 
coincidint amb el desè aniversari de 
la mort de l’erudit i escriptor esta-
blert a Vallençana a partir dels anys 
50. L’acte serà presentat i conduït pel 
crític i escriptor, Juan Antonio Maso-
liver Ródenas, nebot de l’homenatjat 
i coneixedor de l’obra de Vila-Ma-
tas. 

Dos humanistes. Masoliver Ródenas 
considera que hi ha molts paral·lelismes 
entre ambdós intel·lectuals “pel seu 
perfi l d’humanistes i per tenir 
una cultura molt àmplia, sobretot 
europea”. La periodista i escriptora 

Sònia Hernandez, de la Fundació, 
ha destacat que Vila-Matas pertany 
a l’última generació d’escriptors, 
juntament amb Ignacio Martínez 
de Pisón, Ignacio Echevarría i Jordi 
Llovet, que van “peregrinar” en 
di verses ocasions a Vallençana per 
conèixer un dels testimonis vius més 
importants de la cultura de la segona 
meitat del segle XX. 
“L’objectiu –segons Hernández– és 
promoure un debat sobre l’actualitat 
literària i cultural, sempre inten-
tant mantenir un lligam amb 
Juan Ramon Masoliver”. Després 
del debat la periodista i investigadora 
de la fi gura de l’erudit presentarà el 
llibre facsímil de la revista Helix, 
editat per Edicions i Propostes Cul-
turals Andana. La revista va ser 
impulsada per Masoliver als anys 
trenta com a vehicle de les idees 
surrealistes. 

I Vila-Matas, en primer terme, amb Masoliver, que conduirà l’acte ● SÒNIA HERNÁNDEZ

I Laura Grau
Redacció

I La V Jornada Juan Ramón Masoliver tindrà lloc el 25 d’abril
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SANT JORDI 07

La Fira del llibre estarà present 
a Can Sant Joan i a Montcada
I El 22 d’abril l’escenari serà el carrer Reixagó i el 23, el carrer Major

Els montcadencs tindran enguany 
dues oportunitats de viure Sant 
Jordi al carrer. La primera serà el 
22 d’abril a Can Sant Joan (de 10 
a 14 h). Després de quatre anys, 
el barri recupera la Fira del Llibre 
que comptarà amb 14 paradetes 
d’entitats, associacions i partits po-
lítics situades entre la plaça Bosc 
i el carrer Reixagó. La biblioteca 
posarà un racó de contes per al 
públic infantil i una parada on 
farà servei de prèstec de llibres. 

A les 12 h està prevista l’actuació 
del grup d’animació Batua l’Olla. 
L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan ha fet una crida 
perquè els veïns posin les 150 sen-
yeres que tenen en dipòsit als seus 
balcons del 20 al 24 d’abril. 

Més fi ra. La segona oportunitat de 
gaudir de la Fira del llibre al carrer 
serà el 23 d’abril al centre. Una 
trentena de parades s’instal·laran 
entre la plaça de l’Església i el 
carrer Major durant tot el dia. A 
més d’entitats i formacions políti-

ques, també tindran presència fl o-
risteries, forns de pa i llibreries de 
Montcada. 
La biblioteca del centre sortirà al 
carrer per oferir l’espai de contes 
per als nens que també podran 
participar a la tarda en els tallers 
de manualitats que organitzarà la 
Regidoria d’Infància i Joventut i 
Montcada Centre Comerç (MCC) 
amb el suport de l’esplai SESA. La 
tarda es completarà amb una balla-
da de sardanes amb la música de 
la Cobla Lluïsos de Taradell i una 
cercavila de la Colla de Gegants 

I Maria José Duran, Amèlia Morral i Jaume Alcázar, durant la presentació  ●  SÍLVIA ALQUÉZAR

I Laura Grau
redacció

El Consistori publica el treball del novè 
Premi local d’Investigació 2006

Evolució del paisatge de Montcada 
i Reixac durant el segle XX és el 
títol del nou volum de la col·lecció 
sobre treballs de recerca que edita 
el Consistori amb motiu del Premi 
d’Investigació, que enguany arri-

ba a la novena edició. L’autora, 
M. José Duran, va manifestar “la 
satisfacció de publicar aquest lli-
bre i el prestigi que suposa per a 
la meva carrera com a geògra-
fa”. Duran està fent la tesi a la Uni-
versitat de Barcelona sobre el Rec 
Comtal i preparant un itinerari  des 

de Barcelona amb la col·laboració 
del Servei de Medi Ambient de 
l’Ajuntament. Duran va estar 
acom panyada per la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), i 
el membre del jurat, l’historiador 
Jaume Alcázar, que van destacar la 
qualitat del treball.

> Surt al carrer ‘Quaderns’
●  SÍLVIA ALQUÉZAR

I Laura Grau
redacció

Un reportatge sobre la fàbrica d’èter de la família Lerramendi i 
l’antiga Productors Riera és un dels temes que inclou el número 14 
de la revista Quaderns que la Fundació va presentar el passat 18 
d’abril a la seva seu. La publicació també recull un article sobre els 
pous de glaç que existien antigament per conservar el gel | LG
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TEATRE 

La pallassa Pepa Plana 
protagonitza ‘L’atzar’
I L’actriu presenta el dia 21 un espectacle per a adults

La inefable clown Pepa Plana torna 
als escenaris de Montcada per ter-
cera vegada per presentar L’atzar, 
un espectacle ple d’ingenuïtat i ten-
dresa sobre una dona de fer feines 
que juga a imaginar-se com seria la 
seva vida si fos una altra persona. 
Aquest és el fi l conductor dels di-
ferents gags que conformen l’obra 
de teatre. 

Tòpics femenins. L’actriu recrea al-
guns tòpics de l’imaginari femení, 
des de la mare amatent fi ns a la gi-
tana que llegeix les línies de la mà. 

Plana aborda per primera vegada 
el repte d’explicar coses sense utili-
tzar el llenguatge en la línia del seu 
admirat Charlot. Una altra nove-
tat és la inclusió d’alguns recursos 
de la màgia, “regal del meu amic 
Màgic Andreu”, explica l’actriu.
La seva font d’inspiració és la vida 
quotidiana i, especialment, la con-
ducta dels nens, “la seva honeste-
dat i la manera com resolen les 
coses”. L’entranyable pallassa ja va 
actuar a l’Auditori en dues ocasio-
ns anteriors amb les obres De Pe a 
Pa i Giulietta. “La sala montca-
denca s’adapta molt bé als meus 
espectacles”, ha afegit.

I La pallassa Pepa Plana, en un moment de L’Atzar  ● CIA. PEPA PLANA/ARXIU

I Laura Grau
Redacció

MAS RAMPINYO

La seu de la Unió estrenarà 
la nova coberta per Festa Major
I Del 27 d’abril a l’1 de maig s’ha programat un ampli programa d’activitats lúdiques i culturals

La inauguració de les obres de 
rehabilitació de la coberta de 
l’edifi ci de la Unió és un dels ac-
tes estrella de la Festa Major de 
Mas Rampinyo que es desenvolu-
parà del 27 d’abril a l’1 de maig. 
Els treballs van començar el 24 
de gener i han tingut un cost de 
53.000 euros, quantitat que ha 
sufragat l’Ajuntament com a con-
tribució a la conservació d’aquest 
edifi ci, patrimoni arquitectònic 
de la ciutat. El president de la 
Unió, Pere Arévalo, s’ha mostrat 
molt content amb el resultat de 
la intervenció: “Les pluges de 
principi d’abril han estat la 
prova de foc de la nova coberta 
que ha resistit perfectament”. 
La inauguració tindrà lloc el 27 
d’abril, a les 21.30 h. Després hi 
haurà un sopar i música amb el 
grup Set Perversions.

Oferta variada. El pregó d’aquest 
any anirà a càrrec d’Antoni Escri-
gas, fi del col·laborador de l’entitat 
i persona molt implicada en la vida 
del barri. Prèviament s’inauguraran 
tres exposicions: una de manuali-

tats, del grup de dones de la Unió, 
una de marqueteria, de Francesc 
Genés i una altra de records de 
gitanes, de l’Esbart Dansaire. Una 
novetat destacada és el concert de 
jazz a càrrec de La Maquinista Jazz 
Band el 28. El mateix dia la pista 
coberta del CEIP Elvira Cuyàs 
acollirà un concert per joves amb 
els grups La Pegatina i Itaca. La ca-
minada popular del Cim, que arri-

ba a la vintena edició, i la degusta-
ció de cuina, són els actes centrals 
del 29, en què també destaca una 
desfi lada de vestits del ball de gi-
tanes del Vallès i la projecció d’un 
àudiovisual a càrrec de Pere Aré-
valo sobre aquesta tradició durant 
els darrers 25 anys. L’últim dia de 
la festa, l’1 de maig, tindrà lloc la 
Roda de Ball de gitanes al CEIP 
Elvira Cuyàs (veure cartell).

I Una perspectiva de la teulada de la Unió durant els treballs de reforma  ● SANTI ROMERO

I Laura Grau
Redacció
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DIA DE LA DANSA

Una desena de grups  
participa al programa

La plaça Joanot Martorell serà 
l’escenari el pròxim 6 de maig 
(11.30 h) del festival de dansa que 
organitza cada any la Regidoria 
de Cultura amb la participació 
d’entitats, grups i escoles de ball 
del municipi. 
El programa inclou les actuacions 
del Grup de Dansa Can Cuiàs, re-
presentat pel Grup de Dones del 
barri i el grup de dansa oriental; 
els alumnes de dansa oriental dels 
cursos de Cultura; els alumnes del 

cursos de ball de l’IME, que ba-
llaran bàsicament música country; 
l’Esbart Dansaire (la Unió), que 
interpretarà la jota Fiesta en Sevi-
lla; el Club Invicto de Balls de Saló 
(la Unió), que combinarà batuka, 
atngo i roda cubana; les escoles de 
Dansa Susana Arévalo, Eva Nieto 
i Jym’s, que centraran la seva ac-
tuació en ball modern, jazz i dan-
sa clàssica; el grup d’aeròbic de la 
Zona Esportiva Centre, que balla-
rà al ritme de batuka i l’Associació 
Ballet Flamenco Triana, amb tan-
gos, alegrias i soleás.

