
> Societat: El nou portal entitats.montcada.cat ajuda a promoure les associacions locals. PÀG. 14

Josep Maria González,  
nou candidat d’ICV-EUiA,
a l’Alcaldia de Montcada
SUPLEMENT ESPECIAL

| SILVIA DÍAZ

El Valentine femení 
celebra l’ascens a 
Primera. PÀG. 29
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ÈPOCA III

publicació gratuïta

L’IME ha posat en marxa les 
obres de remodelació de la pis-
cina de la zona esportiva cen-
tre per acabar amb les fuites 
d’aigua que la instal·lació va 
tenir l’estiu passat. Els treballs 
tenen un cost de 330.000 eu-
ros. D’altra banda, un estudi 
elaborat per tècnics de Valèn-
cia constata que la graderia 
del complex esportiu no pateix 
al·luminosi.

Comença la 
posada a punt 
de la piscina 
d’estiu 

 Un operari, a l’obra | SANTI ROMERO

> Cultura: Tot a punt per a una nova edició de la Fira d’Artesania i Comerç de Can Sant Joan. PÀG. 28

Esports  

Al mes de juny s’inicia 
l’obra  de soterrament del 
tram central de la carretera 
C-17  PÀG. 5

| SANTI ROMERO

PÀG. 27

Garcia (PP), González (ICV-EUiA), Arrizabalaga (PSC), Maresma (CiU) i Aguilar (ERC)  | SANTI ROMERO

Els cinc candidats que opten a l’Alcaldia 
engeguen la campanya per al 27 de maig

PUBLICITAT

La Generalitat anuncia que Mas Duran 
tindrà una nova escola l’any 2008
El centre, de dues línies, s’ubicarà en un solar de 8.000 m2 que ha cedit l’Ajuntament. PÀG. 3

> MARXA A PEU  PÀG. 31
Més de 450 caminants
coronen Montserrat
en la 23a edició 

SUPLEMENT ESPECIAL

Els candidats de les 5 forces po-
lítiques encaren ja ofi cialment 
la campanya electoral per als 
comicis del 27 de maig. César 
Arrizabalaga (PSC), Joan Mares-
ma (CiU), José María González 
(ICV-EUiA), Eva García (PPC) i 
Marta Aguilar (ERC) inicien un 
període de 15 dies per sumar 
els vots necessaris que els apro-
pin a l’Alcaldia. La Veu recull en 
aquest número una edició espe-
cial amb tota l’actualitat política 
dels candidats. 
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>Actualitat

CEIP MAS RAMPINYO

La Generalitat anuncia que la nova escola 
pública funcionarà el curs 2008-2009
El centre d’infantil i primària rebrà el nom de CEIP Mas Rampinyo, tindrà dues línies i donarà cobertura especialment als actuals i futurs veïns de Mas Duran

La nova escola d’educació in-
fantil i primària Mas Rampinyo 
es posarà en marxa al setembre 
del 2008, segons ha anunciat la 
Generalitat. La reunió de go-
vern celebrada el 2 de maig va 
donar compte de l’acceptació del 
terreny cedit gratuïtament per 
l’Ajuntament al Departament 
d’Educació, per tal de construir 
el futur CEIP, a uns terrenys 
a Mas Duran. El nou col·legi 
està pensat per donar cobertura 
educativa a tot el municipi però 
especialment als veïns d’aquest 
barri i sobretot, a les famílies que 
hi viuran en els pròxims anys. 
El conseller d’Educació, Ernest 
Maragall, va confi rmar la cons-
trucció d’aquest centre en un 
dinar que va compartir el 9 de 
maig a un restaurant de Montca-
da amb més de 40 representants 
del món educatiu local.
Maragall també va reafi rmar “el 
compromís per construir els 
dos nous instituts La Ribera i 
Montserrat Miró, perquè els 
joves de Montcada estudiïn en 
condicions dignes”.
L’alcalde de Montcada i Reixac,
César Arrizabalaga (PSC), ha 
rebut amb molta satisfacció 
l’arribada de la nova escola i ha 

dit que “és un projecte molt 
necessari, especialment per a 
les famílies que viuran a Mas 
Duran”. D’altra banda, sense 
avançar l’espai concret, l’alcalde 

i Maragall van anunciar al dinar 
que la Generalitat i el Consistori 
estan estudiant la viabilitat d’uns 
terrenys per construir un nou 
CEIP a Can Cuiàs.

Preinscripció. El procés de preins-
cripció a primària i secundària 
va acabar el 20 d’abril i 349 in-
fants s’han preinscrit a escoles de 
Montcada i altres 17, a centres 
de Barcelona que tenen conveni 
amb la Regidoria d’Educació. 
Les famílies que hagin escollit un 
col·legi públic com a primera op-
ció per matricular els seus fi lls a 
P-3 obtindran, majoritàriament, 
el centre triat en primer lloc. Per 
contra, a l’escola concertada hi 
ha 100 places de P-3 disponibles 
i una demanda de 130 interes-
sats. Una trentena d’infants hau-
ran d’anar a centres escollits en 

segona o altres opcions.
A primer d’ESO s’han matri-
culat 262 estudiants. L’IES La 
Ferreria i La Salle omplen les 
seves aules amb normalitat i a 
l’IES Montserrat Miró hi ha un 
excedent de 17 preinscrits. La 
diferència està a l’IES La Ribe-
ra que, amb 54 places disponi-
bles, només n’ha cobert 12. La 
regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), ha dit que s’haurà de tre-
ballar per “incentivar la incor-
poració de joves al centre”. La 
matriculació a infantil, primària 
i secundària serà de l’11 al 15 de 
juny.

El conseller d’Educació va signar el Llibre d’honor de l’Ajuntament a un restaurant de Vallençana, en presència de l’alcalde | SILVIA DÍAZ

ubicació

La nova escola es construirà a Mas Duran

El solar on s’ubicarà el CEIP Mas 
Rampinyo ocupa 8.000 m2 i està 
situat al carrer Joan Miró,  13-15 
de Mas Duran. El centre, que tin-
drà dues línies, serà de tecnologia 
industrialitzada, que permet agi-
litzar-ne el seu procés. El conse-

ller d’Educació, Ernest Maragall, 
ha avançat que, en unes setma-
nes, la Generalitat comptarà amb 
l’estudi de viabilitat econòmica 
per tirar endavant la construcció 
de la setena escola de primària 
de Montcada | SD

El CEIP Mas Rampinyo 
tindrà dues línies i 
donarà cobertura a les  
gairebé 2.000 futures 
famílies del sector 
de Mas Duran

Nous cicles de 
grau superior
L’IES La Ferreria impartirà a par-
tir del curs vinent dos nous cicles 
formatius de grau superior de la 
branca de salut: Documentació 
sanitària i Higiene bucodental. 
La matrícula d’aquests cursos 
i de la resta d’estudis de grau 
superior que ofereix el centre co-
mençarà al juny, mentre que la 
dels cicles de grau mitjà s’obre 
el 14 de maig. D’altra banda, 
l’IES organitza el 23 de maig una 
jornada de portes obertes de 
18.30 a 20h. Al matí, de 10.30 a 
12.30h, hi haurà una demostra-
ció dels nous cicles sanitaris | SD

Les famílies que hagin 
escollit escola pública 
per matricular els fi lls 
obtindran el centre 
triat en primera opció, 
com a norma general

Silvia Díaz | Mas Duran / Vallençana
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El darrer Ple ordinari del man-
dat 2003-2007 va aprovar el 26 
d’abril tràmits de planejament 
urbanístic amb l’objectiu de de-
fi nir amb més exactitud el futur 
de l’espai que deixarà lliure a la 
Ribera l’empresa Valentine, una 
vegada es traslladi al polígon Can 
Milans. La sessió va aprovar, pro-
visionalment, el Pla de Millora 
Urbana (PMU) de Valentine, que 
afecta una superfície de 46.727 
m2. El PMU, que es va aprovar 
inicialment al novembre del 2006, 
fi xa els usos, l’edifi cabilitat i les re-
serves d’espai per a zones verdes, 
habitatges i equipaments. Com a 
actuacions concretes, el projecte 
inclou el solar per a la construcció 
del nou IES La Ribera. 

Altres usos. Al PMU hi ha una 
reserva de gairebé 19.000 m2 
per a zona verda, resultant de la 
recuperació de la façana del riu 
Besòs i de la creació d’un altre 
espai verd central situat al carrer 
de la Conca. Un total de 9.500 
m2 es destinaran a sistema viari i 
d’estacionament. L’edifi cabilitat 
total serà de 48.212 m2 de sos-
tre que equival a 482 habitatges, 
dels quals, un 30% serà de pro-
tecció ofi cial –un 20% (96) de rè-
gim general i un 10% (48) tindrà 
preu concertat. El PMU també 
preveu un espai de 8.950 m2 
per a un aparcament soterrat. 
D’altra banda, gràcies a l’acord 

subscrit amb l’empresa Reyal 
–propietària de la parcel·la que 
ocupa Valentine–, l’Ajuntament 
construirà habi tatge dotacional 
públic entre els carrers de la 
Conca, dels Horts i de les Ai-
gües. Seran pisos protegits de 
lloguer que, de manera tempo-
ral, es posaran a disposició dels 
ciutadans amb necessitats espe-
cífi ques. 
Un altre punt de l’ordre del dia 
del Ple va ser la l’aprovació inicial 
del projecte d’expropiació de cinc 
fi nques del carrer dels Horts, per 
desenvolupar el projecte de remo-
delació d’aquesta via, inclòs en el 
pla de rehabilitació de la Ribera. 

PLE DEL MES D’ABRIL

El Ple aprova els tràmits per desenvolupar 
l’espai que deixarà lliure la fàbrica Valentine
La sessió també va aprovar el conveni que l’Ajuntament ha signat amb Adigsa per crear al municipi la Borsa d’Habitatge social de lloguer

Silvia Díaz | Redacció

El carrer dels Horts és un dels que es remodelen en el marc del Pla Integral de la Ribera  |  SILVIA DÍAZ

Registre únic 
per al lloguer 
social 
El Ple va aprovar el conveni de 
col·laboració que signaran en breu 
l’Ajuntament i Adigsa –empresa 
pública del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge– per crear el 
programa de mediació per al llo-
guer social a Montcada, que ges-
tionarà l’Ofi cina Local d’Habitatge. 
La Borsa d’Habitatge per al Lloguer 
Social tindrà com a objectiu incre-
mentar l’oferta de lloguer a preus 
moderats i atendre la població amb 
ingressos més baixos.

Acord amb sindicats. L’Ajuntament, 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i les 
cooperatives d’habitatge d’UGT, So-
geur i Fundació Mediterrània van 
acordar el 8 de maig la unifi cació de 
les bases i la confecció del calenda-
ri dels processos d’adjudicació dels 
pisos que estan construint o faran a 
Mas Duran. La regidora d’Habitatge, 
Fina Manzano (PSC), ha destacat la 
importància d’aquest acord perquè 
“prioritza les necessitats dels resi-
dents o treballadors a Montcada”. 
A la reunió també es va acordar que 
l’Incasòl destinarà 5 pisos dels 92 
habitatges de lloguer que construirà al 
sector al reallotjament de persones afec-
tades per projectes urbanístics  | SD

L’AV Zona 21 de Terra 
Nostra, contra el pla de 
reparcel·lació. PÀG. 8

l’apunt

Crèdit de dos milions d’euros per fer inversions

En clau econòmica, el Ple va 
aprovar una concessió d’un crèdit 
de 2 milions d’euros per fi nançar 
projectes d’inversions, una actua-
ció que permet, segons el presi-
dent de l’Àrea Eco nòmica, Joan 
Maresma (CiU), “benefi ciar-nos 
d’una subven ció superior a 
150.000 euros del programa de 
Crè dit Local de la Diputació”. 
Esquerra i el PPC van votar en 
contra d’aquest punt perquè con-
sideren que “no es pot demanar 

un crèdit tan elevat i hipotecar 
el futur govern local a un mes de 
les eleccions”. Tots dos partits de 
l’oposició van dir que “és contra-
dictori demanar un crè dit quan 
a l’anterior Ple es va dir que hi 
ha un superàvit de més de 5 
milions”. Maresma va respondre 
que, malgrat arribin les eleccions, 
el govern no es pot aturar i ha de 
seguir invertint i fent actuacions 
per garantir la qualitat de vida 
dels ciutadans | SD

>Notícies La rotonda del pont 
de la Roca facilitarà la 
circulació.  PÀG. 6
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SOTERRAMENT DE LA C-17

El canvi dels col·lectors, 
pas previ als treballs 
sobre el tram central
La previsió municipal és que els laterals s’adaptin al juny

La instal·lació de col·lectors a 
la C-17 –treballs vinculats al 
soterrament de la nacional– ha 
entrat en l’última fase, el darrer 
pas previ abans de les obres de 
major envergadura de l’actuació, 
les que afectaran el tram cen-
tral de la carretera. L’alcalde de 
Montcada i Reixac, César Arri-
zabalaga (PSC), ha avançat que 
l’excavació al carril del centre de 
la carretera començarà al mes de 
juny. “Serà la part més dura de 
les obres, però hem de pensar 
en el resultat fi nal”, ha dit l’edil. 
Des de la segona setmana de 
maig, els operaris estan col·locant 
col·lectors laterals de la C-17, en 
sentit Barcelona, a l’alçada de la 
semirotonda que hi ha a la plaça 
Espanya, entre els carrers Sant 
Tomàs i Santa Fe. 