I Laura Grau
Redacció

MÚSICA

L’Espingari omple l’Auditori en
el concert del seu 25è aniversari
I El conjunt d’havaneres ha començat un cicle d’actuacions a bars i tavernes

El grup d’havaneres L’Espingari 
va viure el passat 31 de març un 
dels actes més emotius de la cele-
bració del seu 25è aniversari: la 
presentació del cedè-recopilatori 
25 anys cantant que ha editat per a 
l’ocasió i que inclou temes que han 
marcat la seva trajectòria, alguns 
dels quals presenten nous arranja-

ments. Un dels elements novedo-
sos del concert va ser la projecció 
d’un audiovisual amb imatges re-
ferents als vuit temes musicals que 
van interpretar. 
El líder del grup, Joan Perarnau, 
està molt satisfet de com va anar la 
vetllada: “Tenim moltes ganes de 
repetir perquè tan el públic com 
nosaltres vam gaudir molt”, ex-
plica. Amb el títol L’Espingari a les 

tavernes, el 14 d’abril el grup va 
actuar al Bar Peña de Mas Ram-
pinyo davant d’una seixantena de 
persones. Aquesta actuació, que 
no serà l’única a locals i restaurants 
de la localitat, pretén reproduir 
l’essència del cant de taverna, molt  
popular a la Costa Brava, “carac-
teritzada per la improvisació i la 
participació del públic”, explica 
Perarnau.

I El concert de L’Espingari a l’Auditori va incorporar el passi d’un audiovisual amb imatges relatives als temes  ● SANTI ROMERO

I Laura Grau
Montcada

I Un dels grups que va actuar a l’anterior edició del Dia de la Dansa   ● ARXIU/PILAR ABIÁN
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El 23 d’abril arrenca el calendari sar-
danístic que organitzen la Regidoria 
de Cultura i l’Agrupació Sardanista 
de Terra Nostra. La Cobla Lluïsos 
de Taradell és l’encarregada d’obrir 
la temporada a la plaça de l’Església. 
La segona cita serà l’1 de maig a 
Mas Rampinyo (av. Catalunya) amb 
la Cobla Nova Vallès. La resta del 
programa, que s’allargarà fi ns al 8 de 
desembre, portarà a diversos barris 
de Montcada les cobles Canigó, Ma-
ravella i Bofi lls | LR

Comença 
el programa 
sardanístic

el retro-visor Laura Grau

Més de 30.000 alumnes han passat per les aules del col·legi Sagrat Cor de Jesús, situat al carrer Major

Les Germanes Dominiques de 
l’Anunciata, congregació fundada 
pel Pare Francesc Coll i Guitart, 
s’instal·len a Montcada i Reixac 
el 25 de juliol de 1882, amb la in-
auguració d’una Casa-Col·legi de 
vocació cristiana que dirigeixen 
quatre germanes. L’escola, ubica-
da al carrer Major, funciona gràcies 
al suport econòmic de les famílies 
que decideixen portar-hi les seves 
fi lles. El 1887 obren una segona 
sucursal a Mas Rampinyo i aug-
menten el personal amb dues ger-
manes més i amb el suport econò-
mic de l’Ajuntament que paga el 
lloguer del local.
L’esclat de la guerra civil, el juliol de 
1936, obliga les germanes a fugir, 
refugiant-se en cases de famílies 
del poble. El col·legi és ocupat per 
la Federació Anarquista Ibèrica 
(FAI), que hi va establir ofi cines 
i un dipòsit de queviures. Al fi nal 
de la guerra, les germanes poden 
tornar al col·legi i el 15 de març de 
1939 la Comunitat queda consti-
tuïda de nou i es reprenen les clas-
ses. L’abril de 1941, a petició de la 
Falange Española i de les JONS, 
es fan classes nocturnes per a les 

obreres de la fàbrica Aismalibar. 
Entre 1963 i 1964 es fan reformes 
importants al centre per ampliar el 
nombre d’aules. 
L’any 1982 el centre commemora 
el centenari de la seva fundació i 
inaugura la darrera remodelació. 
Enguany l’escola Sagrat Cor de Je-
sús celebra el 125è aniversari amb 
l’organització d’un seguit d’actes 
commemoratius. El proper 5 de 
maig hi haurà una macrofesta al 
camp de futbol del Font Freda per 
a tots els alumnes de l’escola, el 8 

de maig s’ha previst una xerrada 
sobre la fundació de l’escola  i el 12 
de maig, una sortida d’exalumnes 
a l’exposició de fl ors de Girona. Els 
dies 19 i 20 de maig la Casa de la 
Vila acollirà una exposició de foto-
grafi es sobre la història del centre 
i el 8 de juny es farà una trobada 
d’exalumnes en un restaurant de 
la localitat.

Les Dominiques fan 125 anys a Montcada 

I Aspecte de l’antiga façana de l’escola a principi del segle XX   ●  ARXIU SAGRAT COR

El 19 i 20 de maig,
exposició del centre 
a la Casa de la VilaAmb motiu de Sant Jordi, el 23 

d’abril l’IES La Ferreria organitza 
una exhibició del calculista mate-
màtic colombià Jaime García Se-
rrano, conegut com la computadora 
humana i posseïdor de cinc rècords. 
A la tarda hi haurà una conferèn-
cia oberta al públic sobre econo-
mia solidària (19.30 h). El mateix 
dia també s’inaugurarà el Punt del 
Llibre Viatger, una iniciativa que 
posa en circulació llibres per tot el 
món a través del web www.brook-
crossing-spain.com | LR 

Un prestigiós 
matemàtic 
visita l’IES 
La Ferreria
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Futbol sala. Grup Cinquè de Primera A 

L’STE Group Montcada només aconsegueix 
mantenir el lideratge durant una jornada
I Els montcadencs van empatar a tres gols contra la Penya Blaugrana Montserrat-Monistrol al pavelló Miquel Poblet un partit que guanyaven per 3-1  

I Rafa Jiménez
Pla d’en Coll

A l’STE Group Montcada només 
li va durar una jornada el liderat-
ge del Grup Cinquè de la Primera 
Nacional A. El sorprenent empat 
al pavelló Miquel Poblet el 14 
d’abril davant la Penya Blaugrana 
Montserrat-Monistrol (3-3) li va 
treure del primer lloc i ara, a qua-
tre jornades del fi nal de la lliga, 
el Montcada necessita una nova 
errada de L’Hospitalet per pujar 
directament. Una setma na abans 
d’agafar les vacances de Setmana 
Santa, va arribar l’anhelada pri-
mera derrota de L’Hospitalet. Els 
homes de Carlos Leandro no van 
fallar a Pinseque.

D’infart. El Montcada va fer una 
molt bona primera meitat, gene-
rant una gran quantitat d’ocasions 
de perill. El porter local Lorao es 
va convertir en l’heroi del seu 
equip en aturar fi ns a nou oca-
sions clares. A l’inici de la segona 
meitat, gairebé en l’única aproxi-
mació del Pinseque amb cara i 
ulls, va arribar el gol en contra. El 
Montcada va reaccionar, però es 
va tornar a trobar amb les espec-
taculars intervencions de Lorao. 
A més, Solana va ser expulsat per 
una dubtosa agressió a un rival. 
Tot semblava perdut fi ns que va 
aparèixer Emilio. El màxim gole-
jador de l’equip va empatar a cinc 
minuts del fi nal i li va donar la 
victòria al Montcada a un minut 
de la conclusió. Després de les 
vacances, l’STE va rebre el Mo-
nistrol amb només sis jugadors de 
camp en plenes condicions. Tot i 

I El jugador de l’STE Rafa Bufi ll en una jugada al matx contra el Montserrat-Monistrol al pavelló M. Poblet  ● SANTI ROMERO

això, el partit semblava fàcil des-
prés de dos gols d’Emilio i Marc 
Sala als primers deu minuts. Pibe 
va retallar distàncies abans del 
descans, pero Johny aconseguia el 
3 a 1 al principi de la segona mei-
tat. De forma sorprenent, el Mo-
nistrol, amb un jugador menys, 
va fer el seu segon gol i, a falta de 
dos minuts, feia l’empat. Leandro 
estava decebut: “No podem per-
metre que ens facin un gol amb 
tres homes. Aquesta jugada ha 
estat la clau de la derrota”. 

Tots els afi cionats de l’STE te-
nen un nou mitjà per estar al 
dia de l’actualitat del seu equip. 
El club, que el 2007 celebra 
els 25 anys de vida, ha estre-
nat la seva web ofi cial. A www.
cfsmontcada.com, es pot trobar 
tota l’informació sobre l’entitat 

esportiva.El president de l’STE, 
Eusebio Carrero, valora positi-
vament l’entrada a Internet: “El 
club ha volgut adaptar-se als 
nous temps amb l’objectiu que 
els afi cionats puguin tenir un 
contacte directe amb el seu 
equip” | RJ

Quatre 
jornades 
d’infart abans 
del fi nal
Només queden quatre jornades 
per conèixer, el 19 de maig, 
qui serà l’equip que pujarà di-
rectament a la Divisió de Pla-
ta. Des de fa moltes setmanes, 
L’Hospitalet i l’STE Group 
Montcada, separats per un 
punt, són els únics que aspiren 
al primer lloc. D’aquí al fi nal de 
temporada, el partit que sembla 
més complicat per al Montca-
da és el que ha de jugar a la 
penúltima jornada a casa de 
l’Amantes de Teruel, que lluita 
pel tercer lloc i que ja va treure 
un empat al Miquel Poblet a 
la primera volta. L’Atmella de 
Merola, a la seva pista, Alcori-
sa i Colo Colo, tots dos a casa, 
semblen rivals assequibles. 
Per la seva part, L’Hospitalet 
tindrà la seva prova de foc a 
la pista de la Penya Blaugrana 
Montserrat-Monistrol, que va 
sumar un punt a casa del líder 
a la primera v olta de la com-
petició després d’un partit ple 
d’incidents. Amantes de Teruel, 
amb qui també va empatar a la 
primera volta, serà el seu últim 
rival al Baix Llobregat. Alcori-
sa (a fora) i Atmella de Merola 
(a casa) són el altres dos equips 
als quals l’STE haurà d’intentar 
guanyar | RJ

la novetat

Neix el web del CFS Montcada
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Futbol. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada canvia el tècnic per 
donar un revulsiu a la plantilla
I Els montcadencs han sumat tres derrotes consecutives que els han allunyat de les dues primeres posicions de la taula 

I Sílvia Alquézar
Redacció

El CD Montcada s’ha complicat 
l’ascens a Primera Catalana des-
prés de sumar dues derrotes a les 
dues últimes jornades. El conjunt 
local va perdre el passat 1 d’abril 
al nou estadi de la Ferreria contra 
el Guíxols per 0-1, una ensopega-
da que va motivar la destitució del 
tècnic Toni Carrillo –que portava 
tres temporades– pel montcadenc 
José Manuel Jurado, que ja havia 
dirigit la plantilla en campanyes 
anteriors. La directiva, presidida 
per Antoni Alcalà, va prendre la 
decisió de fer un canvi a la ban-
queta per donar un revulsiu i re-
tallar diferències amb els dos llocs 
capdavanters. “L’evolució ha es-
tat negativa i considerem que 
s’havia de donar un cop d’efecte 
per seguir somiant amb la pos-
sibilitat de pujar”, ha indicat el 
vicepresident de l’entitat, Gonzalo 
Frasnedo. Els montcadencs es tro-
ben a la cinquena posició del Grup 
Primer de Preferent amb 52 punts, 
a 4 del segon lloc que permet jugar 
la promoció, ocupada pel Guíxols, 
i a 9 del líder, el San Cristóbal de 
Terrassa.

El debut. L’equip verdiblanc no va 
poder fer realitat la dita ‘d’entrenador 
nou triomf segur’, ja que el dia 15 va 
tornar a perdre a casa contra el Giro-
nella per 1-2. L’equip va exhibir un 
bon nivell de joc a la primera part, 
que va acabar amb l’avantatge lo-
cal per 1-0, amb gol d’Israel al se-

gon minut del matx. El Montcada 
podria haver ampliat la diferència, 
però el porter visitant va aturar un 
penal llançat pel capità i pitxitxi 
Sergio, que no va poder marcar el 
gol 125 amb el Montcada.
A la represa, dues errades defensi-
ves van condemnar l’equip mont-
cadenc davant d’un rival que es va 
sentir molt còmode a la contra. El 
Gironella va neutralitzar la diferèn-
cia amb un gol de penal i, poste-
riorment, va aconseguir el tant de 

la victòria amb un cop de cap des-
prés d’un contraatac.
A manca de sis jornades perquè 
acabi la lliga, el CD Montcada en-
cara es manté viu en la lluita per 
l’ascens, tot i que ha perdut un cert 
avantatge que havia aconseguit 
en partits anteriors. En el pròxim 
matx, l’equip local visitarà el camp 
del Vilassar i, en els dos enfronta-
ments següents, s’haurà de veure 
les cares contra dos rivals directes: 
rebrà la visita del Bellavista Milán 

–tercer classifi cat amb 55 punts– i 
jugarà al camp del San Cristóbal, 
el líder que, tot i no ser a priori un 
dels favorits a pujar, s’està mos-
trant molt regular. A la primera 
volta, el conjunt local va obtenir 
resultats positius davant d’aquests 
dos rivals directes, ja que va vèn-
cer al camp del Bellavista Milán 
de les Franqueses del Vallès per la 
mínima (0-1) i al camp de a Font 
Freda es va imposar a l’equip de 
Terrassa per 1-0.

I El davanter i capità Sergio fa un cop de cap al matx del Gironella al nou estadi de la Ferreria  ● SANTI ROMERO

<<

José M. Jurado
nou tècnic del 
CD Montcada

l’entrevista

-Què l’ha motivat prendre la 
decisió de tornar al CD Mon-
tcada?
El president m’ho va propa-
sar perquè conec la plantilla 
i el club. La veritat és que he 
seguit l’equip bastant durant 
aquesta temporada, he anat 
a veure molts partits a casa i 
fora. 
-Com veu l’ascens a Primera 
Catalana?
No tirarem la tovallola fi ns al 
fi nal. Estic aquí per intentar 
pujar de categoria. Crec que 
encara és possible, perquè 
queden sis jornades i tenim, 
a més, enfrontaments directes 
on no podem fallar per seguir 
vius en la lluita per pujar.
-No ha pogut debutar amb 
triomf.
Ha estat una llàstima, per-
què l’equip va jugar bé i va 
merèixer més. A la segona 
part no va estar tan bé com 
a la primera. Només portava 
tres dies entrenant, segur que 
canviarem aquesta dinàmica 
negativa de resultats.
-El seu compromís amb la di-
rectiva acaba a fi nal de tem-
porada?
Ara només hem parlat de fer-
me càrrec de l’equip durant les 
jornades que resten d’aquesta 
temporada, res més. He arri-
bat aquí amb un encàrrec 
molt concret, el d’intentar 
redreçar la situació en els sis 
partits que falten perquè acabi 
la lliga i poder jugar la promo-
ció d’ascens | SA

‘Lluitarem fi ns al 
fi nal de la lliga’

Futbol. Segona Regional

El Santa Maria es retroba amb la 
victòria i el Sant Joan se situa sisè

El Sant Joan Atlètic ha encadenat 
una ratxa de tres victòries conse-
cutives que l’han situat a la sisena 
posició del Grup Novè de Segona 
Regional amb 43 punts, empatat 
amb la Torreta i el Vilamajor, els 
dos rivals a qui ha guanyat a les 
dues últimes jornades. El conjunt 
de Víctor Ortega es va imposar a 
al Vilamajor per un contundent 1-
5 en un gran partit on Josep Coma-
bella va fer un hat-trick. El matx 
es va haver de jugar el 12 d’abril 
perquè el diumenge que estava 
previst, el dia 1 d’abril, el terreny 
de joc estava impracticable a causa 
de la pluja. 
A la jornada següent, els montca-
dencs van vèncer al camp de la 
Torreta per 0-1, amb gol de Gó-

mez. “Estem contents del canvi 
d’actitud que ha experimentat la 
plantilla a les últimes jornades, 
un canvi que s’ha vist refl ectit en 
els resultats i la classifi cació”, ha 
dit el directiu del Sant Joan, Toni 
Ortega. El Sant Joan aspira a po-
der millorar la seva classifi cació 
en les jornades que resten perquè 
acabi la competició i fi nalitzar entre 
els primers de la taula, tot i que és 
conscient que no pot aspirar a cap 
de les dues places que donen accés 
a l’ascens a Primera Regional.

Santa Maria. El conjunt de Terra 
Nostra, que també milita al Grup 
Novè de Segona Regional, ha su-
mat una victòria després de prop 
d’una desena de jornades sense fer-
ho. Els montcadencs van guanyar 
al camp del Sentmenat, un rival 
implicat també en eludir el des-

cens a Tercera Regional, per 0-2, 
amb dos gols de Cristian. L’equip 
montcadenc ocupa l’antepenúltima 
posició amb 29 punts, però aquest 
triomf ha estat per a la plantilla 
“una pilota d’oxigen”, ha reco-
negut el capità del Santa Maria, 
Javier Lara.
A la jornada anterior, jugada el 31 
de març, el conjunt de Terra Nos-
tra va perdre al camp municipal de 
la Ferreria contra la Llagosta per 
3-6 en un matx que va començar 
guanyant per 2-0. “Ens vam re-
laxar, ens vam anar cap enda-
vant sense vigilar la defensa i, al 
fi nal, ens van fi car sis gols”, ha 
dit Lara, qui ja ha començat a fer 
càlculs per obtenir la permanència 
a Segona Regional, categoria que 
van assolir la temporada passa-
da. A manca de sis jornades per-
què acabi la competició, el Santa 

Maria necessitaria, com a mínim, 
guanyar tres partits. El calendari 
té dos enfrontaments amb rivals 
també implicats en el descens com 
la Peña Los Amigos i el Sant Feliu 
de Codines, a 1 i 5 punts respec-
tivament de l’equip que dirigeix 
l’entrenador Miguel Argüelles. 

D’altra banda, el club de Terra 
Nostra ha incorporat recentment 
el fi txatge de Jonathan, un davan-
ter que havia jugat a algunes de 
les categories inferiors del Màla-
ga. L’objectiu és reforçar l’atac per 
intentar millorar la classifi cació i 
aconseguir la permanència.

I El Sant Joan i el Santa Maria han guanyat el darrer matx de lliga  ● SANTI ROMERO

I Sílvia Alquézar
Redacció
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Bàsquet femení. Grup Quart de Segona Catalana

El CB Montcada sol·licita organitzar 
la fi nal del Campionat de Catalunya

El CB Montcada ha sol·licitat a 
la Federació Catalana de Bàsquet 
l’organització del Campionat de 
Catalunya de Segona Catalana fe-
mení, que es disputaria el primer 
cap de setmana de juny a la pista 
coberta. El Valentine femení té tots 
els números per ser un dels qua-
tre fi nalistes, ja que lidera la clas-
sifi cació del Grup Quart amb tres 

victòries d’avantatge sobre el seu 
immediat perseguidor, el Bàsquet 
Seca de Lleida. El conjunt local ha 
encadenat una ratxa de 13 triomfs 
consecutius en una temporada 
excel·lent en què només ha perdut 
dos partits. A manca de cinc jor-
nades perquè acabi la competició, 
el Montcada podria aconseguir 
l’ascens matemàtic a Primera Ca-
talana si guanya els dos pròxims 
partits: davant del Sant Quirze a 

domicili i, a casa,  contra el seu ri-
val directe. Pel que fa als darrers 
resultats, el Valentine ha guanyat a 
la pista de la Torrassa per 51-81 i al 
gimnàs municipal contra el CN Sa-
badell B per 67-42. Per la seva ban-
da, l’Elvira Cuyàs es troba a la part 
baixa de la classifi cació del mateix 
grup, amb 7 triomfs i 18 derrotes. 
Als últims partits, va vèncer el Sant 
Celoni B per 92-58 i va caure de-
rrotat a Mollet per 42-36. I El Valentine té cada vegada més a prop l’ascens a Primera Catalana  ● SANTI ROMERO

I Sílvia Alquézar
Redacció

Bàsquet masculí. Grup C de la Lliga EBA

El Valentine es queda fora dels llocs 
que donen accés a la fase fi nal
I El conjunt de César Saura va guanyar a Andorra per 80-82, però a la jornada anterior va perdre amb el Fiat Olivar a domicili

El Valentine masculí no ha pogut 
aconseguir l’objectiu inicial de la 
temporada: classifi car-se per a la 
fase fi nal de la Lliga EBA. El con-
junt que dirigeix César Saura es 
troba a dos triomfs de les tres pri-
meres posicions que donen accés 
al play-off d’ascens quan només 
manca una jornada perquè acabi 
la competició regular. Els montca-
dencs van guanyar l’Andorra per 
80-82 en l’últim desplaçament de 
la plantilla d’aquesta lliga, jugat 
el 14 d’abril. El partit va ser força 
igualat davant d’un rival que tam-
bé aspirava a estar a dalt però que 
va perdre posicions a la segona 
volta. La bona defensa montca-
denca al tercer i quart període va 
ser determinant en el triomf del 
Valentine que, al fi nal, va patir més 
del compte tot i disposar d’un cert 
avantatge en els últims 10 minuts.

Balanç. Malgrat no haver assolit 
l’objectiu de la fase fi nal, la plan-
tilla del Valentine masculí ha fet 
un balanç positiu de la temporada. 
De fet, l’equip va començar una 

mica irregular, però després ha 
anat millorant partit a partit prota-
gonitzant una excel·lent trajectòria 
des del desembre passat. “Si no 
haguéssim trigat tant a rutllar a 
principi de la lliga ara estaríem 
parlant de la classifi cació per al 
play-off”, ha remarcat el tècnic, 
César Saura qui, malgrat no obte-
nir l’objectiu inicial, s’ha mostrat 
content pel rendiment del bloc. 
 