Afectacions. Aquesta actuació 
obliga a tallar la connexió entre 

el lateral de la nacional i els ca-
rrers Anselm Clavé i Santa Fe. 
Els vehicles que fi ns ara circula-
ven, en sentit Barcelona, pel ca-
rrer de Ferrer i Guàrdia giren pel 
carrer del Sol, facilitant la con-
nexió amb Mas Rampinyo. 
L’actuació també implica tallar 
l’accés de sortida de la C-17 en 
direcció Barcelona al lateral, a 
l’alçada del CEIP Elvira Cuyàs. 
D’aquesta manera, els vehicles 
que van cap a Ripollet o al cen-
tre de Montcada hauran d’anar 
pel tronc central de la carretera 
nacional fi ns a la plaça Espanya, 
a l’alçada del carrer Sant Tomàs, 
on es crearà una incorporació al 
lateral de forma temporal. 
Els conductors que vagin en di-
recció Montcada Centre hauran 
de pujar primer pel carrer Ca-
rrerada i, a continuació, baixar 
per Sant Tomàs, on una cruïlla 
amb semàfors permet el pas de 
vehicles a l’altre costat de la na-

cional. La previsió municipal és 
que al juny s’adaptin els laterals 
de la C-17 per crear dos carrils 
de circulació en cada sentit de la 
marxa, que acolliran tot el trànsit 
de vehicles durant gran part de 
les obres.
 

Observacions. Durant tot el 
temps que la zona porta en obres, 
l’Ajuntament ha detectat que, 

molts vehicles que van de pas 
per Montcada i Reixac travessen 
el Pla d’en Coll i Mas Rampinyo 
per evitar les obres. Arrizabalaga 
ha dit que “el Consistori con-

sensuarà amb els veïns una 
solució a aquest problema” i 
ha apuntat que una opció podria 
ser la instal·lació d’un semàfor a 
l’entrada a Mas Rampinyo.

Aquest plànol indica per on poden circular els vehicles durant aquesta fase de les obres | AJUNTAMENT

Silvia Díaz | Redacció

Les obres de la C-17 
estan pressupostades 
en més de 33,5 
milions d’euros

Les màquines treballen a diari en els espais annexes a la C-17 | SANTI ROMERO
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en 2 minuts...

> Inaugurada ofi cialment la línia B12
Els veïns de Mon-
tcada i Reixac, i 
especialment els 
de Vallençana i la 
urbanització Bosc 
d’en Vilaró, poden 
fer servir des del 23 
d’abril el nou auto-
bús B12, que en-
llaça la plaça Lluís 
Companys amb 
el sector de Can 
Ruti de Badalona, 
on hi ha l’Hospital 
Trias i Pujol. En aquest punt, els usuaris poden utilitzar altres línies 
d’autobús que connecten amb el centre de Badalona, Barcelona i 
altres poblacions properes. És per aquest motiu que la presidenta de 
l’Entitat del Transport –organisme del qual depèn el B12– i alcaldessa 
de Badalona, Maite Arqué (PSC), ha destacat que “el nou autobús és 
un servei útil per a tota l’Àrea Metropolitana”. Arqué va fer aquesta 
valoració el 23 d’abril en l’acte d’inauguració del servei | SD

> Nou pas per a la Televisió Digital Local
El Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
demarcació del Vallès Occidental Sud, format per Montcada i Reixac 
i altres set municipis de la comarca, es va constituir ofi cialment el 
24 d’abril. La primera decisió del Ple d’aquest organisme ha estat 
aprovar la sol·licitud a la Generalitat d’un canal de televisió local 
pública per a l’emissió analògica, de forma provisional fi ns que es 
produeixi la migració defi nitiva de la tecnologia analògica a la digital. 
La creació del Consorci és l’impuls defi nitiu a la posada en marxa 
del canal públic de Televisió Digital Terrestre (TDT), tot i que encara 
no hi ha data sobre l’inici de les emissions | SD

Les obres de construcció de la ro-
tonda que regularà el trànsit a la 
cruïlla de la carretera de la Roca 
amb el pont sobre el riu Besòs 
(BV-5012) van començar el 2 de 
maig i tindran una durada previs-
ta d’uns tres mesos, segons fonts 
municipals. La rotonda, sufraga-
da per la Diputació, facilitarà tant 
la incorporació a la carretera de 
la Roca dels vehicles procedents 
de Montcada i Reixac, com dels 
que volen entrar al municipi pel 
pont sobre el Besòs.
Les obres, amb un pressupost 
de 352.037 euros, les executarà 
l’empresa AMSA en dues fa-
ses. Durant la primera, de dos 
mesos de durada, es treballarà 
al costat dret de la carretera, de 
manera que el trànsit en sentit la 
Roca circularà pel central –que 
actualment s’utilitza per girar a 
l’esquerra– i l’accés a Montcada 
s’haurà de fer sense aquest carril 
de gir. El trànsit en sentit Santa 
Coloma de Gramenet no patirà 
cap afectació. Per construir la 

rotonda, de 36 metres de dià-
metre exterior, caldrà guanyar 
terreny a la muntanya. Els treballs 
d’enderroc de l’escullera i exca-
vació es faran també en aquesta 
primera fase.

Segona fase. La segona etapa de 
les obres es dividirà en dues fases. 
Durant la primera, que durarà 
una setmana, s’aprofi tarà la nova 
plataforma de la calçada i part de 
l’existent per fer circular el trànsit 

en una rotonda no circular, cosa 
que afectarà els moviments en sentit 
Santa Coloma –Montcada i Reixac 
i Montcada i Reixac– la Roca, sen-
se arribar, però, a que es produeixin 
talls. 
La darrera fase s’enllestirà en un 
mes i serà necessari estrènyer 
l’ample del carril per poder treba-
llar en el seu interior. S’executarà la 
demolició del ferm i es completaran 
el drenatge, les vorades, les voreres i 
la senyalització vertical defi nitiva. 

Comencen les obres de la rotonda 
entre la carretera de la Roca i el pont  
Les obres estan pressupostades en més de 352.000 euros que sufragarà la Diputació

Silvia Díaz | Montcada

La rotonda facilitarà la incorporació a la carreterea de la Roca | SANTI ROMERO

MOBILITAT

SILVIA DÍAZ

taulell d’anuncis gratuïts Informació: 
935 726 491

Se necesita oficial de primera de mon ta-
dor de aluminio y vidrio. 609 303 819.
Gata perdida. Desapareció en Reixac el 22 
de abril. Es de color blanco, con mancgas 
grises y ojos azules. No tiene uñas delan-
teras y lleva un collar de color lila con pie-
dras. Tel. 935 645 081 i 610 351 165.
Alquiler. Apartamento en Miami Platja. 
70 m2, dos habitaciones dobles, alto es-
tanding. Piscina y zona ajardinada. Julio, 
agosto y septiembre. Por quincena o 
semanalmente a 500 euros/semana. Tel. 
935 708 389 i 676 712 859.
Traspaso panadería degustación. Fer-
rer i Guardia. Tel. 625 18 63 21.
Se ofrece. Chofer doméstico. Tel. 646 
637 156. Preguntar por William.
Vendo piso en Montcada centro, de 50 
m2, con trastero y 2 habitaciones. Precio: 
193.000 euros (32 millones). Teléfono: 
678 60 28 11 (preguntar por Montse).
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.

Traspàs. Tintoreria.  Vallès Oriental. Úni-
ca a la població. Tel. 647 514 926.
Vendo. Piso en Montcada-Mas Rampinyo. 
3 habitaciones, comedor, cocina equipa-
da, 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 es-
calares. Teléfono 600 236 694. Preguntar 
por Ana.
Vendo. Comedor moderno completo, 
sin estrenar. Precio: Económico. Pre-
guntar 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 ho-
ras o el cuidado de personas de la tere-
cera edad (interna o por horas). Tel. 93 
564 43 87/ 695 98 13 58.
Plaça de parquing al Centre! Carrer Bal-
mes. En venda o lloguer. Cotxe gran més 
moto. Preu a convenir. Tel. 605 402 928
Oferta laboral. Se requieren dos 
oficialas/es de peluquería. De 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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L’AV diu que les solucions 
als problemes no arriben

Els paradistes reclamen 
informació sobre el trasllat

Els paradistes del Mercat Mu-
nicipal han fet pública la seva 
quei xa contra el govern local per 
la manca d’infor mació que hi ha 
sobre el projecte de trasllat de la 
ins tal·lació co mercial. Segons els 
afectats, fa cinc anys que el Con-
sis tori els va anunciar la voluntat 
de traslladar el Mercat i fi ns i tot 
es van fer dos estudis valo rats 
en 18.000 i 24.000 euros res pecti-
vament. També es va crear una 
comissió de treball que va man-
tenir reunions periò diques fi ns a 
l’octubre de 2005. Els pa ra distes 
denuncien que d’ales ho res ençà 
no han tornat a tenir notícies del 
projecte i que això els ha provo-
cat “pèrdues irre pa  rables”.

Negociacions. Segons han expli-
cat els re presentants del Mercat, 
durant les reunions amb l’Ajun-
tament es va parlar de tras  lladar 
l’equi pa   ment a un nou edifi ci que 
es cons truiria on hi ha la pis cina 
del centre. “Ens van dir que el 
pro jecte seria una realitat en 
qua tre anys i fi ns i tot es va 
parlar d’indem nit zar-nos enca-
ra que l’oferta de 300 euros per 
m2, era a preu de saldo”, ha 
dit el por taveu del col·lectiu, An-

tonio Ortega. Les negociacions, 
pe rò, van quedar interrompudes 
fa més d’un any. “Vam deixar de 
fer inver sions previstes pensant 
en el trasllat”, ha dit Ortega tot 
afegint que els paradistes mai no 
han tingut la voluntat de vendre, 
sinó de seguir treballant.
Les queixes del Mercat han tin-
gut resposta per escrit de l’alcal-
de, el socialista César Arri zaba-
laga, qui els ha enviat una carta 
manifestant-los la voluntat de 
propiciar el trasllat del Mer cat en 
un futur, però sense indicar un 
lloc concret ni la data. “El tras-
llat es farà, però hem d’espe-
rar a veure com es dibuixa el 
centre de la ciutat una vega da 
se soterri la línia de Fran ça”, 
ha dit l’edil tot afegint que “els 
paradistes hauran de tenir pa-
ciència i compren sió”.
Els botiguers pen sen seguir enda-
vant amb les ac tuacions previstes 
en l’edifi ci que ocupen des de fa 
35 anys. Algu ns treballs seran 
obligats, ja que des prés d’una 
inspecció feta per la Diputació de 
Barcelona, a instàncies del Con-
sis tori, hau ran de fer millores per 
adequar les instal·lacions a l’ac-
tual normativa sanitària, per un 
valor superior als 100.000 euros. 

MERCAT MUNICIPAL

L’Ajuntament diu que es farà, sense concretar el lloc i la data

L’AV de Can Sant Joan creu que 
el procés per solucionar els dos 
principals problemes que consi-
dera que pateix el barri, la presèn-
cia de la cimentera Lafarge i el 
dipòsit de ferralla, està estancat. 
L’entitat veïnal ha arribat a aques-
ta conclusió després de mantenir 
diverses reunions a l’abril amb 
representants del govern muni-
cipal i tècnics de les àrees Social 
i Territorial del Consistori, per 
analitzar i donar solucions a les 
problemàtiques de Can Sant Joan. 
A mitjan de desembre del 2006, 
l’Ajuntament va aprovar un De-
cret per tal que el dipòsit de fe-
rralla cessés l’activitat, però el 
propietari va presentar un recurs 
i la instal·lació encara està en mar-
xa. Sobre Lafarge, a fi nal d’abril, 
representants de l’AV de Can 
Sant Joan es van reunir amb el 
cap de gabinet del Departament 
de Medi Ambient de la Genera-
litat, Joan Serra, per parlar sobre 

la crema de llots de fang. Segons 
l’entitat veïnal, el representants 
de l’executiu català els va dir que 
aquest procés l’ha de regular la 
Generalitat i “està tot en ordre”. 

Valoracions. El president de l’AV 
del barri, José Luis Conejero, ha 
valorat positivament la predis-
posició dels representants muni-
cipals a debatre els problemes, 
però creu que “les solucions 
als principals problemes no 
estan clares, no notem movi-
ments per tancar el dipòsit de 
ferralla ni evitar la crema de 
llots de fang a la cimentera”. 
D’altra banda, el president de 
l’entitat veïnal ha avançat que 
l’Ajuntament ha acordat fer estu-
dis epidemiològics per esbrinar 
si les condicions de salubritat del 
barri són les adequades. Per in-
formar els veïns sobre el resultat 
de les reunions amb l’Ajuntament, 
l’AV va convocar una assemblea 
el 25 d’abril a l’escola El Viver.

CAN SANT JOAN

Una vuitantena de veïns de 
la Zona 21 es va manifestar el 
7 de maig tallant la N-150 a 
l’alçada del Gran Casino durant 
un quart d’hora per reclamar a 
l’Ajuntament que abarateixin els 
costos d’urba nització a la uni tat 
número 2 d’actuació del sector. 
És la segona protesta que es fa 
en els últims 15 dies  –l’anterior 
va ser el 24 d’abril–. La inten-
ció del pla és dotar l’espai dels 
serveis bàsics de què disposa 
qualsevol barri. 

Actuació. El pla determina els es-
pais que es destinaran a carrers i 
equipaments, com afectarà això 
cada parcel·la i quin cost supo-

sarà per als propie taris. Segons 
el projecte inicial, els veïns apor-
taran els terrenys per a ús públic 
i el cost derivat del planejament 
i l’Ajuntament serà l’encarregat 
d’executar l’actuació. 
Els orga nit zadors de la pro-
testa conside ren que el projecte 
no és viable econòmicament i 
que el Consistori no ha tingut 
en compte la situació particular 
de cada família i els usos que 
pot donar a la seva parcel·la. 
“L’entitat ha presen tat a l’Ajun -
ta ment un pla de viabilitat 
eco  nòmica però no ha estat 
acceptat”, ha dit el president 
de l’AV de la Zona 21, Rafael 
González. L’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), ja ha manifes-
tat en diverses ocasions que 

s’estan fent totes les actuacions 
possibles per reduir les despeses 
que els propietaris dels solars 
hauran de pagar.

Detenció. El presi dent i un al-
tre membre de l’AV van ser 
detin guts per la Policia Local 
el 21 d’abril per no identifi  car-
se a requeriment d’uns agents 
quan pen javen una pancarta 
rei vin di cativa en el pont sobre 
l’autopista C58. 
Al Ple del dia 26, la portaveu 
d’Esquerra, Marta Aguilar, ha de-
nunciat públicament els fets, dient 
que va l’actuació policial va ser 
desproporcionada, mentre que 
l’al calde ha indicat que va ser la 
correcta. Cap dels dos detinguts 
no ha volgut fer declaracions.

  

Veïns de la Zona 21 es mobilitzen 
contra el projecte de reparcel·lació 
En quinze dies s’han fet dues manifestacions tallant el trànsit de la N-150

Els manifestants han tallat la N-150 en dues ocasions. Aquesta imatge correspon a la protesta de 7 de maig | SILVIA DÍAZ

TERRA NOSTRA

Una cinquantena de persones va 
participar el 6 de maig a la troba-
da reivindicativa i popular que va 
convocar l’AV de Montcada Cen-
tre per demanar que la cerveseria 
d’estiu del carrer Montiu es con-
servi com a zona verda i d’esbarjo 
i no es faci la promoció de pisos 
que ha autoritzat l’Ajuntament. 
L’acte va consistir en la pintada 
d’un mural reivindicatiu que es va 

penjar a l’exterior de la cerveseria 
d’estiu i una marxa des del carrer 
Montiu  fi ns a la plaça de l’Església 
on el president de l’entitat, Antoni 

Trias, va llegir un manifest. Trias 
va anunciar que no hi haurà més 
mobilitzacions fi ns després de les 
eleccions municipals.

CERVESERIA D’ESTIU

Laura Grau | Montcada

Acte en reclam 
d’un parc públic 
al solar del 
carrer Montiu 

Els organitzadors de l’acte no faran noves accions fi ns després dels comicis | LAURA GRAU

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Pilar Abián | Montcada

Silvia Díaz | Terra Nostra
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La formació i la possibilitat d’ofe-
rir serveis atractius i econòmics 
per als usuaris són dues claus de 
l’èxit professional en l’atenció 
a les per sones, un sector en el 
que és difícil ser competitu per-
què està afectat per l’economia 
submergida i la poca conside-
ració. Aquestes, en resum, són 
les conclusions dels especialistes 
que van participar el 27 d’abril 
al tercer Fòrum de l’Ocupació, 
una iniciativa del Servei de 
Promoció Econòmica (SPE) de 
l’Ajuntament, que s’adreçava 
a persones que volen dedicar-
se professionalment al sector 
d’atenció domiciliària. 75 perso-
nes, la majora participants dels 
cursos d’orientació i inserció 
laboral que imparteix l’SPE, es 
van reunir a la Casa de la Vila.

Refl exions. Tècnics especialis tes i 
responsables d’empreses de ser-
veis a les persones van explicar 
als parti cipants del Fòrum les 
possibilitats d’èxit que tenen en el 

sector de serveis a domicili i tam-
bé les opcions d’autoocu pació o 
de treballar per compte aliè. Un 
dels consultors que va participar 
a la jornada va ser Josep Gatell –
assessor de l’SPE en el programa 
Xec-Servei– qui va explicar que 
el sector d’atenció domicilià ria és 
emer gent perquè “cada vegada 
hi ha més necessitats de serveis 
personals, perquè la població 
viu més anys i les situacions 

familiars han canviat”. Gatell 
va dir que una possibilitiat per 
des tacar en aquest àmbit és afe-
gir-se al programa xec-ser vei, 
que promou l’SPE, amb el que 
els ususaris tenen serveis per un 
preu mòdic i als profes sionals 
els aporta un negoci molt segur. 
A Montcada, l’SPE ofereix el 
programa Ilo-Ser, que forma les 
persones que volen dedicar-se a 
l’atenció domici liària.

El xec servei i la formació, peces clau 
en el sector d’atenció a les persones
L’SPE ofereix cursos de formació i promou el xec servei com a suport en l’àmbit domiciliari

Silvia Díaz | Montcada

El Fòrum de l’Ocupació es va fer el 27 d’abril a la Casa de la Vila | SILVIA DÍAZ

FÒRUM DE L’OCUPACIÓ
en 2 minuts...

> Consorci dedicat a l’habitatge

> Campanya per compostar residus

> Sistema per recuperar animals perduts

Prop d’una cinquantena de fa-
mílies del municipi ja disposa 
a casa d’un compostador de 
matèria orgànica per fer adob 
en el marc de la campanya 
que promouen l’Equip Verd 
de l’Ajuntament i l’Entitat Me-
tropolitana del Medi Ambient. 
El 28 d’abril es van distribuir 
21 d’aquells aparells entre els 
veïns que el van sol·licitar que, 
en el moment de rebre’l, van 
fer un curs pràctic sobre  com 
es pot fer compostatge a nivell domèstic. A la fotografi a, uns veïns de 
Mas Rampinyo carregant el seu compostador | PA

A través d’un conveni amb el Col·legi de Veterinaris de Catalunya, 
l’Ajuntament podrà accedir a l’arxiu d’identifi cació d’animals d’aquest 
organisme (AIAC) per localitzar els propietaris d’animals de compan-
yia perduts o extraviats identifi cats amb xip i que prèviament s’hagin 
registrat en aquesta base de dades. L’acord serà vigent fi ns al 31 de 
desembre |SD

Montcada i Reixac i altres 30 municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) van constituir el 2 de maig el Consorci metropo-
lità d’Habitatge, amb l’objectiu de planifi car l’habitatge protegit a la 
zona. El Consorci també coordinarà les actuacions de rehabilitació de 
barris de l’AMB, gestionarà els patrimonis públics de sòl destinats a 
vivendes protegides, coordinarà el disseny de les polítiques d’atenció 
d’habitatge i s’encarregarà de redactar els criteris de selecció i accés 
als pisos socials | SD

PILAR ABIÁN
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EINA DIGITAL PARTICIPATIVA

L’Ajuntament ofereix a les entitats 
poder tenir presència a Internet
Una quarantena d’associacions ja treballa en el seu web gràcies a la posada en marxa del nou portal ‘entitats.montcada.cat’

Silvia Díaz | Montcada

Gairebé 40 entitats de Mont-
cada i Reixac han participat en 
els cursos de creació de pàgines 
web que promou la Regidoria 
de Participació Ciutadana, amb 
l’objectiu que les associacions, 
de forma gratuïta, creïn i puguin 
mantenir actualitzat un espai a 
Internet, on poder donar infor-
mació als ciutadans sobre les 
seves activitats. La iniciativa va 
començar al novembre del 2006 
i d’aleshores ençà s’han fet sis 
cursos de formació amb entitats 
i n’hi ha participat un total de 
36 de diferents sectors: AMPA, 
associacions de veïns, esportives, 
cíviques, culturals i solidàries. 
El regidor de Participació Ciu-
tadana, Carles Guijarro (PSC), 
ha indicat que l’objectiu del 
portal és que “esdevingui  una 
eina útil i interessant per les 
entitats del municipi cara a 
donar a conèixer els seus pro-
jectes i activitats”. Des de l’abril 
passat, l’empresa Faktotum és 
la que s’encarrega de fer les 
tasques de webmaster, és a dir, 
l’administració del portal. 

Doble utilitat. A través de l’adreça 
http://entitats.montcada.cat, els 
usuaris accedeixen ara per ara 
a un portal que, tot i estar en 
fase de proves, ja mostra els seus 
principals objectius. El portal es 
divideix en tres grans apartats 
que han d’actualitzar-se cons-

tantment: l’agenda, les notícies 
i els serveis de les entitats. Dani 
Molina, de Faktotum, les ha ani-
mat  a que participin als cursos 
que or ganitza l’Ajuntament, per-
què “aprendran a fer servir 
l’eina informàtica i tindran al 
seu abast recursos per consul-
tar dubtes”. 
A més, el web no només serveix 
per donar informació i serveis als 
ciutadans, sinó també com a eina 
de gestió interna per a les entitats, 
amb la que podran tramitar qües-
tions com el registre de socis i el 
control de quotes, entre d’altres. 

El nou portal digital inclou notícies, l’agenda, serveis i recursos per a les associacions | LLUÍS MALDONADO

l’apunt

L’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
(OAD) de Montcada i Reixac 
ha posat en marxa un servei 
d’informàtica adreçat a dones 
que en tenen coneixements nuls 
o molt bàsics, que s’impartirà a 
la sala multimèdia de la Casa de 
la Vila. L’espai informàtic tutoritzat 
funcionarà els dimecres de 15 a 
17h i els dijous, d’11 a 14h. Les 
dones interessades tenen la pos-

sibilitat de fer servir, amb inscrip-
ció prèvia, els equips informàtics 
de la Casa de la Vila. Hi haurà 
una monitora que resoldrà els 
problemes puntuals i farà una 
formació pràctica per millorar les 
capacitats informàtiques de les 
usuàries. El curs estarà vigent 
fi ns al juny i després de les va-
cances d’estiu, es reemprendrà 
al setembre | SD

Cursos d’Informàtica bàsica i d’Internet per a dones

L’Ajuntament destinarà 
ajudes de cooperació 
a Nicaragua.  PÀG. 16

Els viatges per a la gent 
gran desperten força 
interès.  PÀG. 17

Les entitats i associacions de 
Montcada i Reixac rebran més 
de 214.600 euros en concep-
te de subvencions, que atorga 
l’Àrea Social del Consistori. Els 
ajuts s’han distribuït entre les 
AMPA i entitats veïnals, cultu-
rals i lúdiques, que abans de re-
bre la subvenció, van presentar a 
l’Ajuntament un projecte detallat 
de les actuacions que volen dur a 
terme aquest any i una memòria 
del treball desenvolupat fi ns ara. 
El president de l’Àrea Social, Car-
les Guijarro (PSC), ha indicat que, 
a l’hora de decidir l’ator  gament 
de subvencions, l’Ajun tament 
“ha donat prioritat a la vida 
associativa i a la participació 
ciutadana, a les entitats inno-
vadores i a les que afavoreixen 
la creativitat i promouen la so-
lidaritat, la diversitat i la par-
ticipació” | SD

Les associacions 
reben més de 
200.000 euros

L’Ofi cina d’Atenció a la Dona ha 
elaborat un programa d’activitats 
per analitzar i debatre la situació 
de la salut de les dones. Amb el 
títol Salut i prevenció de riscos labo-
rals en clau de dona, la subdirectora 
general de Seguretat i Salut La-
boral de la Generalitat, Concep-
ción Pascual, oferirà una xerrada 
el dia 21 de maig, a la Casa de la 
Vila (19h). El dia 28 (17h), la far-
macèutica  Carme Pardo parlarà 
a l’Escola d’Adults sobre l’estrès 
en la dona. Al juny hi haurà més 
activitats | SD

Actes per 
promoure la salut 
de les dones
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BENESTAR SOCIAL 

La Generalitat aporta 375.000 euros 
per atendre la gent gran del municipi
L’ajuda es destinarà a potenciar els serveis bàsics d’assistència i les polítiques de salut 

L’Ajuntament rebrà aquest any de 
la Generalitat de Catalunya un 
total de 376.000 euros per desti-
nar-los a diferents projectes de 
serveis a les persones. L’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i la 
consellera d’Acció Social i Ciu-
tadania, Carme Capdevila, van 
signar el 25 d’abril al Palau del 
Mar de Barcelona un conveni per 
a l’any 2007, en un acte en què 
tambévan fi rmar el mateix proto-
col representants municipals dels 
ajuntaments de les 45 localitats de 
més de 20.000 habitants i consells 
comarcals de la província.

Conceptes. Montcada i Reixac es 
benefi ciarà d’ajuts per a serveis 
socials d’atenció primària; trans-
port adaptat; atenció especialitza-
da de persones amb disminució i 
gent gran amb dependència; dro-
godependències i prevenció de la 
SIDA; impuls i l’ordenació de la 
promoció de l’autonomia perso-
nal i l’atenció a les persones amb 
situació de dependència; inclusió 

social; atenció a la infància, a 
l’adolescència i a les famílies mo-
noparentals, a dones i als seus fi lls 
en situació de violència de gènere 
i la integració d’immigrants.
La regidora de Serveis Socials, 
Ana Rivas (PSC), ha indicat que 
el suport econòmic de l’executiu 
català “ens permet seguir ofe-
rint programes de suport als 
col•lectius més desafavorits”. 

L’edil ha avançat que les relacio-
ns de col•laboració entre el Con-
sistori i el Departament d’Acció 
Social continuaran i es faran 
pal•leses a Montcada i Reixac, 
so bretot perquè “el govern au-
tonòmic té un interès molt es-
pecial en donar contingut a la 
Llei de dependència i això es 
notarà amb més ajuts als mu-
nicipis”.  

La consellera Carme Capdevila i l’alcalde, durant la signatura | PREMSA AJUNTAMENT

Silvia Díaz | Redacció



16 1a quinzena | Maig 2007Societat

Els estudiants trien el seu 
futur educatiu i laboral

COOPERACIÓ AMB NICARAGUA

Montcada posarà en marxa un projecte 
per millorar la xarxa d’aigua potable
La Paz Centro és una ciutat agermanada amb el municipi des del 1986

Fer arribar aigua potable als do-
micilis i millorar l’accés als ser-
veis públics són els objectius d’un 
nou projecte solidari que ha im-
pulsat l’Ajuntament per cooperar 
amb la localitat de la Paz Centro, 
a Nicaragua, agermanada amb 
Montcada i Reixac. La previsió 
és que l’actuació es dugui a ter-
me en dos anys i el pressupost és 
de 242.974 euros, que fi nancia el 
Consistori amb el suport d’altres 
administracions. 
L’Ajuntament ha aprovat la sig-
natura d’un conveni amb l’Àrea 
Metropolitana (AMB) i el Fons 
Català de Cooperació per tirar en 
davant el projecte l’AMB aportarà 
30.000 euros mentre que el Fons 
s’encarregarà de la gestió, segui-
ment i avaluació de l’actuació. 