Darrera derrota. L’entrenador tam-
bé ha lamentat l’última derrota a 
domicili el 31 de març per 71-68 
a la pista del Fiat Olivar de Sara-
gossa, un rival directe en la lluita 
per jugar l’ascens: “Vam jugar bé, 
però al fi nal el conjunt aragonès 
va estar més encertat”. El partit 
va ser molt igualat, amb alternan-
ces constants en el marcador. El 
Valentine també va iniciar el da-
rrer quart amb un cert avantatge, 
però que al fi nal el va neutralitzar 
i superar el conjunt de la capital 
aragonesa. 
El Valentine jugarà el darrer matx 
de la lliga contra l’Olesa a la pista 
coberta municipal el 21 d’abril, a 
les 19h. I El pivot Albert Griso fent una cistella davant l ‘oposició d’un rival.  ● SANTI ROMERO

I Sílvia Alquézar
Redacció

l’apunt

Res sobre el futur 
de la plantilla
La directiva del CB Montcada 
també s’ha mostrat satisfeta 
del rendiment de la plantilla, 
perquè ha estat lluitant fi ns gai-
rebé l’última jornada per jugar 
la fase fi nal de la Lliga EBA. La 
presidenta, Rosa Olivares, ha 
coincidit amb el tècnic, César 
Saura, a destacar l’excel·lent 
trajectòria a partir del mes de 
desembre, i també ha lamen-
tat el mal inici “que ens ha fet 
anar a remolc la resta de la 
competició”. 
 
Pròxima temporada. Respec-
te el futur de l’equip, la direc-
tiva no ha decidit encara quin 
serà. Olivares no ha desvet-
llat res sobre la continuïtat de 
l’entrenador i dels jugadors. 
No més ha confi rmat la reno-
vació del base Lluís Curto, que 
no ha pogut acabar la lliga a 
causa d’una greu lesió que 
l’ha fet passar pel quiròfan. 
També és una incògnita el fu-
tur de l’exjugador d’ACB Dani 
Pérez, de 35 anys, que podria 
anunciar la seva retirada del 
bàsquet, tot i que fonts del club 
han avançat que podria conti-
nuar una campanya més. La 
directiva ha manifestat la seva 
intenció de reunir-se amb tots 
els jugadors una vegada s’hagi 
disputat el darrer matx de la 
competició | SA
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en 2 minuts...

> Campionat de progressió vertical
El Centre d’Espeleologia Alpí Vallesà, amb seu a Can Sant Joan, 
organitza el 29 d’abril a la pista coberta municipal el Campionat 
Vila de Montcada de Progressió Vertical, puntuable per a la Lliga 
Catalana. Els participants, en categoria infantil, juvenil i veterà, 
hauran de superar tres proves: una primera de velocitat en corda 
sense fi  de 30 metres de recorregut, una segona de resistència 
en corda sense fi  de 120 metres i una última que consistirà en 
un circuit de progressió vertical en paret que s’haurà de fer en el 
menys temps possible i complint les prescripcions tècniques i les 
normes de seguretat previstes al Reglament de Competicions que 
marca la Federació Catalana d’Espeleologia. El CEAV participarà 
amb quatre competidors: els juvenils Daniel Jiménez, Iván García 
i Jonathan Fernández i el veterà José A. Cañadaz | SA

> La JAM millora l’espai web
La Joventut Atlètica Montcada canvia el disseny del seu web www.
jamontcada.com i inclou noves seccions i apartats a partir del 
pròxim 7 de maig, coincidint amb el primer aniversari de l’entitat a 
Internet. L’objectiu de les millores és fer un web més dinàmic i útil. 
Pel que fa als resultats, la JAM va participar el 15 d’abril a la vin-
tena edició de la cursa popular de la Llagosta, de 10 quilòmetres. 
El primer classifi cat local va ser Emilio Rodríguez, que va entrar el 
96 amb un temps de 38 minuts i 10 segons. D’altra banda, el dia 
1 va tenir lloc la Cursa dels Bombers, on novament Rodríguez va 
ser el primer corredor montcadenc a travessar la meta, amb un 
temps de 38 minuts i 28 segons, quedant a la posició 495 d’un 
total d’11.000 atletes arribats | SA 

> Campionat del Món de billar americà
El montcadenc Rubén Díaz, de 25 anys, participarà al Campionat 
del Món de Billar Americà, que tindrà lloc del 9 al 19 de maig 
a Las Vegas, als Estats Units. El billarista local competirà en les 
modalitats de màster, bola 8, bola 9 i speed pull. El seu objectiu 
és millorar la classifi cació de l’any passat, que va acabar el 970 de 
més de 5.000 participants | SA

● SÍLVIA ALQUÉZAR

La Salle ISTE va guanyar el 
Cardedeu per 16-28 i conti-
nua tercer a Primera Catalana 
amb 15 punts. A la primera 
part, el conjunt local va jugar 
malament per la falta de ritme 
després de dues setmanes de 
descans però, malgrat això, es 
va arribar a la mitja part amb el 
resultat de 5-11. A la represa, 
La Salle va millorar en defensa 
i, gràcies als contraatacs, va 
poder ampliar la diferència | SA

handbol femení

La Salle ISTE s’imposa de forma clara a la pista del Cardedeu

Handbol masculí. Lliga Catalana

La Salle té cada vegada més a prop 
la permanència a la categoria
I L’equip de Jaume Puig ha guanyat sense problemes els dos últims partits disputats a casa

La Salle masculí ha guanyat els 
dos últims partits de lliga, que va 
disputar al pavelló Miquel Poblet 
el 31 de març contra el Sant Cu-
gat (28-18) i el 14 d’abril davant 
del Sant Martí Adrianenc (27-20). 
Els dos triomfs han estat per un 
avantatge ampli que, en opinió del 
capità montcadenc Xavi Martí, és 
fruit de la millora del joc d’atac: 
“Estem més encertats de cara 
a gol i això es nota”. Al matx 
contra el Sant Cugat, cal destacar 
l’aportació ofensiva de Chus, que 
va marcar 10 gols. La Salle ocupa 
la tercera posició de la fase de per-
manència amb 23 punts, empatat 
amb el Manyanet les Corts. El lí-
der és el Bordils amb 26 i el segon 
classifi cat és el  Santa Maria de   
Palautordera amb 24. 

I Sílvia Alquézar
Redacció

I El lateral Chus Jiménez va fer 10 gols al matx contra el Sant Cugat  ● SANTI ROMERO

I La lateral Azu i la pivot Estefi  en una jugada d’un matx al pavelló M. Poblet  ● SANTI ROMERO  
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més en 2 minuts...
I Sílvia Alquézar

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Territorial

A la quarta posició 

El conjunt femení de l’EF Montcada va perdre en la darrera 
jornada que va disputar, l’1 d’abril, al camp de La Roca per 
2-1. Malgrat l’ensopegada, l’equip segueix a la part alta de la 
classifi cació del Grup Segon de Segona Divisió. 

● SANTI ROMERO

FUTBOL. EF MONTCADA. 2a Divisió femení

Ensopegada al camp de La Roca

El CB Elvira Cuyàs es troba a la quarta posició del Grup Segon 
del Campionat Territorial de Barcelona, amb 15 victòries i 8 
derrotes. Al darrer matx va vèncer el Llinars per  67-52.

● SANTI ROMERO

BÀSQUET. CB MONTCADA B. 2a Catalana

Lluitant per eludir el descens

El sènior B masculí del CB Montcada continua lluitant per 
mantenir la categoria de Segona Catalana. Ara es troben si-
tuats a l’onzena posició del Grup Primer amb 11 victòries i 
15 derrotes, empatat amb el Sant Fruitós, que és desè i ja 
no ocupa llocs de la promoció de descens. Precisament, en 
la pròxima jornada els homes d’Ismael Sistrachs hauran de 
visitar la pista de l’equip del Bages. Al darrer partit, el Mont-
cada  va vèncer el Bàsquet Llívia per un ajustat 70-69. “Ens 
agradaria poder salvar la categoria sense haver de jugar els 
play-off, ja que l’any passat vam baixar a les fases”, ha dit 
la presidenta del CB Montcada, Rosa Olivares. Els dos últims 
classifi cats seran directament equips de Tercera i de l’onzè 
al catorzè hauran de jugar la promoció per la permanència. 
El calendari del conjunt montcadenc és complicat, amb en-
frontaments amb rivals directes i d’altres amb equips cap-
davanters. “Haurem de guanyar un parell de partits com a 
mínim”, ha comentat Olivares. 

● SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. 2a Catalana

Victòria, tot i jugar malament

La Salle B va vèncer el Valldoreix a casa per 26-21, tot i que 
no va el seu millor partit. La plantilla ha destacat que el més 
important és que els dos punts es van quedar a Montcada i 
La Salle B continua entre els primers classifi cats 

● SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS > 1a Divisió

Derrota a casa contra el líder

L’Associació Esportiva Can Cuiàs no va poder superar el Santa 
Coloma a les pistes esportives del barri en el primer matx des-
prés de les vacances de Setmana Santa. Els homes d’Alfonso 
Anés van perdre per 1-4 en un matx força vibrant. El Can 
Cuiàs es troba a la zona mitjana de la classifi cació amb 36 
punts al Grup Segon de la Primera Divisió. 

● SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. STE GROUP B > Territorial

Directes als llocs capdavanters

L’STE Group B continua imparable i disposat a situar-se entre 
els primers equips del Grup Segon de Territorial. El conjunt 
local ha guanyat els dos últims partits: a casa contra el Pra-
denc, al mig de la taula, per 4-1, i a la pista del Masnou, el 
penúltim classifi cat, per 4-6. L’STE s’ha convertit en el millor 
bloc del campionat des que el tècnic Manel Sol va arribar a 
la banqueta.

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN. Territorial

El femení punxa i és cinquè 

El sènior femení del CEB Can Sant Joan va caure derrotat a 
l’última jornada, l’1 d’abril, contra l’IPSE per 42-74. Les mont-
cadenques es troben a la cinquena posició del Grup Primer 
del Campionat de Catalunya B amb 14 victòries i 8 derrotes. 
Per la seva banda, el sènior masculí va vèncer en el darrer 
matx a la pista del Cabrera B per 54-61, tot i que en el partit 
jugat abans de Setmana Santa va perdre a casa contra el Ca-
net per 58-92. L’equip és penúltim amb només 7 triomfs.