Millorar la salubritat. El regidor de 
Cooperació i Solidaritat, Carles 
Guijarro (PSC), ha destacat que 
aquesta aportació “correspon al 
compromís de l’agermanament 
en la cooperació econòmica, 

educativa i social”. La Paz Cen-
tro és una localitat a la que no li 
manquen fonts d’aigua, fi ns i tot 
hi té un llac al centre, però la que 
subministra la xarxa pública a les 
cases dels veïns no arriba amb les 
condicions de salubritat adequa-

des per al seu consum. Aquest 
nou projecte de l’Ajuntament 
s’afegeix a d’altres que el Consis-
tori ha tirat endavant en questa 
localitat de Nicaragua. La Paz 
Centro i Montcada i Reixac es-
tan agermanats des del 1986. 

Sílvia Díaz | Montcada

en 2 minuts...

> Projecte per millorar la dinamització
Montcada és un dels 10 municipis de la província de Barcelona 
que participen en un programa impulsat per la Diputació per millo-
rar la informació i la dinamització als instituts de secundària, deno-
minat PIDCES. Per desenvolupar-lo, la Diputació ha creat un grup 
de millora intermunicipal format per tècnics de joventut de diverses 
poblacions, que debat sobre els objectius i resultats del programa. 
Aquests professionals també fan una avaluació comparativa dels 
diferents projectes executats als deu municipis que participen en 
el projecte, per descentralitzar la informació juvenil i acostar-la a 
on estan els joves d’entre 12 i 18 anys, així com dinamitzar les ac-
tivitats municipals, acostar i difondre recursos locals i promoure la 
participació i l’associacionisme entre els estudiants | SD

>  16 alumnes dels IES al Campus de la UAB
Vuit alumnes que hagin acabat tercer d’ESO de l’IES La Ribera i 
altres vuit de l’IES La Ferreria participaran un any més al projecte 
Campus Itaca, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
que té que té com a objectiu estimular els joves a continuar es-
tudiant després d’acabar l’etapa d’ensenyament secundari obliga-
tori, així com també ser un espai de convivència entre alumnat 
d’entorns socials diversos. El programa, que serà gratuït per als 
alumnes, consistirà en una estada de 9 dies al Campus de l’UAB, 
al mes de juliol, per fer activitats acadèmiques, lúdiques i de suport 
a l’estudi. L’Ajuntament aporta 2.400 euros per contribuir a sufra-
gar la participació dels estudiants montcadencs | SD

> El CEIP Elvira Cuyàs fa dos audiovisuals
Els alumnes de segon del CEIP Elvira Cuyàs han dut a terme dos 
treballs audiovisuals consistents en l’adaptació de dos contes –La 
rateta Nila i Els quatre germans– per fer-ne la lectura i la crea-
ció d’imatges per il·lustrar-los. El projecte s’inclou en un programa 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat que convida els 
centres educatius a fer treballs audiovisuals. Els dos muntatges, 
que es poden consultar al web xtec.cat/ceipelviracuyas, es presen-
taran en un concurs en què participen escoles de primària de tot 
Catalunya | LR

Fins a l’11 de maig, els estudiants 
de primària i secundària de cen-
tres de Montcada i Reixac visita-
ran, en horari de matí, la Mos-
tra d’Ensenyament instal·lada a 
l’Espai Jove Can Tauler, organit-
zada per la Regidoria d’Infància 
i Joventut. Els alumnes s’han in-
format sobre les sortides lectives 
i professionals d’estudis com el 
grau mitjà de formació professio-
nal o bé d’especialitats, com l’art 
i el disseny. 

Marató de lectura. Emmarcada 
en la Mostra d’Ensenyament, 

l’IES La Ferreria va organitzar el 
3 de maig una marató de lectura 
oberta a tothom en què van par-
ticipar alumnes i personal docent 
del centre i altres persones a títol 
particular. 
Els lectors havien de recitar, du-
rant dos minuts, un text prèvia-
ment escollit, de tema lliure. Un 
dels participants va ser l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), que va 
llegir un fragment del llibre “La 
II República i la Guerra Civil a 
Montcada (1931-1943)”, Premi 
d’Investigació de l’Ajuntament, 
dels autors locals María del Puer-
to Muñoz i Óscar Heredia. 

MOSTRA D’ENSENYAMENT

Silvia Díaz | Montcada/La Ferreria

El CEIP El Turó emprèn una activitat 
pionera en celebrar els 40 anys
L’AMPA presenta a concurs el projecte ‘Un conte, una caminada i un joc’ 

El 12 de maig alumnes del CEIP 
Turó acompanyats dels seus pares 
participaran en una visita guia-
da al jaciment arqueològic de les 
Maleses a càrrec dels directors de 
l’excavació. Aquesta serà la tercera 
i darrera sortida organitzada per 
l’AMPA i la direcció del col•legi en 
el marc del projecte: Un conte, una 
caminada i un joc. Es tracta d’una 
activitat mensual que s’ha posat en 
marxa enguany coincidint amb els 
actes del 40 aniversari del centre i 
consisteix a escriure i representar 
un conte en què es recullen fets 
històrics del municipi ubicats en 
algún lloc d’interés cultural i fer-hi 
una excursió allà on passa l’acció. 
Les dues primeres sortides han es-
tat al Turó i a Reixac i han comptat 
amb força participants. 

Cohesió de l’alumnat. Davant l’èxit 
de la iniciativa l’AMPA ha decidit 
presentar el projecte a un concurs 
que promou la Confederació 
d’AMPES d’Espanya. “És una 
activitat que, tot i que implica 
molta feina de preparació, vo-
lem repetir el curs vinent ja que 
serveix per cohesionar l’alumnat 

i per potenciar la biblioteca del 
centre”, ha explicat la secretària de 
l’entitat,  Pepita Matllo. 
Si bé aquest any el projecte ha girat 
entorn la història del municipi, 
per a properes edicions es volen 
plantejar altres eixos temàtiques, 
com ara el medi ambient.

Digitalització. L’AMPA del 
Turó ha decidit informatitzar 
tota la seva gestió. Un primer 
pas en aquest sentit ha estat 
in corporar la signatura digi-
tal al llibre d’actes a través de 
l’IDCAT i amb el suport de 
l’Ajuntament.

Pilar Abián | Redacció

L’Espai Jove Can Tauler acull la Mostra d’Ensenyament | SILVIA DÍAZ

Els participants a l’activitat després de l’arribada a Reixac | AMPA EL TURÓ

L’última sessió del curs de cooperació organitzat per Tazumal i la Regi-
doria de Participació Ciutadana tindrà lloc l’11 de maig, al Centre Cívic 
La Ribera. Els participants tindran dues setmanes una vegada acabin les 
sessions per presentar, per parelles, un projecte per desenvolupar in situ 
en una de les dues poblacions d’Amèrica Central agermanades amb Mon-
tcada, Paz Centro (Nicaragua) o Nahulingo (El Salvador) | SD

> Darrera sessió del curs de cooperació
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VACANCES PER A LA GENT GRAN

Centenars de persones s’interessen 
pels viatges que promou l’Ajuntament
Les destinacions que prefereix la gent gran de Montcada són Galícia i Navarra

El termini per inscriure’s a un del 
miler de viatges per a la gent gran 
que organitza l’Ajuntament du-
rant els mesos de juny, setembre 
i octubre fi nalitza el 23 de maig, 
però des del primer dia que el 
procés es va posar en marxa, el 
24 d’abril, centenars de persones 
es van apuntar a les sortides. Els 
interessats poden adreçar-se enca-
ra a l’Ofi cina d’Atenció Ciutada-
na (OAC) de l’Ajuntament (de 8 a 
19h), on han de lliurar un formu-
lari en el qual han d’apuntar les 
seves tres destinacions preferides. 

Opcions. De cada un dels 9 viatges 
que ofereix el Consistori hi ha 100 
places –a excepció de la sortida a 
Almeria, de la qual n’hi ha 200– i 
en les destinacions que hagi més 
demanda que oferta, s’hauran de 
sortejar les places entre els inte-
ressats. Els viatges més populars 
són Galícia i Navarra. Les vacan-
ces de 7 dies són a la Costa del 
Sol, Galícia, Cantàbria, Lleó i 
Almeria, mentre que les sortides 

de 6 dies són per anar a Navarra, 
Benicàssim, Conca i la Serralada 
de Cazorla. El preu real del viat-
ge és de 325 euros i l’Ajuntament 
subvenciona el 25% del total, per 
tant, les vacances valen 243 euros 
per persona. Tots els viatges són 
en règim de pensió completa, en 
hotel de tres i quatre estrelles.
Les persones que poden optar als 

viatges de la gent gran han de ser 
més grans de 65 anys i estar jubi-
lades. També hi poden participar 
pensionistes per invalidesa i vi-
duïtat o prejubilats, sempre i quan 
tinguin 60 anys. Els interessats 
han d’estar empadronats a Mon-
tcada i Reixac i podran anar amb 
la parella, encara que no tingui 65 
anys. 

Els interessats han de lliurar la seva sol·licitud al Registre de l’Ajuntament | SILVIA DÍAZ

Sílvia Díaz  | Montcada

La col·laboració entre la família, 
l’equip terapèutic i el malalt és fo-
namental per aconseguir millores 
en els pacients psicòtics, segons 
va explicar Vila Roser Cirici, psi-
còloga de l’hospital de la Mútua 
de Terrassa, en la xerrada que 
va organitzar Cemoriba, l’entitat 
formada per famílies d’afectats 
de Montcada, Cerdanyola, Ripo-
llet i Badia. Cirici va parlar el 25 
d’abril a la Casa de la Vila dels 
avantatges de la teràpia cognitiva, 
un tipus d’intervenció psicològi-
ca que s’ha començat a aplicar a 
malalts psicòtics perquè s’ajusta 
a les necessitats de cada persona, 
escolta les demandes del pacient 
i s’estableix un tracte respectuós 
entre metge i malalt.

Sílvia Alquézar | Redacció

Cemoriba promou 
el treball entre 
família, terapeutes 
i malalts

Xerrada a la Casa de la Vila | SÍLVIA ALQUÉZAR

L’Ofi cina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) inau-
gura un servei descentralitzat el 
15 de maig al Centre Cívic Can 
Cuiàs, a les instal•lacions del 
Punt d’Atenció Ciutadana que 
funcionarà els dimarts de 16.30 a 
18.30h. L’objectiu de la nova ofi -
cina és acostar als veïns de Can 
Cuiàs els serveis de l’OMIC, on 
els ciutadans poden fer consul-
tes, tramitar reclamacions i rebre 
assessorament | SD 

Nova ofi cina 
del Consumidor 
a Can Cuiàs

Un grup d’especialistes en circ 
oferiran el 18 de maig un taller a 
l’Espai Jove Can Tauler, a partir 
de les 18h. L’activitat és gratuïta 
i els participants podran apren-
dre tècniques d’espectacles de 
carrer i fer servir les eines dels 
xanquers, els monocicles i el dià-
bolo. Aquests tallers formen part 
d’un programa d’activitats que 
ha posat en marxa l’equipament 
del carrer Balmes, per donar a 
conèixer diferents modalitats ar-
tístiques, com un taller de graffi ti 
i break dance  | SD

Taller de circ 
a Can Tauler
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en 2 minuts...

> L’AECC recapta 6.000 euros contra el càncer
La junta local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) 
ha recollit prop de 6.000 euros en la campanya de recaptació de 
fons anual que va tenir 
com a dia central el 4 
de maig. Grups de vo-
luntaris van instal·lar 
taules informatives amb 
guardioles al centre, a 
Montcada Nova, a Can 
Sant Joan i a Terra Nos-
tra. Una part de la recap-
tació prové de la subven-
ció municipal –de 960 
euros– i una altra dels 
diners que va recollir 
l’Associació de Comer-
ciants de Mas Rampinyo a la botifarrada solidària de l’1 de maig –400 
euros. A peu de carrer, l’entitat va recaptar 4.140 euros | LG

> Dues montcadenques, imatge d’anunci
Dues dones de Mas Rampinyo, 
Mireia Seuba i Núria Zabay, són la 
imatge de la campanya 2007 de la 
multinacional WeightWatchers. En-
tre les dues han perdut 29 quilos 
“d’una manera senzilla, sense pas-
sar gana i sense renunciar a men-
jar de tot”, afi rma la Mireia, que 
també és la monitora del local que 
l’empresa ha obert a Montcada. El 
mètode per aprimar-se es basa en 
unes reunions setmanals on les per-
sones que volen perdre pes posen 
en comú les seves vivències i reben 
consells per arribar al pes ideal  | SA

FIBROMIÀLGIA

L’ACAF recull signatures per impulsar 
una llei assistencial per als malalts
L’objectiu de la iniciativa és demanar una norma que contempli millores sanitàries i laborals

Fins a fi nal de juliol, la secció local 
de l’Associació Catalana d’Afectats 
de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica 
(ACAF) recollirà signatures per 
demanar una llei que contempli la 
creació d’unitats hospitalàries es-
pecialitzades en aquestes malalties 
i el reconeixement de la incapaci-
tat laboral a les persones que les 
pateixen. Per tirar endavant la Ini-
ciativa Legislativa Popular (ILP), 
l’entitat necessita 50.000 signatures. 
Personal voluntari d’ACAF recollirà 
signatures a la Casa de la Vila, als 

dos ambulatoris, als centres cívics 
de Can Cuiàs, la Ribera i l’Alzina, a 
Montcada Aqua i al pavelló Miquel 
Poblet. 

Compromís. A fi nal de març, un 
grup de 180 persones afectades 
representatives de diferents muni-
cipis de Catalunya –entre elles, la 
coordinadora d’ACAF a Montcada 
i Reixac, Reyes Martín–, van signar 
al Parlament de Catalunya el docu-
ment amb què es comprometen a 
recollir 50.000 signatures per la cau-
sa en el termini de 120 dies hàbils. Martín (dreta) amb una altra afectada | ACAF

Silvia Díaz | Redacció

Montcada Ràdio estrena ‘Accent Obert’, 
un programa de música en català

Dissabte 12 de maig, Montcada 
Ràdio estrena Accent Obert, un 
programa amb tota l’actualitat de 
la música en català i una selecció 
dels millors temes. El programa, 
que s’emetrà cada dissabte de 12 
a 13h, estarà conduït per Neus 
Sisó, que debuta com a locutora. 

“Volem apostar per crear un 
espai interactiu amb el present 
i el passat de la millor música 
en català”, explica Sisó, qui ha 
afegit que, per això, al programa 
es podran fer peticions de temes 
via internet. Tota la informació a 
www.montcadaradio.com  | SDNeus Sisó | SANTI ROMERO

Col·lecta a la plaça Lluís Companys | SILVIA DÍAZ

Seuba i Zabay | SÍLVIA ALQUÉZAR



>Actualitat: Les 5 forces afronten 15 dies intensos de campanya amb visites als barris. PÀG. 2

César Arrizabalaga, 
candidat  del PSC, vol 
un municipi cohesionat i 
amb identitat.  PÀG. 3

Marta Aguilar, 
candidata d’Esquerra, 
prioritza els serveis a 
les persones.  PÀG. 9

Joan Maresma, 
candidat de CiU, opina 
que cal escoltar més 
la ciutadania.  PÀG. 4

Josep M. González, 
candidat d’ICV-EUiA, 
aposta per una ciutat 
més solidària.  PÀG. 5

Eva García, candidata 
del PPC, promet 
abaixar els impostos si 
arriba al govern.  PÀG. 8

Tot a punt per posar en marxa
de nou la maquinària electoral
‘La Veu’ parla a fons sobre les propostes dels candidats i repassa els principals eixos de cada programa polític. PÀGS. 6 i 7
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Els candidats coincideixen a destacar les 
polítiques socials com a principal prioritat
En les eleccions locals del proper 27 de maig estan cridats a les urnes un total de 23.753 montcadencs, 197 menys que ara fa quatre anys

El 27 de maig tindran lloc les vui-
tenes eleccions municipals des 
de l’inici de la democràcia. Cinc 
candidatures, les mateixes que 
van optar a l’Alcaldia ara fa qua-
tre anys –PSC, CiU, ICV-EUiA, 
PPC i Esquerra–, es presenten no-
vament amb l’objectiu d’obtenir 
representació en el Ple municipal. 
Tot dependrà del resultat dels co-
micis, en què estan cridats a parti-
cipar un total de 23.753 ciutadans 
amb dret a vot.
De moment, els candidats ja han 
començat a donar a conèi xer els 

seus programes electorals ca-
sualment coincidents alhora de 
parlar de promoure políti ques 
so cials i de proximitat que prio-
ritzen els serveis a les persones. 

Candidatures. El partit que al 
2003 va as solir la majoria ab-
soluta amb 12 regidors, el PSC, 
es planteja com a objectiu reva-
lidar-la, men tre que els altres 

dos grups que han governat en 
coa lició amb els socialistes –CiU 
i ICV-EUiA, amb tres repre sen-
tants cadas cun– aspiren a dese-
quilibrar la balança i a tenir més 
protago nisme. Tam bé aquest és 
el repte de les for ces mino ri tàries 
–PPC i Esquerra–, ambdues a 
l’oposició i amb la coincidència 
d’estar lide rades per dones.
Quant als possibles pactes post-
electorals cal recordar que la vo-
cació de l’Ajuntament ha estat 
històricament pactista. Des de les 
primeres eleccions democràti ques 
sempre hi ha hagut coali cions que 
han garantit una majo ria en el ple-
nari. Fins i tot en l’últim mandat, 
en què el PSC va obtenir la pos-
sibilitat de gover nar en solitari va 
decidir tornar a pactar amb CiU i 
ampliar l’ofer  ta a ICV-EUiA. Ac-
tual ment, pe rò, no està clar que el 
tripartit es torni a reeditar, per les 
diferències de criteri entre els so-
cialistes i la coalició ecosocialista. 
Si bé el PSC i CiU han manifes-
tat obertament la predisposició a 
repetir un pacte que van iniciar 
l’any 1999, el candidat d’ICV-
EUiA –grup que va entrar en el 
govern al 2004– ja ha deixat clar 
que, si els socialis tes man tenen 
la ma joria absoluta, pre fereixen 
estar a l’oposició, en te nent que 
la posició de for ça del PSC els 
anula com a socis de govern. 

agenda política

PSC. Basarà la seva campanya en 
visites diàries als barris i, en es-
pecial, als mercats ambulants de 
Can Sant Joan i Montcada.

CiU. Farà campanya de porta a 
porta per explicar el programa 
electoral a cada barri. També serà 
present als mercats ambulants.

ICV-EUiA. Dissabte, 12: sopar 
presentació candidatura a Can 
Piqué amb Jordi Guillot, secretari 
general d’ICV i Marisol Martínez, 

responsable d’orga nit zació d’EUiA. 
Dijous, 17: ac te al Centre Cívic de 
Can Cuiàs, a les 19h. Divendres, 
18: performance sobre l’habitatge 
a la plaça de l’Esglèsia, de 19 a 
22h. Dimarts, 22: acte a la plaça 
Joan Fuster, a les 19h. Dijous, 24: 
acte a la plaça del Bosc de Can 
Sant Joan, amb la diputada Dolors 
Camat i el senador Joan J. Nuet, a 
les 19h.

PPC. Dilluns, 21, a les 19.30h: 
Con  fe rència sobre impostos i 

economia al Centre Cívic de Can 
Cuiàs, amb la diputada Àngels 
Olano. Dimecres, 23, a les 11h: 
visita al mercat de Mont cada, amb 
la diputada Dolors Montserrat.

ERC. Campanya als barris i als 
mer cats. Divendres, 18, a les 
21.30h: Sopar de presentació de 
la candidatura.

Taula rodona amb els candidats. Di-
mecres, 23, a les 20h, al CEIP El Vi-
ver. Organitza: AV Can Sant Joan.

L’Ajuntament està 
governat actualment 
per 12 regidors del 
PSC, 3 de CiU i 3 de
la coalició d’ICV-EUiA

Pilar Abián  |  Montcada

Actual 
composició 
del govern 
municipal
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PSC

“El lideratge d’aquest mandat ha 
estat clarament del grup socialista”
César Arrizabalaga aposta per mantenir la línia pactista en el futur govern local 

-En la recta fi nal de mandat, qui-
na valoració fa de la tasca del go-
vern local?
Hem dotat el municipi dels equi-
paments que necessitava, hem 
millorat el transport urbà, els 
serveis a la ciutadania... El llistat 
d’actuacions és molt llarg però 
sobretot destacaria l’avenç en 
habitatge social –hem promo gut 
prop de 1.000  pisos prote gits–, 
el tancament de la incine radora 
i el fet que ja tinguin llum verda 
projectes com el soterra ment de 
la C17 i de les línies de tren de 
Portbou i de Vic. 
-I des d’un punt de vista po lític, 
com defi niria aquests quatre anys?
Ha estat un mandat estable, amb 
pau social. L’evidència és que la 
majoria dels punts tractats en el 
Ple s’han aprovat per unanimi-
tat, malgrat que alguns grups 
del propi go vern ara manifestin 
discre pàn cies.
-En cas d’obtenir novament la 
majoria absoluta, està dis posat a 
reeditar l’actual pacte?
Aquesta és una qüestió que hem 

de debatre en el sí de l’agrupació 
socialista, perquè el que està clar 
és que no tots els socis han tre-
ballat per igual. D’altra banda, 
els ma cropactes crec que no sem -
pre són positius, ja que l’oposició 
que no tens en el Ple te l’acabes 
trobant en el carrer. De tota ma-
nera, no em pronunciaré fi ns 
passades les eleccions.
-Creu que en el si del govern el liderat-
ge ha estat socialista?
Això és absolutament cert i no 
crec que ningú tingui dubtes al 
respecte. Nosaltres som el grup 
majoritari, amb 12 edils, enfront 
3 de CiU i 3 d’ICV-EUiA i el 
que hem fet ha estat compartir 
les opinions amb ells. Ha estat un 
pacte modèlic que, fi ns i tot, s’ha 
extrapolat a altres municipis.
-Però ser el líder també desgasta.
Doncs sí, l’alcalde és la fi gura 
visible i qui s’emporta tots els 
pals quan hi ha algun confl icte, 
però entenc que forma part de la 
feina.
-Vostè va dir quan va arribar a 
l’Alcaldia que no estaria més de dos 
mandats. Ser alcalde crea addicció?

-Addicció? No, no ho crec. La ve-
ritat és que per sonalment des gata 
molt, però també compensa. Per 
a mi és un orgull ocupar aquest 
càrrec i he treballat al mà xim per-
què Mont cada i Reixac sigui mi-
llor. Faig un balanç molt positiu 
de l’ex periència, però en qualse-
vol cas seran els ciutadans els que 
em valoraran a les urnes.
-Què n’opina del paper fet per 
l’oposició?
Crec que no ha treballat gens, 
que no ha fet propostes cons truc-
tives i s’ha dedicat a practicar 
l’opor tunisme partidista.
-Quins seran els eixos del seu pro-
grama?
Avançar en matèria d’equipa-
ments i serveis bàsics i aplicar 
po lítiques socials, amb una dedi-
cació especial a la gent gran. El 
medi ambient és una altra de les 
nostres prioritats.
-Com és la seva llista?
Compto amb gent jove, capa-
citada i amb il·lusió. No és una 
llista elitista com d’altres, sinó 
un refl ex del que és en realitat la 
societat montcadenca.

Pilar Abián  |  Montcada

César Arrizabalaga, l’actual alcalde, és el candidat del PSC. Té 52 anys, 
és químic i professor de secundària. Nascut a Deba (Guipúscoa), té dos 
fi lls i viu a Mont cada i Reixac des de fa 27 anys. Va començar a militar 
al PSC a la dècada dels 90 i és primer secretari de l’agrupació local 
des del 1995. Arrizabalaga va arribar a l’Alcaldia el 1999 i es presenta 
per tercera vegada a la reelecció. El seu grup compta amb 12 regidors, 
una majoria absoluta que va assolir les passades eleccions, tot i així ha 
governat aquest segon mandat en coalició amb CiU i ICV-EUiA i, durant 
el primer, també va pactar amb CiU. 
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“Hem d’escoltar més la gent, i 
treballar per les coses senzilles”
Joan Maresma opina que en les eleccions locals no s’han de  votar sigles, sinó persones

-En la seva presentació com a 
candidat va anunciar que aques-
ta seria la seva última campanya. 
Tindrà un signi fi  cat especial?
-La visc amb la mateixa il·lusió. 
No vull traslladar la idea que es-
tic de sortida. Vull ser l’alcalde 
i això respon moltes inquietuds 
que la gent té, que em diu que no-
més do nem suport al PSC. No-
saltres treballem per Mont cada, 
compartim un programa, però 
no renunciem a l’Alcaldia. 
-Està satisfet del paper de CiU en 
el govern?
Malament el polític que se sent 
satisfet del que ha fet. Sempre et 
queda la sensació de no haver fet 
prou, però tinc la con vicció que 
la propera etapa serà molt més 
propera a la ciutadania. Ne ce-
ssità vem grans equipaments i ja 
els tenim, ara toca treballar per 
les coses més senzilles.
-En política municipal, quin pes 
té la ideologia?
Com diu el nostre eslògan, ara 
no toca votar dretes o esquerres 
sinó persones, gent preparada, 

que pugui donar resposta als pro-
blemes i que tingui la sensi bilitat 
i els coneixements neces saris per 
fer-ho. Aquí no reso lem qüestio-
ns ideològiques, sinó diferents 
estils de fer política.
-I quin estil proposa CiU?
Escoltar més la gent. Aquest és 
el pas de més que ens re clama la 
ciutadania. Això és el que dó na 
credibilitat als polítics i fa que la 
gent participi. 
-En quins temes creu que no s’ha 
escoltat prou la ciutadania?
Un ha estat el de la cerveseria 
d’estiu. Hem fet un gran esforç 
per mantenir patri moni històric, 
a canvi de deixar edifi car en el 
solar de la cerveseria. Però, mal-
grat tot, els veïns consideren que 
no n’hi ha prou, ja que per a ells 
té un gran valor sentimental. 
En qüestions com aquesta, hem 
d’apren dre a escoltar. 
-I a més d’escoltar, què han d’apor-
tar els polítics?
La clau és que ha de ser gent pre-
parada. Amb tota l’hones tedat, 
de la mateixa manera que s’ha 
fet la llei de paritat de gè nere, 

crec que s’hauria de fer una llei 
perquè ciutats de més de 25.000 
habitants com la nostra, que 
mou un pressupost de 40 milions 
d’euros, estiguessin go ver nades 
per persones amb un mí nim de 
currículum i de pre pa ració. Amb 
la bona voluntat, que és molt 
valo rable, no n’hi ha prou, per 
això CiU ha apos tat per una llis-
ta de gent pre parada. 
-Hi ha molta feina a fer?
Molta. Hem de millorar els acces-
sos al CAP, al camp de fut bol. 
Hem fet grans equi paments de 
ciutat, però tenim gent de 50 
anys aturada que no es pot rein-
serir en el mercat laboral i molta 
gent gran que ne cessita atenció 
domiciliària o pisos protegits. 
-L’actual pacte es pot reeditar? 
Els polítics el que fem es traduir 
el que els votants han decidit. 
Si decideixen donar la majoria 
a un partit, la lectura és que la 
gent vol continüitat. Nosaltres 
volem guanyar, vull ser l’alcalde 
i hem apostat per una llista po-
tent i per un estil de fer política 
d’acostament, de sensibilitat.