●  SANTI ROMERO

● SANTI ROMERO

les classifi cacions

FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5 
Jornades 25 i 26
Pinseque-STE   1-2
STE-Monistrol  3-3
Equip Pj. Pt.
1 L’Hospitalet  26 65
2 STE 26 64
3 Teruel 26 49
4 Monistrol  26 48

Territorial. Grup 2 
Jornades 23 i 24
STE-Pradenc  4-1
Masnou-STE B  4-6
Equip Pj. Pt.
1 Premià 23 55
2 Palau 22 54
3 Parets 23 49
5 STE Group 23  42

Primera Divisió. Grup 2 
Jornades 23 i 24
Descansa: C. Cuiàs 
C.Cuiàs-Sta. Coloma 1-4
Equip Pj. Pt.
1 Sta. Coloma  21 46
2 Touring 20 45
3 Casagemas 22  40
7 Can Cuiàs 21  36

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 24 i 25
Olivar-Valent.  71-68
Andorra-Valenti. 80-82
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 25 43
2 Tarragona 25 42
3 Fiat Olivar 25  42
5 Valentine 25  40

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 25 i 26
Parets-Mont. B  62-68
Mont. B-Llívia  70-69
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 26 44
2 Manlleu 26  43
3 Santpedor 26  43
11 Montc. B 26 37

Territorial masc. Grup 2
Jornades 24 i 25
Manlleu-Elvira  68-54
Elvira-Llinars  67-52
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 22 43
2 Canovelles 23  41
3 Manlleu 23 39
4 Elvira 23 38

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 24 i 25
St. Joan-Canet  58-92
Cabrera-St.Joan 54-61
Equip Pj. Pt.
1 Minguella 24 46
2 Premià 24  40
3 Canet 22 39
14 C. St. Joan 22 29

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 22 i 23
Elvira-Sant Celoni 92-58
Balaguer-Valentine42-74
Valentine-Sabadell 67-42
Mollet-Elvira  42-36
Equip Pj. Pt.
1 Valentine 25 48
2 Seca 25  45
3 Granollers 25 42
4 Mollet 25  41
13 Elvira  25 32

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 24 i 25
St. Joan-IPSE  42-74
Descansa: St.Joan
Equip Pj. Pt.
1 AECS 21 21 41
2 Sarrià 20  39
3 Castellar 21  38
5 Sant Joan 22 36

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 27 i 28
Montcada-Guíxols 0-1
Montc.-Gironella 1-2
Equip Pj. Pt.
1 S. Cristóbal 28 61
2 Guíxols 28 56
3 Bellavista 28 55
5 Montcada 28 52

2a Regional. Grup 9
Jornades 27 i 28
Vilamajor-St. Joan 1-5
Sta Maria-La Llagosta3-6
La Torreta-St. Joan 0-1
Sentmenat-Sta.Maria   0-2
Equip Pj. Pt.
1 Vilanova 28 62
2 Franqueses 28 60
3 Cardedeu 27 50
6 Sant Joan 28 43
16 Sta. Maria 28 29

2a Divisió. Grup 2
Jornades 23 i 24
La Roca-EF Montc. 2-1  
Descansa: Montcada
Equip Pj. Pt.
1 Vic 19 58
2 St. Quirze 19 43
3 Palautord. 20 42
4 EF Montc. 20 40

HANDBOL

Lliga Catal. Permanència
Jornades 6 i 7 
Salle-St. Cugat  28-18
Salle A-St. Martí 27-20
Equip Pj. Pt.
1 Bordils 17 26
2 Palautordera 17 25
3 Salle 17  23
4 Manyanet 17  23

2a Catalana masculí
Jornades 21 i 22
St. Quirze-Salle B a.
Salle B-Valldoreix 26-21
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 22 33
2 St. Quirze 21  31
3 Salle B 21 31
4 Fornells 22 30

Primera Catalana femení
Jornades 12 i 13
Descansa: Salle
Cardedeu-Salle  16-28
Equip Pj. Pt.
1 Igualada 9 17
2 Banyoles 10 13
3 Salle 10 13
4 Granollers 9 11

ATLETISME

Cursa dels bombers 
495 E. Rdez.  38’15’’
637 T. Alcázar  39’00’’
713 A. Fraile  39’18’’
877 J. Muñoz  39’56’’
883 C. Gonzalo  40’02’’
1602 X. Maldonado 42’31’’
1597 E. Teruel  42’31’’
2336 A. Maldonado 44’36’’
2451 E. Maya  44’53’’
2647 B. Casado 45’19’’
2674 J. Flores  45’22’’
3046 J. García  46’02’’
4237 A. Rdez.  48’44’’
4437 A. Valero  49’01’’
4918 A. Ortega  49’55’’
4921 M. Ruiz  49’56’’
5358 E. Sánchez 50’17’’
8216 R. Melgosa 53’47’’
8962 M. García  58’59’’
9789 J. Gómez  1h03’55’’
10550 B. Pozanco 1h12’40’’
10551 J. Casado 1h12’40’’

Cursa de la Llagosta 
96 E. Rdez.  38’10’’
132 A. Fraile  39’10’’
151 J. Muñoz  39’48’’
333 E. Mayà  44’25’’



332a quinzena | Abril 2007 33Esports

Montcada obté 28 podis a la 
fi nal del Campionat Comarcal 
I La jornada, que es va disputar el 14 d’abril a la piscina de Montcada Aqua, va ser un èxit de públic

Les instal·lacions de Mont-
cada Aqua van acollir el 
passat 14 d’abril el Cam-
pionat Comarcal de Nata-
ció,  orga nitzat per l’Institut 
Muni cipal d’Esports i Lleure 
(IME) amb la col·laboració 
del Con  sell Comarcal del 
Vallès Occidental Sud. L’Es-
cola de Natació Montcada 
va fer un molt bon paper 
durant tota la jornada, ob-
tenint un total de 28 podis 
–11 de bronze, 10 de pla-
ta i 7 d’or– i acabant en 
tercera posició per clubs 
per darrera de Barberà i 
Ripollet, primer i segon 
classifi cat respectivament. 
D’altra banda, l’Escola de 
Cerdanyola va fi nalitzar en 
quart lloc i Badia va ser el 
cinquè classifi cat. A nivell 
individual, la prebenjamina, 
Marina Castro i l’alevina 
Carme Lafi ta van guanyar 
els guardons a Nedadores 
Completes. La fi nal servia 
per decidir quins nedadors 

participaran a la fase territo-
rial de Barcelona. Van acon-
seguir el passi tots els nens 
i nenes que van obtenir la 
medalla d’or. 

Valoracions. L’entrenadora 
de l’Escola de Natació de 

Montcada, Irene Díaz, ha 
fet una valoració molt posi-
tiva perquè han passat a la 
fase territorial un total de 
set nedadors montcadencs: 
“Estic molt contenta i sa-
tisfeta perquè hem obtin-
gut set medalles d’or, que 

asseguren la classifi cació 
per la següent fase”. Díaz 
va destacar que tots els ne-
dadors nous  han obtingut 
bons resultats i ha destacat 
que els més veterans han 
baixat les seves marques 
personals.

I Núria Sánchez
Pla d’en Coll

Natació

L’IME instal·la una 
cistella a Ca n’Oller

L’institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
instal·lat una cistella de bàs-
quet al Parc de Ca n’O-ller, 
a Terra Nostra, en resposta a 
una antiga reivindicació veï-
nal. L’IME també té previst 

altres actuacions en aquest 
espai com ara la col·locació 
d’un parc de salut com ja 
ha fet a d’altres punts de la 
ciutat. L’objectiu de l’IME 
és tenir més equipaments 
per potenciar l’esport al ca-
rrer tant per a adults, joves 
i infants.

I Uns nens jugant a la cistella de Ca n’Oller  ● SANTI ROMERO

I Núria Sánchez
   Redacció

Les escoles i els instituts 
preparen les jornades esportives
I El CEIP Font Freda organitza el 12 de maig una pedalada solidària pels carrers del municipi

El CEIP Reixac obre el pro-
per 21 d’abril el calendari de 
les jornades escolars esporti-
ves, organitzades per les as-
sociacions de pares i mares 
de cada centre.  Cada escola 
elabora un programa dife-
rent d’activitats, però amb 
un element comú: passar un 
dia divertit en família. 
El Reixac té previst fer par-
tits de futbol sala i bàsquet, 
trobades de germanor i 
altres activitats lúdiques.
D’altra banda, també es co-
neixen les dates del CEIP 
El Turó, que celebrarà les 
jornades els dies 5 i 6 de 
maig. Una setmana més 
tard, el dia 12, serà el torn 
del CEIP Font Freda i el 
cap de setmana del 18 i 19 
de maig ho faran el CEIP 

El Viver i el CEIP Mitja 
Costa de Terra Nostra.

Iniciativa solidària. L’Asso-
ciació de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMPA) del 
CEIP Font Freda ha inclós 
en el programa una peda-
lelada solidària pels carrers 
del municipi. Enguany el 
destí serà el Parc de Ca 
n’Oller de Terra Nostra i 
el recent estrenat carrer de 
Sant Antoni. 
El president de l’AMPA, 
Andrés Julián, ha explicat 
que una empresa de la ciu-
tat ha engegat una inicia-
tiva solidària per motivar 
als alumnes a participar. 
“Cada infant que s’apunti 
a la sortida ajudarà a fer 
una donació per a l’or-
ganització Orfanatos de 
África”. Segons Julián, 

l’objectiu és que els nens 
puguin ser partíceps i actuïn 
en una marxa solidària. La 
pedalejada pretén ser un 
acte adreçat a tota la família, 
és per aquest motiu que tots 
els nens participants hauran 
d’anar acompanyats d’un 
adult o responsable. D’altra 

banda, la jornada esporti-
va del Font Freda també 
comptarà amb una gimca-
na, exhibicions,  i diverses 
activitats de caire lúdic. 
Aquesta pedalejada ja es va 
realitzar l’any passat amb el 
mateix motiu però el destí 
va ser el Parc de les Aigües.

I El CEIP Font Freda farà una pedalada solidària  ● FONT FREDA

I Núria Sánchez
Redacció

Activitats als centres educatius

I Dues nedadores a una de les proves de la modalitat de papallona disputades a Montcada Aqua  ● SANTI ROMERO

Nova instal·lació

en 2 minuts...