Pilar Abián  |  Montcada

Joan Maresma és el més veterà dels candidats que es presenten a 
les properes eleccions municipals. Amb 55 anys és regidor des de 
l’inici de la democràcia. El representant de CiU confesa que dedicar-
se al municipi és per a ell una qüestió vocacional, per això afronta 
la possibilitat de ser alcalde com la culminació d’un repte personal i 
amb la convicció de poder fer una bona tasca per la ciutat. Pare de 
quatre fi lles –tres biològiques i una d’acollida–, Maresma és llicenciat 
en Ciències Econòmiques i des del 1999, presideix l’Àrea Econòmica 
del Consistori.

Vota 
Joan Maresma 
un alcalde senzill 
i proper

www.joanmaresma.cat

Vota un equip 
de gent plural, 
independent i 
amb experiència 
de gestió

Vota un programa 
adreçat a les 
persones, a les 
petites coses 
de cada dia

Junts podem
tu hi guanyes
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ICV-EUIA

“Les prioritats de la nostra coalició 
són l’equitat, l’ecologia i l’ètica”
Josep M. González considera que la coalició no ha estat ben tractada en el si del govern

-Què signifi ca per a vostè optar a 
l’Alcaldia?
La política municipal sempre 
m’ha agradat, però mai no havia 
tingut disponibilitat per dedicar-
m’hi. Ara ho puc fer i, òbvia-
ment, és un repte que visc amb 
il·lusió.
-Vostè és el gran desconegut de tots 
els candidats, que ac tualment són 
regidors. Això és un avantatge o un 
inconvenient? 
Crec que el factor sopresa és posi-
tiu, ja que una cara nova és sinò-
nim de canvi i la coalició aposta 
pre cisament per presentar-se com 
a alternativa de govern. L’incon-
venient de no ser conegut el pal-
·liarem amb una campanya forta 
al carrer.
-La seva és la cara visible de dues 
formacions alho ra, això implica que 
és un home de consens.
Així és, però vull deixar clar que jo 
sóc independent. Tant ICV com 
EUiA són partits sobirans que te-
nen els seus màxims responsables, 
jo represento la coa lició, tot i que 
qui m’ha proposat ha estat ICV, 

però ha estat una decisió que s’ha 
pres de manera consensuada.
-Políticament, com es defi  neix?
Sóc una persona que es creu un 
projecte i penso que no té sentit 
que dos partits tan similars vagin 
per separat. Crec que el meu to 
conciliador respon al canvi que la 
coalició vol donar. 
-Vostè és assidu als plens mu -
nicipals. S’imagina as segut a la 
cadira de regidor?
Em costa d’imaginar, prefereixo 
les coses tangibles. Evidentment 
sé que la visió serà diferent. Per 
a mi el Ple és una petita fi nestra 
del que realment és l’habitació 
(l’Ajuntament per dins).
-Aposta pels canvis?
-Sí. La política està allunyada del 
ciutadà. S’han perdut la majoria 
dels àmbits de partici pació que 
s’havien creat abans dels darrers 
vuit anys. Crec que hem d’apro-
fi tar aquestes eleccions per recu-
perar la cre dibilitat. 
-Aposten per reeditar el pacte?
Esperarem als resultats per veure 
quins són els possibles governs 
a formar. Però si es dóna una 

si tuació com la d’ara, no pac ta-
rem. 
-Tan clar ho tenen?
La coalició no s’ha sentit ben trac-
tada dins del govern. Ens hem es-
tat queixant internament de falta 
d’informació i de diàleg.  Ha estat 
un procés paulatí i per això no ho 
hem explicat. Teníem un compro-
mís i l’hem mantin gut, perquè no 
se’ns acusés d’opor tu nistes, però 
ens hem queixat primer a dins i, 
quan ja hem vist que no se’ns feia 
cas, ho hem co mençat a dir fora.
-En cas de ser alcalde, quines seran 
les seves prioritats?  
L’equitat, l’ecologia i l’ètica. En un 
context en què la política s’ha allu-
nyat del ciutadà, volem que la gent 
se senti implicada. Som una força 
de peu de carrer, pro pera i que es-
colta, amb una gestió feta des de 
l’honestetat i la transparència. El 
nostre com promís és treballar per 
una Mont cada més i millor planifi -
cada, més convivencial i soli dària, 
més habitable i demo cràtica. Vo-
lem una ciutat més sostenible i 
humana. Aquests són els eixos del 
nostre programa.

Pilar Abián  |  Montcada

Josep M. González és el gran desconegut dels candidats que opten a 
les eleccions. Amb 49 anys, és diplomat en empresarials i va iniciar la 
seva trajectòria política a mitjan de la dècada dels 90, sempre com a 
independent però en les llistes d’IC, candidatura de la qual en va formar 
part l’any 1995. González ha participat activament en la vida social del 
municipi. Va ser un dels cofundadors de l’AV Montcada Llevant i ha for-
mat part de l’AV Terra Nostra. També ha estat membre de les AMPA del 
CEIP Reixac i de l’IES La Ribera. És pare d’un fi ll i es confessa apassionat 
de la política local.

05



1a quinzena | Maig 2007���������	
����

PSC.  Quan vam arribat a l’Alcaldia vam heretar una ciutat 
sense equipaments i, per això, el que hem fet des del govern 
ha estat pal·liar aques tes carències, ara hem de pensar de 
forma clara en les persones. Apostem per reforçar els serveis 
bàsics necessaris en matèria d’educació, salut i assistència a la 
gent gran. Volem facilitar el dinar cuinat a domicili per als avis 
que viuen sols i també fer pisos protegits per a aquesta fran-
ja d’edat. En l’ambit dels discapaci tats, potencia rem el centre 
sords que hi ha a Terra Nostra i elimi na rem barreres arqui tec tò-
niques al carrer. També volem recuperar el turó i els rius per al 
gaudi de la ciutadania.

CIU. Avui dia amb diners es pot fer gairebé tot des d’un punt de 
vista d’equipaments. Entenem que en els propers 4 anys s’han 
d’afrontar els problemes més directes i propers a la gent com, 
per exemple, millorar l’accessibilitat en transport públic al CAP 
Les Indianes o a l’estadi de futbol. També hem de crear l’ofi cina 
de protecció dels drets de les persones grans, que han de tenir 
una atenció especial i desplegar la fi gura del desfensor del ciutà. 
Hem de ser autocrítics amb el que no hem acabat de resoldre, 
és un plantejament que ens hem de fer en el proper mandat. 
Els equipaments van lligats a altres actuacions que afecten les 
persones. Montcada, en equipaments, està en una mitjana mitja 
alta respecte la comarca. Hem d’acostar molt més la política als 
ciuta dans i ser més sensibles a les seves demandes. 

PSC. El primer que hem de fer és donar al municipi una iden-
titat com a ciutat. Quan vaig arribar a Montcada, ara fa 27 
anys, vaig veure una suma de barris que feien un poble. Hem 
d’aconseguir l’orgull de ser montcadencs. Com ho hem de fer? 
Cosint el territori. Hi ha en marxa projectes com el soterrament 
de la C17 i de les línies de Portbou i de Vic que van en aquesta 
línia. Hem de créixer cap a dins. Hem de saber com i cap a on 
volem anar. El nostre objectiu és una ciutat que compatibilitzi 
qüestions socials i de sostenibilitat. Hem de potenciar els grans 
espais naturals –muntanyes i rius– que tenim i als quals hem 
estat d’esquenes fi ns ara. La llera dels rius, per exemple, pot 
ser un element que connecti els barris.

CIU. Montcada i Reixac ha tingut un creixement urbanístic  en 
els darrers anys que ara necessitem consolidar. Apostem per 
una ciutat sostenible, no hem d’anar a plantejaments de créixer 
més en amplada. Hem de consolidar el que hi ha en marxa, 
com ara Mas Duran, o el projecte previst al sector de Valentine. 
El gran objectiu, la gran oportunitat històrica que tenim és la 
de refer un tramat que amb els anys ens han anat fent malbé 
el pas d’autopistes, de vies, d’infraestructures al servei de Bar-
celona. Hem d’aprofi tar els soter raments previstos –línies de 
Portbou, Vic i la C-17– per cosir el teixit urbà, seguint el model 
que es va fer a la Ciutat Comtal quan es van celebrar els Jocs 
Olímpics. És el repte més important per al futur de la ciutat.

ICV-EUiA. Davant dels que defensen un creixement sense 
límits –un model que facilita l’especulació i els negocis– o dels 
que creuen que una ciutat és més im portant perquè té més 
habitants, nosaltres pensem que una ciutat és més important 
en la mida en que té una millor qualitat de vida. Continuarem 
defen sant un creixe ment armònic i controlat dels nostres ba-
rris que crei trama urbana. Proposem plans quatriennals per 
desenvolupar els PERI de les munta nyetes de Can Sant Joan, 
Font Pudenta i Vallençana baixa, ordenar Reixac, l’aprovació 
defi nitiva de les zones 15 i 21 de Terra Nostra... També apos-
tem per un pla integral d’habitatge local, pel trasllat d’Intorsa a 
un polígon industrial i per cesar l’activitat d’As land.

PPC. Els últims anys Montcada ha crescut molt, perquè s’estan 
fent molts pisos –en uns barris més que en altres. Això té un 
risc, que els equipa ments i serveis no s’adequin a les neces-
sitats dels veïns, i el govern no està fent res per planifi car-ho. 
Apostem per una ciutat ordenada i un urbanisme controlat. 
Les edifi  cacions han de respectar les normes i l’entorn, no els 
inte ressos d’uns particulars, sense que l’Ajuntament posi fre. 
Créixer és bo, permet l’increment del nivell econòmic i social, 
però, si no es fa de manera planifi cada venen els problemes, 
que és el que està passant. Per exemple, Can Cuiàs és un ba-
rri que està abandonat, podria haver estat residencial i és de 
tercera categoria. 

ERC. Des d’ERC hem apostat sempre per un municipi equili-
brat, on es faci compatible el creixement econòmic amb el medi 
ambient i l’entorn urbà, amb l’horitzó d’un desenvolupament 
equilibrat i sostenible. Sempre hem fugit d’urbanitzacions dis-
perses, que tenen un elevat cost de manteniment. Actuacions 
com la prevista a l’entorn de les pistes de tennis de Reixac, amb 
cases de 200 m2, o el cas del Bosc d’en Vilaró, no responen al 
model de ciutat equilibrada. Ens hem d’assegurar que els nous 
barris tenen en compte no només les necessitats actuals, sino 
les futures. Cal ordenar el territori, desenvolupar els PERI de 
Can Sant Joan  i Font Pudenta, la zona 21 de Terra Nostra, Can 
Pomada... atenent les necessitats de la gent que hi viu.

“Una ciutat és més important no 
d’habitants, sinó per la qualitat de vid

Josep M

“Quan parlem de millorar la qua litat 
parlem dels ser veis, sinó d’atencions

“Durant aquest mandat hem pal·liat l
 que tenia el muni cipi en matèria d’e

Cé

“El govern ha de garantir que la gent 
als seus barris dels serveis i equipam

“Entenem que els pro pers quatre any
els proble mes més direc tes i pro pers

les frases

Els candidats expliquen quin és el seu model d

PSC. El creixement ha de ser moderat, exponencial, d’1,5% 
anual, com ha estat fi ns ara. Una ciutat de 40.000 habitants 
és ideal per a Montcada i Reixac i el desenvo lupa ment ha de 
ser en vertical, aquesta és una aposta clara dels urbanistes, ja 
que propiciar el consum del sòl amb cases baixes és un error. 
Ara bé, cada barri té identitat pròpia i això s’ha de potenciar. El 
que no podem és tenir equipaments a cadascun d’ells, encara 
que sí centres cívics i espais de convivència. Però, per exem-
ple, la llei no permet dispensaris a cada barri. Hem de créixer 
cosint el territori, soterrant infraestructures i treient del nucli 
urbà els cotxes que a diari travessen Montcada. També creiem 
que cal fer una revisió a fons del Pla General Metropolità, que 
està  antiquat.  

CiU. Els models de ciutat que s’estan desenvolupant potencien 
el creixement en vertical, alliberant terreny per crear espais de 
convivència. El valor del sòl és car i hem d’apostar per l’alçada. 
Al centre de la ciutat viuen 180 persones i això és insosteni-

ble. Ens hem de plantejar què fem al centre i aprofi tar el soter-
rament de la línia de Portbou per potenciar-lo. Durant aquest 
mandat, des del govern ens vam prefi xar que cada barri ha de 
tenir un carrer important, una plaça i un centre cívic i això hem 
fet. Evidentment a cada barri no podem posar un CAP, una 
Biblioteca o un estadi. El cost de tots els equipaments han de 
ser sostenible per a la ciutat del futur. 

ICV-EUiA. Tenim un territori prou saturat com per pensar en 
créixer en alçada. Estem totalment en contra de grans edifi cis, 
com a màxim apostem per una alçada de 5 pisos. Quant a 
model de ciutat, apostem per potenciar els serveis més propers 
als barris i per descentralitzar els serveis comuns.

PPC. No crec que sigui important la xifra d’habi tants, sinó ga-
rantir que la gent pugui gaudir dels serveis i dels equi paments 
necessaris. Tampoc entenc que s’hagi d’establir un límit 
d’alçades, cada barri s’ha d’adequar a les seves caracte rístiques 
i establir en cada moment quines són les necessitats. Apostem 
per descentralitzar tots els serveis que sigui possible, sobretot 
els d’atenció al ciutadà i els de tipus sanitari. Creiem que, en 
defi nitiva, és una qüestió de voluntat per part del govern. 

ERC. Desenvolupament en amplada no. Quan més compacte i 
densa és una ciutat, més sostenible esdevé, perquè els serveis 
no són tan cars de mantenir. Però el més important és preser-
var els signes d’identitat de cada barri, no hem de fer una ciutat 
en abstracte i el problema és que el creixement que hem tingut 
va en contra d’això. Montcada s’ha vist sempre com una ciutat 
dormitori, no s’ha treballat per la identitat. Aquest és un dels 
gran reptes que tenim. La gent no només ha de viure, també ha 
de conviure. El creixement de 40.000 habitants és el que ens 
ve donat pel govern, no el que voldríem. En aquest punt ens 
hem de posar d’acord tots els partits.  

> Debat a Montcada Ràdio

Territori

Servei a les persones

Creixement
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ICV-EUiA.  Estem a favor d’un model integrador, de convi-
vència a l’espai públic. La qualitat de vida no només està en 
funció del poder ad qui si tiu, també té a veure amb aspectes 
com l’educació, la sanitat, la cultura. És necessari tenir un ca-
tàleg de serveis per a les persones amb depen dències. També 
cal recuperar el paper dels consells sectorials i de participació, 
tenir patrulles mixtes dels mossos, policia de barri, educadors 
de carrer, polítiques d’igualtat d’oportunitats i d’integració. Pro-
moure la participació dels joves i de la gent gran mitjançant 
el consell de la gent gran o el consell de les arts. Així mateix, 
vetllarem per l’equitat en l’accés a centres públics i concertats i 
perquè es faci un ús social dels centres educatius.

PPC. Cal dotar tots els barris dels serveis i equipaments que 
necessiten (escola bressol, casal gent gran, metges, OAC...) 
no tot ha d’estar concentrat al centre, això genera problemes 
de mobilitat, ja que la gent s’ha de desplaçar per fer qualsevol 
gestió. També ens preocupen els nivells de contaminació que 
hi ha al municipi i que són molt alts, per això hem de lluitar 
contra la contaminació acústica i lumínica, contra els residus 
que aboquen les indústries, fomentar la separació de deixalles 
en origen i controlar el que es tracta a l’Ecoparc. El govern 
diu que s’ha avançat molt, però una cosa és el que diuen els 
polítics i l’altra la percepció de la gent, i al carrer veiem moltes 
manifestacions de veïns que reivindiquen millores sobre qües-
tions de primera necessitat. 

ERC. És evident que moltes de les polítiques properes les 
compartim tots. Quan par lem de qualitat de vida no només 
parlem de serveis, sino d’atencions. Com a admi nistració hem 
de donar resposta als problemes que generaran les grans obres 
de soterrament de les infraes tructures. Que la gent tingui la 
certesa que es vetllarà per ells i que s’estudiarà com resoldre 
els problemes de mobilitat que aquestes obres portaran afegi-
des. Hem pujat quant a equipaments però estem a la cua en 
qualitat de vida. Hi ha qui, des de sempre, hem prioritzat les 
persones. Aquesta és la diferència entre uns partits i els altres, 
les persones i els equipaments s’han de complimentar, però el 
primer han de sempre les persones.

PSC. Els meus compromisos són, en l’àmbit dels serveis a les 
persones, augmentar el pressupost de solidaritat, les prestacions 
als nouvinguts i a la població autòctona, polítiques home-dona, 
promoure la fi gura del Defensor del ciutadà. En l’àmbit de la salut 
farem el nou hospital i el nou dispensari de Can Sant Joan. En 
educació, més escoles bressol, un CEIP a Mas Duran i un altre a 
Can Cuiàs i dos IES. En cultura, tindrem nova biblioteca i auditori 
crearem la  Comissió de festes i una zona lúdica per a joves. En 
esports, ampliació del pavelló i coberta al CEIP Reixac. En medi 
ambient, connexions dels rius amb el mar, pla d’actuació contra 
la conta minació lumínica i la recupe ra ció del Turó. Un tema clau 
és l’habitatge, farem 1.000 pisos para joves i no tant joves. En de-
fi nitiva, el nostre és un programa clar, pragmàtic, perquè aques ta 
sigui una Montcada diferent.

CIU. No vull ser l’alcalde de la Montcada de les grans obres, 
sinó de la gent, dels seus problemes, del que els preocupa. 
Per fer-ho compto amb una llista de gent preparada per re-
soldre els problemes de la ciutat d’avui. Fa uns anys, amb la 
bon voluntat n’hi havia prou. Avui dia, cal gent preparada per 
desen volupar el càrrec de regidor. Per això, compto amb gent 
d’alt nivell i preparada per donar resposta a les demandes de 
la ciutadania. En aquesta campanya el debat electoral no ha 
de ser tant de dretes o d’esquerres, del que es tracta és de 
votar les persones.

ICV-EUiA. Promourem un pacte cívic per una ciutat més equi-
tativa, menys exclouent i més sostenible i humana. Que tingui 
un model urbanístic amb activitats productives netes, mobilitat 
sostenible i segura, menys cotxes, més transport públic, més 
bicicletes i espais per als vianants, més verda. Una ciutat com-
promesa amb les energies renovables i en l’acció contra el canvi 
climàtic. Farem de la ciutat un espai transformador i social, des 
d’on construir xarxes per una ciutadania activa que enforteixi 
relacions de convivència basades en el diàleg. Una ciutadania 
participativa i responsable garanteix la construcció democràtica 
de la ciutat. Des de la coalició reivindiquem polítiques actives 
per la inclusió social i una ciutat sostenible.

PPC. Em comprometo a incrementar la seguretat, més efec-
tius de la policia local i dels mossos, a crear la policia de barri 
i de proximitat. A incrementar la neteja i a dignifi car la ciu-
tat, a disminuir els impostos,abaixar les taxes municipals que 
es pugui i a eliminar la taxa d’escombraries i del transport. 
També em comprometro a disminuir el malbaratament dels 
diners públics, a controlar l’especulació urbanística, a donar 
resposta als problemes reals que té la ciutadania, de tots allò 
que preocupa els ciutadans; la gent gran, la familia, els joves, 
els discapacitats... En resum, el programa del PPC fa possible 
una l’atra Montcada.

ERC. Sempre hem apostat per fer les coses de manera diferent. 
Ens comprometem a generar recursos econòmics a la ciutat no 
a partir de l’especulació, sinó potenciant polígons industrials 
apostant per empreses que respectin el medi ambient. Posarem 
fre a les empreses que no aporten valor afegit. Tot això ho rein-
vertirem en la gent. Complimentarem l’oferta d’escoles bressol, 
socialitzarem els llibres de text. Farem que la Llei de dependèn-
cia per als discapacitats es pugui desenvolupar a Montcada i 
facilitarem els tràmits de la ciutadania. En resum, primer seran 
les persones, l’educació, els joves, la gent gran. Volem una ciu-
tat que la gent se la faci seva.

tant pel nombre 
da dels veïns”. 
M. González, ICV-EUiA

de vida no només 
s a les persones”. 

Marta Aguilar, ERC

les carèn cies
qui pa ments”. 

ésar Arrizaba laga, PSC

pugui gaudir 
ments neces saris”. 

Eva García, PPC

s d’han d’afrontar 
s a la gent”. 

Joan Maresma, CiU

Escolta el debat a 
montcadaradio.com

de ciutat i quins són els seus compromisos

Compromís electoral

07



1a quinzena | Maig 2007���������	
����

PPC

“Si arribem al govern local, 
posarem fre a l’especulació”
Eva García es compromet a baixar els impostos municipals si arriba a l’Alcaldia

-Vostè s’estrena com a candi data. 
Què signifi ca el repte? 
Per a mi, a part d’un repte és un 
or gull que el PPC, des del pre-
sident Josep Piqué fi ns a la Junta 
electoral, hagin confi at en mi i 
espero està a l’alçada.
-Casualment hi ha dues dones 
candidates i ambdues es troben a 
l’oposició.
Jo no em plantejo en absolut el fer 
de ser dona. En el PPC les dones 
no estem no per complir una quo-
ta de paritat, com ara ha de cidit el 
PSOE. Això no ha de con dicionar 
el vot a favor o en contra. Potser 
les dones tenim una sensi bilitat di-
ferent en alguns temes, encara que 
crec que no hauria de ser així. 
-Quina línia seguirà el PPC si arri-
ba a governar?
El primer serà frenar l’especu la ció 
urbanística. S’està cons truint de 
forma desmesurada i de sor  bi tada. 
També dotarem els barris dels 
equipaments que necessiten, ja 
que alguns, com Can Cuiàs, estan 
abandonats. Apos tarem per la po-
licia de barri i per incrementar la 

segu retat. Quant als impostos, en 
alguns barris es paga la contribu-
ció per sobre dels serveis, per tant, 
ens com pro metem a eliminar el re-
càrrec del transport i dels resi dus. 
I tam bé a acabar amb el malbara ta-
ment dels diners públics –viat ges, 
celebra cions... Els diners són de 
tothom i se n’ha de fer un bon ús.
-I si continuen a l’oposició?
Vull recordar que en el primer 
mandat d’aquest alcalde, el PPC va 
ser l’únic que va votar a favor de la 
seva investidura. Crèiem en la per-
sona, pensàvem que aquest govern 
podia aportar coses bo nes per a la 
ciutat, però des prés vam veure que 
les seves prio ritats no s’ajustaven a 
les nos tres ni a les dels ciutadans. 
Han apostat per obres faraò niques 
que no recla mava la gent  i que han 
costat molts diners que les properes 
ge neracions hauran de pagar. Com 
a oposició, se gui rem de nunciant 
aquestes actua cions.
-Considera que els equipa ments 
que s’han fet no eren necessaris 
per al municipi? 
Considero que no són priorita-
ris. La gent no els reclamava i sí 

veiem al carrer manifestacions  de-
nunciant brutícia, manca d’es coles 
bressol, problemes de connexió 
al centre... Fins que aquestes 
primeres necessitats no estiguin 
cobertes, no s’haurien de fer els 
grans equipaments que ha pro-
jectat el govern (biblioteca, audi-
tori, estadi de futbol...).
-Amb qui pactaria el PPC en cas 
d’arribar al govern? 
De moment, no ens ho hem plan-
tejat. Ara s’ha de fer la campa nya, 
s’ha d’explicar a la gent què fa-
ríem si governés sim. A partir del 
28 de maig, ja en parlarem, la de-
cisió la tenen els ciutadans. De tota 
manera, crec que els pac tes s’han 
de fer no en funció d’unes sigles, 
sinó d’un programa i jo no tindria 
problema en pactar amb qui vul-
gués dur a terme el meu.
-Com defi neix la seva llista? 
És una llista amb gent jove amb 
noves idees, nous projectes, de 
tots els barris, gent compromesa 
amb el partit, hi ha partits que 
presumeixen de dur molta gent 
independent i això crec que és un 
error.

Pilar Abián  |  Montcada

Eva García és la més jove de tots els candidats que es presenten a les 
eleccions municipals i s’estrena com a candidata a l’Alcadia. Als seus 
35 anys té, no obstant això, una dilatada experiència política, ja que 
és regidora des de fa sis anys i durant el mandat presidit per Pasqual 
Maragall a la Generalitat va ser una de les diputades del grup del PPC. 
Ara afronta el repte de substituir el seu pare, Teodoro García, al front 
del partit a Montcada i Reixac i compta amb una llista de la qual des-
taca la presència de gent jove, amb noves idees i nous projectes per 
a la ciutat. 
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ESQUERRA

“Hem fet una oposició coherent 
amb el nostre model de ciutat”
Marta Aguilar assegura que la prioritat del seu partit sempre han estat les persones

-Es presenta per segona ve gada 
com a candidata d’Es quer ra. L’ex-
periència és un grau?
Doncs sí. Estant a l’Ajuntament 
t’adones de la complexitat del 
món local, del funcionament de 
l’Ajuntament, de les seves àrees.
-Durant els sis anys que porta com 
a regidora sempre ha estat l’única 
re pre sentant del seu grup. S’ha 
sentit sola?
Mai, perquè he tingut el suport 
del meu partit. Però el cert és 
que, quan ets una persona sola, 
no pots delegar. 
-I ja dóna a l’abast?
Estic convençuda que treballo 
jo més sent una regidora que al-
guns dels regidors que estan en 
el govern perquè dedico moltes 
hores a llegir documentació, les 
nits, els caps de setmana... Ho 
faig perquè m’agrada, i perquè 
una de les meves qualitats és que 
sóc treballadora, no pas per la 
retribució econòmica, que és de 
287 euros al mes i que destino al 
man te niment de la secció local.
-Està satisfeta del paper que ha fet 

en l’oposició durant el mandat?
Crec que hem fet una oposició 
constructiva, perquè tenim unes 
idees clares de cap a on volem 
anar. Hem votat sempre en co-
he rència amb el nostre model 
de ciutat. No hem dit no per 
sistema. Si hem considerat que 
el tema era bo per al municipi, 
hem donat suport al govern.
-Quin és aquest model de ciutat 
del què parla? 
Volem una ciutat per a les perso-
nes, no ens agrada que es ven gui 
que som una ciutat perquè tenim 
dos equipaments que són el refe-
rent per a la gent de fora. Estem 
per la convivència, per viure en 
un municipi digne, on tothom 
tingui els mínims per tirar enda-
vant... Petites coses que no es po-
den inaugurar. Priorit zem la qua-
litat de vida de les persones abans 
d’ostentar uns equi paments que 
no donen servei a tota la ciutada-
nia. Els equipa ments són bons, 
però s’han adaptar a la realitat 
i treure’ls el rendiment. Els que 
tenim són més d’aparador que 
funcio nals. 