> Campionat estatal de karate
Tres joves del Shi Kan Montcada participaran el pro-
per 21 i 22 d’abril al Campionat d’Espanya infantil de 
karate que es disputarà a Logroño. Els montcadencs 
competiran en representació de la selecció catala-
na. Els karateques locals són: Kevin André i Rubén 
Ser rano en la modalitat de combat al grup dels par-
ticipants de 55 i 50 quilos, respectivament. D’altra 
banda, Joan Muñoz prendrà part també en combat 
però amb a la categoria de 40 quilos. Els tres joves 
van quedar entre els quatre primers classifi cats al 
Campionat de Catalunya, que es va disputar al pave-
lló Miquel Poblet el passat 3 de març. D’altra banda 
els karateques locals van fer un entrenament amb la 
resta de seleccionats el passat 14 de març al Centre 
d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat | NS

> Marxa a peu a Montserrat 
El Centre Excursionista Montcada (Cim) ha iniciat les 
seves sortides preparatòries per la Marxa a Montse-
rrat. La emblemàtica sortida es realitzarà els dies 5 i 6 
de maig. El passat 15 de Maig es va celebrar una de 
les proves més dures, la Marxa a Collserola. Alfred Ca-
nals ha explicat que cada any veu a la gent més pre-
parada, “ Em sorprèn molt el nivell dels participants, 
es preparen amb alt nivell i amb proves molt dures 
com la propera sortida a la Serralada de Marina”. La 
resta de caminades es tancarà el proper 22 de maig 
amb l’esmentada sortida a la Serralada de Marina –la 
prova preparatòria més dura amb moltes pujades i 
baixades- i fi nalitzarà el proper 29 de maig amb una 
caminada per Mas-Rampinyo de 25Km | NS
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El cadet A de l’Escola de 
Futbol Montcada continua 
mantenint intactes les seves 
opcions d’ascens. El conjunt 
local és segon amb 62 punts, 
al Grup Segon de Segona 
Divisió. Els montcadencs te-
nen un partit menys que el 
líder, el Palau de Plegamans 
amb 64 punts. El cadet no 
ha perdut cap partit fi ns ara i 
tan sols n’ha empatat dos. El 
coordinador de l’EF Mon-
tcada, José Manuel Arjona, 
ha explicat que l’equip és un 
clar aspirant a l’ascens: “Pu-
gen de categoria els pri-
mers classifi cats,  i els dos 
millors segons clas-sifi cats 
i el cadet A de moment ho 
està sent”. Arjona també ha 
manifestat el desig de poder 
comptar la temporada vinent 
amb un equip per categoria 
a Primera Divisió. En l’últim 
matx, el cadet va vèncer el 
Bigues per un clar 16-0. Els 
locals són l’equip més goleja-
dor de la seva lliga amb 169 

gols a favor, i tan sols 19 en 
contra.

Infantil C. El conjunt dirigit 
per Carlos Depares continua 
la seva lluita pel lideratge del 
Grup 28 de la Segona Divisió. 
L’infantil C porta tres setma-

nes consecutives sense perdre 
i s’ha col·locat tercer amb 41 
punts, a només dos punts del 
líder, el Seva. En l’últim matx 
abans de Setmana Santa els 
montcadencs van vèncer a 
domicili davant del Santa 
Eulàlia de Ronçana, per un 

clar 0-6. Depares ha explicat 
que durant tot el partit van 
dominar amb clara superio-
ritat: “No vam donar cap 
op ció a l’equip contrari”. 
La propera jornada el conjunt 
jugarà al camp del quart clas-
sifi cat, el Lliçà d’Amunt.

L’equip cadet A manté intactes 
les seves opcions de pujar 
I El conjunt infantil C porta tres setmanes consecutives sense conèixer la derrota

I Una jugada de l’equip cadet contra el Bigues   ● SANTI ROMERO

I Núria Sánchez
Redacció

Futbol. EF Montcada

Quatre jugadors benjamins 
participaran al Campionat estatal
I El juvenil s’imposa al FC Barcelona, el líder, per 2-1 en un gran matx del conjunt montcadenc

Quatre jugadors benjamins 
de l’STE Group Montca-
da participaran entre el 
27 d’abril i l’1 de maig al 
Campionat d’Espanya per 
seleccions autonòmiques, 
que es disputarà a Madrid. 
Els nois montcadencs, de 9 
anys, que competiran són 
el porter Arnau Santiveri, 
els ales Sergio Pérez i Marc 
Cárdenas i el tancament 
Marc García. “Estan molt 
contents perquè els fa mol-
ta il·lusió anar a Madrid i 
jugar amb la selecció de 
Catalunya”, ha dit Ángel 
Cárdenas, pare del Marc 
que juga d’ala.  

L’infantil. L’equip infan-
til de l’STE s’ha consoli-
dat a la segona posició del 

Grup Tercer de Segona 
Divisió. Els nois de Carlos 
Ro dríguez por ten quatre 
jor na des con se cutives sen-
se perdre i són segons amb 
50 punts. Rodríguez ha ex-
plicat que l’equip ha obtin-
gut els objectius plantejats 
a l’inici de la temporada, 

però continuaran treballant 
per aconseguir quedar a la 
part alta. En el darrer matx, 
l’STE va vèncer el Cas tellar 
per 16-4. D’altra banda, el 
juvenil de l’STE  va guan-
yar a la darrera jornada un 
partit important davant del 
líder, el potent FC Barcelo-

na, per un ajustat 2-1. Amb 
la victòria el conjunt ha as-
cendit a la vuitena posició 
del Grup Sisè de Nacional, 
amb 27 punts. El Barça es 
jugava el lideratge a Mont-
cada, però els locals es van 
endur el triomf després d’un 
gran partit. 

I Sergio Pérez, Arnau Santiveri, Marc Cárdenas i Marc García  ● ÁNGEL CÁRDENAS

I Núria Sánchez
Redacció

Futbol sala. STE Group Montcada

El juvenil de futbol sala de l’Escola de Futbol Montcada 
s’ha consolidat  a la cinquena posició després de vèncer 
per un clar 2-0 davant el Palau. Aquesta victòria col·loca 
el conjunt local amb 36 punts per darrere del Mollet, 
el quart classifi cat amb 40 punts.  L’equip montcadenc 
es distancia dels seus perseguidors i s’assegura una po-
sició que dona possibilitats d’ascens a Primera Divisió. 
Gràcies a una reestructuració de la federació, enguany 
ascendiran cinc equips de Segona Divisió. D’altra banda 
els nois de José Luis Carrasco, disputaran aquest cap 
de setmana contra el Manresa -equips de la Lliga Na-
cional- l’eliminatòria de setzens de la Copa Catalunya. 
La classifi cació és a partit únic i el vencedor obtindrà el 
passi directe a vuitens de fi nal | NS

futbol sala

El juvenil manté les opcions d’ascens

I Una jugada del matx entre el juvenil i el Palau  ● SANTI ROMERO

El juvenil se situa en 
una zona còmode

El conjunt juvenil de l’As-
sociació Esportiva Can Cuiàs 
s’ha situat a una zona còmode 
de la classifi cació després de 
vèncer a la difícil pista del 
Teià – que ocupa la tercera 
posició– per 3-4. 
Actualment, l’equip ocupa la 
sisena posició amb 33 punts. 
El conjunt local, que milita 

al Grup Primer de Segona 
Di-visió , està resolent molt 
bé el fi nal d’una temporada 
que es va complicar amb la 
lesió del  jugador Sebas. En 
l’últim matx, el Can Cuiàs 
va guanyar el Ràpid Santa 
Co-loma C –cinquè clas-
sifi cat amb 36 punts– per  
8-5. El conjunt local s’ha 
col·locat a un sol partit del 
conjunt colomenc.

Futbol sala. AE Can Cuiàs

I El juvenil va vèncer el Santa Coloma per 8-5  ● SANTI ROMERO

I Núria Sánchez
Redacció
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> Triomfs del cadet de La Salle
El cadet femení de la Salle de bàsquet comença a 
obtenir bons resultats en els darrers matxs. El con-
junt, que participa en el Grup Tercer del nivell B-2, 
ha pujat posicions i s’ha col·locat en cinquena posició 
amb 16 punts. En els últims partits, la Salle ha vençut 
el Sarrià  –cinquè classifi cat– per 41-35 i a la pista del 
Sant Jordi per un clar 26-53. Actualment, el femení 
s’ha situat a tan sols un punts del quart classifi cat, el 
Montgat | NS

> Mes clau al CEB Can Sant Joan
El cadet A del CEB Can Sant Joan comença un mes 
important per poder proclamar-se campió de Lliga. 
El conjunt, que juga al Grup Segon del nivell B-1, 
ha de rebre els primers classifi cats a la seva pista. 
L’entrenador, Jordi Rodríguez, s’ha mostrat positiu en 
les expectatives: “Els rivals més difícils han de visitar 
la nostra pista i crec que, guanyant els tres partits 
farem, un gran pas endavant”. En l’últim matx,  el 
cadet A, va guanyar al Caldes per un clar 60-36 | NS

● SANTI ROMERO

> Bon joc de La Salle infantil 
Els dos equips infantils de La Salle Montcada  d’hand-
bol han realitzat una excel·lent campanya. Els dos 
conjunts han aconseguit millorar el seu nivell de joc 
a mesura que avançava la campanya. Els dos equips 
infantils competiran ara a la Copa Catalunya. El coor-
dinador del planter, David González Moratona, ha 
explicat que es mantindran els dos blocs infantils de 
cara a  la temporada vinent degut als èxits aconseguits 
enguany | NS

Bona acollida de la trobada 
d’escoles i el campus
I Les dues iniciatives ja s’havien fet altres temporades i han estat un èxit de participació

El CB Montcada va orga-
nitzar el 14 d’abril una Tro-
bada d’Escoles de Bàsquet, 
que va comptar amb la 
participació de l’equip local, 
el Tecla  Sala i el Jesús Ma-
ria. La trobada, adreçada a 
infants de 6 i 7 anys, tenia 
com a objectiu divertir-se  
i relacionar-se amb nens 
d’altres clubs, tot practicant 
esport. Segons ha dit el ge-
rent del CB Montcada, Cé-
sar Monfort, “els nens van 
jugar partits i van fer cir-
cuits d’habilitats”. 

Campus. L’entitat també va 
organitzar els passats dies 2, 
3 i 4 d’abril un campus per 

a nens amb edats compreses 
entre els 7 i els 17 anys. Un 
total de 40 participants pro-
vinents de clubs del munici-
pi i d’altres entitats de fora 
va realitzar entrenaments, 
gimcanes i activitats com-
plementàries com el tir amb 
arc. Els participants van re-
bre la visita de l’entrenador 
de  l’equip EBA, César Sau-
ra i dels jugadors Raúl Orte-
ga, Lluís Curto i Jordi Pons. 
Tots ells van parlar amb 
els nens i van fer l’entrega 
de diplomes. Monfort ha 
comentat que els nens s’ho 
van passar d’allò més bé. 
“És una bona manera de 
relacionar-se i conèixer 
gent d’altres clubs dife-
rents”.

I Núria Sánchez
   Redacció

Bàsquet. CB Montcada

Derrota del júnior
Bàsquet. CB Elvira Cuyàs

L’equip júnior del CB Elvi-
ra Cuyàs va perdre un matx 
important  davant del Mo-
llet –cinquè classifi cat– per 
un clar 71-56. El conjunt 
montcadenc, que participa 
al Grup Tercer del Campio-

nat Territorial, ocupa la ter-
cera posició amb 42 punts, 
En l’últim matx, el conjunt  
va vèncer el Montmeló a 
casa per  79-77. Per la seva 
banda, el sots-21 -que juga 
al grup 3 del nivell B- va 
pedre a la pista del Mataró 
per 53-47.

I Núria Sánchez
Redacció

I Un dels partits de la Trobada d’Escoles de Bàsquet  ● SANTI ROMERO

I Jugadors del CB Elvira Cuyàs lluitant per la pilota  ● SANTI ROMERO

les classificacions

BÀSQUET 

CB MONTCADA

Júnior. Ct. Catalunya
Grup 11. Jorn 13 i 14
Castell.- Mont.A 60-57
Mont.-Granollers 60-66
Equip Partits Pt.
1 Lleida 14 27
2 Granollers 14  27
3 Andorra 14 25
6 Montcada 14 21

Júnior. Camp. Catal. B.  
Grup 2. Jornada 25 i 26
Mont.-St Gabriel 80-94
Lleida-  Mont. B. 87-66
Equip Partits  Pt.
1 Sants 24 42
2 Hospitalet 24 42
3 Juventut 23  41
8 Montcada 24  36

Cadet. Preferent.  Grup 11.Jor-
nada 13 i 14
Tarragona-Mont A  67-68
Mont. A -Grano. 64-76
Equip Partits Pt.
1 Sants 14  26
2 Granollers 14 26
3 Sicoris 14 25
5 Montcada A 14 22

Cadet. Cam. Català B. 
Grup 2 Jornada 25 i 26
Barna- Mont. 72-60
Mont.B-Pia Sbd 52-96
Equip Partits Pt.
1 Badalona 26 52
2 Gironina 26 49
3 Pia Sbd 26 49
13 Montcada 25 31

Cadet Fem. Promoció B-2. Grup 
4. Jorn. 11 i 12
Safa - Mont 62-22
Descansa: Montcada
Equip        Partits   Pt.
1 Gramanet 11 21
2 St Andreu 11 20
3 Castellde. 11 19
8  Montcada     10 12

Infantil. Promoció B-1. Grup 04. 
Jornada 12 
Mont.- Gramanet 82-53
Equip Partits Pt.
1 Montcada 9 16
2 St.Boi        7 14
3 Pera Tera 9 14
4 St Josep 10  14

Infantil. Promoció C-1 Grup 03. 
Jornada 12 
Mont-St Nicolau 54-55
Equip Partits Pt.
1 Neus 10 20
2 Ronda 11 19
3 Badalona 11 18
9 Montcada 10 10
 
Pre-Infantil. Promo. A-1 
Grup 1. Jornada 12
Sama- Mont.  77-56
Equip Partits   Pt.
1 Cornellà  12 24
2 Matarò  12 22 
3 Sama 12 19
7 Montcada  12 16

Mini. Promoció. B-1. 
Grup 03.  Jorn. 12 
Mont.-St Gervasi 2-0
Equip Partits  Pt.
1 Montgat     11 21
2 Argentona    11 18
3 Cardedeu 11 18
7 Montcada 11 13

Premini.Promoció B-1. 
Grup 04.  Jorn. 12 
Descansa: Mont.  
Equip       Partits  Pt.
1 Sants 9 18
2 Ipsi      9 17
3 Caldes 10 15
8 Montcada 9  11

Premini.Promoció D. 
Grup 01.  Jorn. 12 
Mataró - Mont  31-49
Equip       Partits  Pt.
1 SESE 11 21
2 Ronçana 10 20
4 Montcada       11 18
10 Elvira 11 12

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B. 
Grup 3 Jornades 24 i 25
Elv.C- Salut 59-72
Sales.- Elvira 53-47
Equip       Partits   Pt.
1 Teià 22 39
2 La Salut 21 37
3 St Just 19 36
5 Elv. Cuyas 22 34

Júnior. Territorial B.  
Grup 3. Jornades 25 i 26
Mollet- Elv. C.     71-56
Elv. C.- Montmelò 79-77
Equip              Partits Pt.
1 Canet 25 47
2 Vilassar 24  44
3 Elv.Cuyas 25 42
4 Mollet 24 41

Jún. fem.Ter ritorial B. Grup 3.Jor-
nades 24 i 25
Elvira- Solsona  34-66
Montmelò- Elvira 
Equip               Partits     Pt.
1 Osona 21 41
2 Martin. 23 41
3 Sants 23 40
15 Elvira C. 23 24

Mini promoció. Niv. B-1. 
Grup 06. Jornada 12
Gr.Barna- Elvira 
Equip               Partits      Pt.
1 Esplugues 11 22
2 Martinenc 10 19
3 El. Cuyàs 10 17
4 Gr. Barna 9 14

Premini. Promoció D 
Grup 01.Jornada 12 
Granollers- E. Cuyàs 50-0
(Veure classi ficació i resultat CB 
Montcada)

CEB CAN SANT JOAN 

Cadet Masc. Promo. B-1. Grup 
2.Jornada 12
CSJ- Caldes 60-36
Equip      Partits    Pt.
1 UBSA   12 22
2 CSJ 11 21
3 AECAM 12  19
4 Lliçà 11 18

Cadet. Prom. Nivell C-1. 
Grup 02. Jornada 12
Descansa: CSJ   
Equip       Partits     Pt.
1 Torellò      9 18
2 Caldes    10 18
3 CSJ 10 18
4 Matarò       10 15

CB SALLE 

Cadet. Promoció B-2. 
Grup 5. Jornada 12
Descansa: Salle  
Equip       Partits      Pt.
1 Sabadell 11 19
2 Salle    10 18
3 St Ramon 8 15
4 St Gabriel  9 15

Cadet fem.  Prom. B2. 
Grup 03.Jornada  12
Voramar- Salle  
Equip        Partits    Pt.
1 Horta 11 20
2 St Quirze 10 19
3 Voramar  11 19
5 Salle   11 16

   
HANDBOL 

CH SALLE 

Infantil Fem. CEVO. 
2a fase. Jorn 10
Canovelles-Salle
Equip        Partits Pt.
1 Granollers 7 14
2 Vilamajor 6 10
3 Salle      6 6
4 Palau 7 4

Infantil. Copa.Cat. Grup B. Segona 
Fase.Jorn. 1
St Cugat- Salle 19-31
Equip Partits Pt.
1 Salle  1 2
2 Rubí  0 0
3 Molins     0 0
4 Avenç  0 0

Infantil. Copa Cat. Grup A.Segona 
Fase.Jorn. 1
Manyanet- Salle  23-15
Equip Partits Pt.
1 Manyanet 1 2
2 Riudoms 0 0
3 Castell. 0 0
4 Salle    1 0

Juvenil. Copa Cat. Prim. Elimina-
tòries. Jorn. 2. 
Ajornat:Salle -Granollers 
Equip Partits Pt.

FUTBOL 

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19. 
Jornades. 25 i 26
Mont.A-Garriga 6-9
Granollers - Mont 5-6
Equip Partits  Pt.
1 Garriga 22 64
2 Mollet.    22 52
3 Mont.   21 50
4 La Roca 22 49

Benjamí. 2a Grup 21. 
Jornades 25 i 26
Canovelles- Mont. B     2-3 
Mont- Barberà  0-5
Equip Partits  Pt.
1 Barberà 23 69
2 Molletense. 23 63
3 Canov. 23 60
5 EF Mont. 23 40

Aleví. 1a div. Grup 2. 
Jornades 25 i 26
Montc. A -Europa        0-1
Mont. -Badalona         4-1
Equip          Partits   Pt.
1 Damm 25 60
2 Europa 25 55
3 St Andreu 25 54
5 Montcada 25 49

Aleví. 1a div. Grup 10. 
Jornades 25 i 26
Cardedeu-Montc.B       9-0
Mont.-Martorelles 1-5
Equip Partits Pt.
1 Granollers 23 65
2 Cardedeu 23 60
3 Parets    24 59
12  EF Mont. B 23 16

Infantil. 1a div. Grup 10 
Jornades  25 i 26
Mont. A -Lliçà  3-3
Mollet- Mont.  5-1
Equip     Partits Pt.
1 Fundació  25  71
2 Canovelles   25   66
3 Mollet 25 49
8 Montcada  25 33

Infantil. 2a Grup 29. 
Jornades   22 i 23
Mont-La Roca  6-2
Caldes - Mont. B  0-9
Equip Partits Pt.
1 Granollers 21 56
2 St Celoni 20 53
3 Ametlla 21 51
4 Montcada 21 43

Infantil. 2a div. Grup 28. 
Jornades  23 i 24
Sta Eulalia- Montcada  0-6
Descansa: Mont. 
Equip      Partits   Pt.
1 Seva 19 43
2 Valles   20 43
3 Montcada 19 41
4 Lliçà     17 40

Cadet. 2a div. Grup 18 
Jornades 23 i 24
Descansa: Mont A  
Mont A- Bigues  16-0
Equip Partits Pt.
1 Palau    22 64
2 Montcada   21 59
3 Llinars 22 42
4 Montornés 21 37

Cadet. 2a div. Grup 12 
Jornades  23 i 24
Mont. B  -Canyelles  6-1
La Salut- Mont B    16-0
Equip Partits  Pt.
1 Cinc Copes 20 55
2 V.Olímpica  20 51
3 Europa  19 47
7 Montc. B 20 28

Juvenil. 1a div. Grup. 3. 
Jornades 25 i 26
Calella- Mont.   4-1  
Mont.- Premià   0-2
Equip Partits Pt.
1 Mollet 24 57
2 Vilassar 24 50
3 Masnou 25 47
15Montcada 25 22

Juvenil. 2a div. Grup 19 
Jorn. 23 i 24
Mont. -Canovelles  1-12 
Suspés:Sta Pepua- Mont     
Equip Partits Pt.
1 Sta Pepua 17 43
2 Canovelles 17 39
3 Cardedeu 17 38
13 Montcada 18 9

FUTBOL SALA 

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3. 
Jornades 23
Mont.-Vacar.   1-4
Equip Partits Pt.
1 Rubí 18 49
2 Vacar. 18 44
3 Caldes 18 42
5 Mont. A     19   32

Juvenil. 2a div.Grup 2. 
Jornades  21 i 22
Vacarisses-  Mont  2-6
Mont. -Palau  2-0  
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 22 i 23
STE -Sagarra  4-2
Descansa: STE
Equip Partits Pt.
1 STE 16 48
2 Sagarra 17 45
3 Canet 16 37
4 Teià 15 34

Benjamí. Grup. 1. Jorn. 22 i 23
Vallirana- STE  0-8
STE- Martorell  0-15
Equip Partits Pt.
1 Martorell 20 49
2 Palau 20 49
3 Manresa 20 44
11 STE B 19 16

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 21 i 22
Canet- STE   6-3
STE- Matarò  3-2
Equip       Partits   Pt.
1 Barcelona          20 57
2 Lloret        19 47 
3 Les Corts        19 47
9 STE            20 25

Infantil. 2a Div. Grup. 3. 
Jornades 21 i 22
Llinars - STE   1-7
STE -Castellar  12-1
Equip Partits Pt.
1 V.Tenes    20 55
2 STE 19 50
3 Sabadell 20 45
4 Floresta               19 37

Cadet. Preferent. 
Grup 1.Jornad. 21 i 22
Canet - STE  6-1
STE- Matarò  1-10
Equip      Partits   Pt.
1 Barça       20 60
2 Manresa 20 43
3 St Gervasi 20 41
12 STE 20 11

Juvenil. Nacional. 
Grup 6.Jornad. 21 i 22
STE- Barça  2-1
Rocafort- STE  5-6
Equip      Partits     Pt.
1 Corts       19 45
2 Barça   18 44
3 Sta Col.    19 44
9  STE 18 21

AE CAN CUIÀS

Juvenil.2a div B. Grup 1. Jorna-
des 23 i 24
Teià- C. Cuiàs  3-4
C.Cuiàs-Sta Coloma    8-5
Equip Partits Pt. 
1 Martor. 20 47
2 Manent 20 46
3 Teia     20 43
7 C.Cuiàs 19 30

NATACIÓ 

PREBENJAMÍ
-25m esquena masculí
1 A.Colete  26’48’’
3 M. Gómez  27’43’’

-25m braça masculí
7 J.Trias  32’05’’
11 A.Colete  34’50’’

-25m papallona masculí
3 J.Baltasar  31’84’’

-25m lliure masculí
11 J.Baltasar  25’77’’
12 M. Gómez2  5’80’’
13 J.Trias  28’58’’

-25m esquena femení
3 M.Merida  27’35’’

-25m papallona femení
3 M.Castro  25’32’’

-25m papallona femení
4 M.Castro  22’65’’
5 M.Merida  22’95’’
8 N.Lopez  23’96’’

-4x25m lliures mixte
4 Montcada 1’38’69’’

BENJAMÍ
-25m esquena masculí
2 J.Grau 23’55’’

-25m braça masculí
4 D.Alfaro 28’99’’

-25m papallona masculí
4 A.Schez 26’68’’

-25m lliures masculí
5 J.Grau 20’99’’
7 A.Schez 22’35’’
8 D.Alfaro 29’69’’  

-25m esquena femení
10 N. Garcia 31’68’’

-25m braça femení
6 S.Santamaría 28’22’’
7 A.Muñoz 30’45’’
8 N.Garcia 32’94’’

-25m papallona femení
1 E.Coy 20’95’’
4 M.Perez 25’22’’
5 A.Muñoz 27’30’’

-25m lliure femení
1 M.Perez 18’69’’
4 E.Coy 19’69’’
10 S.Santamaria 23’40’’

-4x25m lliure mixte
3 Montcada 1’25’59’’

ALEVÍ
-50m esquena masculí
3 M.Perez 43’39’’

-50m braça masculí
5 E.Pulido 50’23’’

-50m papallona masculí
2 L.Alex 40’78’’
4 H.Font 50’57’’

-50m lliures masculí
2 L.Alex 34’91’’
3 M.Perez 35’75’’
9 H.Font 42’07’’
11 E.Pulido 45’70’’

-50m esquena femení
1 C.Romero 42’75’’

-50m braça femení
2 C.Latifa 41’97’’
13 A. Molina 59’29’’
12 C.Hita 1h05’85’’

-50m papallona femení
2 M.Prats 48’28’’

-50m lliure femení
1 C.Latifa 36’40’’
3 C.Romero 38’69’’
5 M.Prats 39’91’’
11 A.Romero 43’58’’
13 A. Molina 48’39’’
15 C.Hita 52’35’’

-4x25m lliure mixte
1 Montcada 1’07’22’’
7 Montcada B 1’18’35’’

INFANTIL
-100m esquena femení
1 A. Suarez      1’23’51’’
5 J.Romero    1’36’79’’

-100m braça femení
4 E.Prats 1’41’35’’
6 J.Romero 1’48’35’’
7 Y.Rguez 1’48’68’’

-100m lliures femení
2 A.Suarez 1’15’43’’
9 E.Prats 1’29’18’’
10 Y.Rguez 1’33’18’’

CADET
-100m papallona masculí

2 J.Jimenez   1’33’67’’

-100m lliure masculí
2 J.Jimenez   1’15’01’’

-100m esquena femení
4 C.Fdez    1’38’19’’

-100m braça femení
2 M.Sanchez        1’33’17’’
3 S.Romero   1’36’15’’

-100m lliure femení
3 M.Sanchez        1’17’50’’
5 C.Fdez    1’25’18’’
7 S.Romero   1’28’71’’



>A títol personal
Laura Grau

Albert Espel
Una carrera imparable. A fi nal d’any s’estrenarà El Greco, una coproducció greco-espanyola, 
amb els actors Laia Marull i Juan Diego Botto, en la que el montcadenc Albert Espel ha treballat 
com a director de producció. Especialitzat en cinema alternatiu de baix pressupost, aquest projecte 
suposa un salt important en la seva carrera. Amb 16 anys ja feia el muntatge dels vídeos de vacan-
ces i casaments de familiars i amics. Va fer els estudis de Comunicació Audiovisual d’oient mentre 
estudiava Enginyeria Electrònica i, arran d’un curs de cinema l’any 1995, va participar en la seva 
primera feina com a director de producció en el documental Fuente Álamo. El 2001 entra a treba-
llar a La Productora, on produeix programes televisius com La Cuina de l’Isma i Alguna pregunta 
més, llargmetratges de fi cció com Febrer, de Sílvia Quer, i documentals com Johann Cruyff: En un 
momento dado. Amb 37 anys, el seu somni és treballar en alguna gran producció americana.

“La meva feina és una
gimcana contínua”

Què fa exactament un director de 
producció?
És la persona que contracta el pro-
ductor perquè gestioni els diners 
que inverteix en una pel·lícula i ve-
tlli perquè el pressupost no es dis-
pari. És qui ho negocia tot, des del 
sou dels actors i els tècnics fi ns al 
servei de catering. Els fas una mica 
de mare, perquè tots se’t queixen 
per alguna cosa, i estàs pendent 
que el rodatge avanci a bon ritme. 
Si el rodatge no té problemes és 
que la producció és perfecta.
Quin és el secret d’un bon director 
de producció?
Tenir una agenda completíssima 
per localitzar persones que facin 
totes les tasques que comporta el 
rodatge d’una pel·lícula. La meva 
feina és com una gimcana contí-
nua, en què haig d’anar superant 
obstacles sense sortir-me del pres-
supost. Pot resultar estressant per a 
molts, però a mi m’agrada treballar 

sota pressió, és quan rendeixo més. 
Em passo moltes hores enganxat al 
mòbil.
Quina és la cosa més insòlita que 
ha hagut de buscar?
Un “ensinistrador” de papallones 
per al fi lm de Sílvia Quer, Febrer. 
Bé, no és que les ensinistrés però sí 
sabia com aconseguir que volessin 
en una determinada direcció, que 
era el que volia la directora. Em va 
costar molt trobar-lo. En una altra 
ocasió, a Albacete, vaig haver de 
localitzar un venedor de melons en 
un temps record perquè sortís en 
un documental. 
Els criteris del director de pro-
ducció entren sempre en confl icte 
amb els del director?
Depén del director. N’hi ha que en 
lloc de caminar sembla que fl otin 
perquè es pensen que són els mi-
llors i quan fas algun canvi per 
equilibrar el pressupost, s’ho pre-
nen molt malament. Si jo no el puc 

convèncer, és el productor qui pren 
la decisió defi nitiva.
La seva tasca té alguna vessant 
creativa?
Indirectament sí, perquè depén 
de les decisions que prenguis, una 
pel·lícula pot semblar més gran o 
més petita. He fet llargmetratges 
de baix pressupost molt dignes, in-
vertint els diners amb criteri.

Què suposa treballar en una co-
producció internacional com El 
Greco?
Una gran oportunitat. He disfrutat 
com un gínjol. Fins ara, el pressu-
post més alt que havia gestionat no 

arribava al milió d’euros. Aquesta 
vegada he disposat de 6 milions i 
mig. La feina és la mateixa però els 
problemes són més grans. Recordo 
un dia que, entre fi gurants, actors 
i equip tècnic, èrem 800 persones. 
Pateixes molt, però al fi nal te n’en 
surts. El cinema alternatiu m’ha 
servit com experiència i n’he après 
molt, però ara m’interessen nous 
reptes. 
En quina superproducció t’hagués 
agradat ser-hi?
Quan estava fent Sin ti, de Rai-
mon Masllorens, vaig conèixer la 
directora de producció d’Alatriste, 
una pel·lícula amb més de 20 mi-
lions d’euros de pressupost. Em 
va fer una mica d’enveja. A Pira-
tas del Caribe o El Perfume també 
m’hagués agradat participar-hi.
Després d’El Greco, quin seria el 
nou repte? 
Participar en algun fi lm nordame-
ricà per veure com es treballa allà. 

Segons una col·lega que va par-
ticipar a Mi vida sin mí, d’Isabel 
Coixet, als Estats Units, en el món 
del cinema tot està regit per sindi-
cats. Més merders, més problemes, 
que és el que m’agrada. Un altre 
somni seria treballar en la pel·lícula 
que Woody Allen vol rodar a Bar-
celona.
T’imaginaves que acabaries treba-
llant en el món del cinema?
Des de petit m’han fascinat les 
pel·lícules. Anava cada diumen-
ge al Coliseum del carrer Major 
i m’empassava la sessió doble. 
No hi havia estudis específi cs per 
fer de director de producció però 
fi nalment la vida m’hi ha portat i 
estic molt content de poder viure 
d’això.
Quina és la teva pròxima produc-
ció?
Ara me’n vaig tres mesos a Valèn-
cia per rodar una pel·lícula per a 
TV3 que es diu Pacient 33.

M’agrada treballar 
sota pressió, és quan 
rendeixo més. Em 
passo moltes hores 
enganxat al mòbil

 ● LAURA GRAU

Director de producció
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