-Quins són els projectes estrella 
del seu programa? 
Volem garantir que tothom que 
demani una plaça d’escola bres-
sol la tingui. Llibres gratuïts, no 
perquè l’Ajuntament els pa gui, 
sino perquè ajudi a socialit zar-
los. L’atenció domiciliària per a 
persones grans o per als disca pa-
citats tam bé és una prioritat im-
prescindible, així com el su port 
als seus familiars.
-I d’on treurà els recursos per fer 
tot això possible?
No pas de l’especulació urba-
nística, sinó potenciant la ins-
tal·lació al municipi d’empreses 
dedicades a la investigació i el 
desenvolu pament, que tinguin 
valor afegit, i salvaguardant el 
petit comerç
-Amb quina llista compta per op-
tar a l’Alcaldia? 
Tinc una llista excel·lent, repre-
sentativa de totes les edats i bar-
ris, de tots els sectors, gent que 
s’implica i treballa, tot i saber que 
no sortirà de regidor. No fi gura 
només una cara sinó una persona 
amb ganes de canviar les coses.

Pilar Abián  |  Montcada

Marta Aguilar opta per segona vegada a l’Alcaldia per Esquerra Republi-
cana. Als seus 46 anys es dedica ínte grament a la política, ja que combina 
la seva dedicació laboral dins de l’organització del partit, a Barcelona, amb 
la tasca de regidora, com a única representant de la formació al Ple mu-
nicipal. Mare de tres fi lls, Aguilar és nascuda a Vic i resideix a Montcada 
i Reixac des de fa 28 anys. Tot i haver cursat Magisteri no ha arribat a 
exercir mai la professió perquè assegura que la seva gran passió ha estat 
sempre el món de la política. Ha estat la primera dona aspirant a l’Alcaldia 
en la història de la democràcia.

09



10 1a quinzena | Maig 2007���������	
����

El candidat del PSC a Mont-
cada, César Arrizaba laga, i 
el número 3 de la llista, Jor-
di Climent, van presentar el 
25 d’abril el nou disseny de 
la mas cota dels socialistes lo-
cals, Monky, que va néixer 
l’any 1999 i ara, 8 anys des-
prés, ha experimentat un canvi 
d’imat ge. Segons Arrizabalaga 
“el canvi de la mascota està en 
con  sonància amb l’evolu ció i 
transformació de la ciutat”. A 
l’acte, els so cialistes van mostrar 
un audio visual en què Monky 
presenta actuacions que s’han fet 
a Montcada –nous carrers, parcs 
i pla ces, escales mecà ni ques, pi-
sos protegits i millores al trans-
port, entre d’altres– i algunes de 
futur, com el parc de la Lla cuna o 
l’hos pital comarcal. El PSC tam-
bé va presen tar, juntament amb 
la nova imatge de la mascota, el 
web del candidat, carrizabalaga.
municipals2007.cat.

Les persones que confi guren la 
llista del PSC per a les municipals 
del mes de maig “representen 
tots els àmbits socials i profes-
sionals del municipi i no només 
unes sigles determi nades”, va 
manifestar el candi dat socialista a 
l’Alcaldia, César Arrizabalaga, du-
rant la presenta ció ofi cial de la llis-
ta el 21 d’abril al pavelló Miquel 
Poblet, davant de més de 650 per-
sones. L’acte va comptar amb la 
presència de l’alcalde de Sabadell i 
president de la Federació del PSC 
del Vallès Sud, Manuel Bustos, la 

diputada al Parlament, Lídia San-
tos, el diputat al Congrés de Ma-
drid, Carles Corcuera, i candi dats, 
alcaldes i regidors socialis tes de la 
comarca i rodalies. La candidatura 
del PSC combina la presència de 
veterans del partit amb persones 
que no s’havien presentant mai. 
També inclou quatre mem  bres de 
la Joventut So cia lista i una persona 
in dependent. Segons Arrizabalaga, 
“els integrants de la candidatu-
ra pertanyen a una classe molt 
més preparada, són represen-
tatius de tot Montcada i tenen 
moltes ganes de treballar per al 

muni cipi”. L’alcaldable també va 
agrair la tasca dels actuals regi dors 
socialistes que no repetiran en el 
pròxim mandat. 

Propostes. Arrizabalaga va apuntar 
a l’acte algunes de les propostes del 
seu programa electoral que, segons 
va dir, “giren al voltant de mi-
llorar la qualitat de vida dels ciu-
tadans”. Per la seva banda, Bustos 
va destacar en el seu parlament que 
durant els anys que porta al capda-
vant del go vern municipal Arriza-
balaga ha fet una política “molt 
centrada en les persones”. 

PSC

El candidat presenta la llista en un 
sopar multitudinari fet al pavelló
César Arrizabalaga diu que el seu programa prioritza la qualitat de vida de les persones

La mascota 
Monky 
presenta nova 
imatge

Crítiques 
de García a 
l’alcalde per la 
Llei de barris

El Partit Popular ha fet dures críti-
ques contra l’alcalde, el so cialista 
César Arrizabalaga, per no ha ver 
presentat la rehabilitació de la 
mun tanyeta de Can Sant Joan a 
la darrera convocatòria de la Llei 
de barris que fa la Generalitat de 
Catalunya amb l’ob jectiu d’ajudar 
a rehabilitar espais degradats. 
“Arrizabalaga va dir a prin-
cipi d’any que l’Ajuntament 
pre senta ria el projecte a la 
quarta convo catòria de la Llei 
de barris, però el termini ja 
ha fi  nalitzat sense que s’ha gi 
fet la pro posta”, ha explicat la 
por taveu del grup municipal i 
can didata popular, Eva García. 
Se gons l’edil, “l’al calde ha en-
ganyat als veïns fent falses pro-
meses que sabia que no podria 
complir”.

Resposta. Davant les crítiques 
del PPC Arrizabalaga ha reiterat 
que el Consistori presentarà el 
projecte en una pròxima convo-
catòria. “Cal fer tot un treball 
previ molt ex haustiu que, evi-
dentment, els representants del 
PPC desconeixen”, ha dit l’edil, 
tot recordant que el projecte de 
rehabilitació de la Ribera, inclòs 
a la Llei de Barris, es va haver de 
presentar dues vegades abans de 
ser aprovat.

Pilar Abián | Redacció

PPC

Silvia Alquézar  |  Montcada

Més de 350 persones van assistir 
al sopar de presentació de la can-
didatura de CiU que es va fer el 
4 de maig. La vetllada va servir 

perquè l’alcaldable, Joan Mares-
ma, donés a conèixer la seva llista 
als militants i simpatitzants. Els 22 
montcadencs que la integren són 
persones vinculades a entitats lo-

cals, professionals liberals i, més 
de la meitat, independents. 
Maresma va fer un repàs de la 
trajectòria de CiU des de la seva 
entrada en el govern municipal, 

l’any 1999, en què va assumir la 
responsabilitat de l’Àrea Econòmi-
ca i del depar tament de Cultura i 
va crear la Regidoria de Comerç. 
Per al candidat, un dels fets dife-
rencials que ha suposat l’entrada 
de Convergència al govern ha 
estat “la bona gestió econòmi-
ca que ha permès disposar de 
diners i poder fer front a grans 
inversions en infraestructures i 
en atenció a les persones”.

Missatge. Pel que fa a la fi losofi a 
del programa electoral de CiU, 
Maresma planteja la combinació 
de la política dels grans projectes 
amb les actuacions que afecten 
la vida quotidiana dels ciutadans, 
fent especial èmfasi en el compli-
ment de l’ordenança del civisme, 
la creació de la fi gura del Defen-
sor del Ciutadà i la posada en 
marxa d’una ofi cina municipal de 
protecció dels drets de les perso-
nes grans. El candidat va fer una 
crida a l’electorat perquè no voti 
per ideologies i inèrcies, “sinó en 
funció de la qualitat, la formació 
i la sensibilitat de les persones 
que formen la llista”. 

CIU

Maresma reitera davant dels seus 
militants que vol ser el proper alcalde 
El candidat convergent defensa la bona gestió econòmica feta al govern

Maresma saluda als assistents al sopar de presentació de la llista envoltat dels membres de la  seva candidatura |  PILAR ABIÁN

Laura Grau  |  Vallençana

Silvia Díaz  |  Pla d’en Coll

El candidat, César Arrizabalaga, envoltat dels membres de la seva llista després del sopar  |  SILVIA ALQUÉZAR

Monky ja té 8 anys de vida  |  SÍLVIA ALQUÉZAR

A un mes vista de les eleccions 
municipals la Joventut Socialista 
de Montcada i Reixac, ha pre-
sentat la campanya “Ens desta-
pem!”, que té un triple objectiu: 
presentar les propostes electorals 
del partit per als comicis del 27 
de maig, potenciar l’afi liació així 
com el web i el butlletí informa-
tiu ‘InfoROIG’.  En aquest sentit, 
la JSC local ha reno vat la imat-
ge del seu portal a Internet i ha 
aconseguit el domini propi (www.
jscmontcada.org), per tenir a dis-
posició una eina que els permeti 
apropar-se més als joves del muni-
cipi. El web serà a partir d’ara, se-
gons els membres de l’executiva, 
“el principal instru ment de co-
municació bidirec cional entre 
l’organització i el jovent mont-
cadenc”.  Recentment, s’ha creat 
en aquest espai virtual un especial 
“Eleccions Municipals 2007” amb 
les propostes programàtiques. 

La JSC vole 
atraure el vot 
dels joves
Pilar Abián | Redacció
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Trobada d’Esquerra amb 
comerciants del municipi

El secretari general de Comerç i 
Turisme de la Generalitat, Emili 
Valdero, va sopar el dia 8 amb 
comerciants del municipi i amb 
la candidata d’Esquerra, Mar-
ta Aguilar. El representant de 
l’exe cutiu català va parlar amb 
els botiguers sobre el present i 
el futur del comerç local i sobre 

els ajuts que el govern autonò-
mic dóna al sector. “Montcada i 
Reixac necessita cohesionar el 
territori per poder potenciar 
el comerç de proximitat i una 
altra qüestió clau és tenir un 
bon mercat mu nicipal”, va dir 
Valdero, qui va transmetre un 
missatge d’optimisme al comer-
ciant local. 

Pilar Abián  |  Montcada

Valdero, al centre, i la candidata, en primer terme, conversen amb botiguers | PILAR ABIÁN

El cap de llista de la candidatura 
d’ICV i EUiA –formacions que es 
presentaran plegades a les munici-
pals del 27 de maig– és una perso-
na consensuada per les dues forma-
cions, independent i vinculada al 
món associatiu de Montcada. Es 
tracta de Josep M. González, que 
ocupa el lloc que hauria d’haver 
estat per a Ramon Sánchez, alcal-
dable fi ns al 18 d’abril per la for-
mació ecosocialista. Sánchez, actual 
regidor de Relacions amb Entitats 
de Serveis Públics, ha explicat que 
un problema de salut ha provocat 
la cessió del seu lloc. “Aquesta po-
sició necessita d’una persona que 

estigui en plena forma i al nostre 
partit hi ha gent molt prepara-
da”, ha indicat Sánchez.

Perfi l del candidat. Josep M. Gon-
zález de Arriba, que té 49 anys i és 
diplomat en Ciències Empresarials, 
ha agraït “la generositat d’ICV 
per cedir-me el primer lloc de 
la llista i també la confi ança que 
m’ha donat EUiA per liderar 
aquest projecte”. 
El president local d’ICV, Félix Chic, 
ha indicat que González és una 
persona “independent però pro-
fundament compromesa amb 
Montcada i els seus problemes, 
respectat i estimat al municipi”. 

Per la seva banda, la coordinadora 
local d’EUiA, Alba de Lamo, ha 
valorat positivament que el candi-
dat i la llista s’han fet de manera 
consensuada: “Està formada per 
persones amb molta il·lusió i 
ganes de canvi”. La presentació 
ofi cial de la candidatura tindrà lloc 
el dia 12 . Els membres d’ICV ocu-
pen els llocs senars i els d’EUiA, 
els parells. Fins al número 10, les 
posicions queden d’aquesta mane-
ra: Josep M. González (1), Alba de 
Lamo (2), Ramón Sánchez (3), Ós-
car Gil (4), Laura Campos (5), San-
dra Puntas (6), Ramón Contijoch 
(7), Francisco Castro (8), Meritxell 
Cabané (9) i Carlos Cera (10).

ICV-EUIA

Josep Maria González, pren el relleu de Ramon Sánchez al front de la llista

Silvia Díaz  |  Montcada

González, al centre de la imatge, amb els integrants de la llista que encapçala |  SANTI ROMERO

La coalició ecosocialista tria com 
a candidat un home de consens

Comerciant, si et 
vols anunciar a 

La Veu, truca’ns
i t’informarem

625 601 107
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Casals de Gent Gran de la Mina i Montcada i Reixac

> Gent que es mou

Una setmana dedicada a les arts
Els Casals de la Mina i de Montcada mostren el resultat de cursos i tallers

Durant una setmana la gent gran 
dels Casals de la Mina i de Montca-
da i Reixac, al parc Salvador Allen-
de, han protagonitzat la Setmana 
de les Arts, una mostra dels tallers 
i cursos que es fan als dos equi-
paments, com pintura, ceràmica, 
teatre i també noves tecnologies. La 
iniciativa, que compta amb el su-
port de l’Ajuntament, es va posar en 
marxa fa tres anys amb la intenció 
de promocionar aquests espais com 
a llocs d’expressió per a les perso-
nes interessades en l’art, la literatu-
ra, les manualitats o altres àmbits 
de la cultura. 

Novetats. La novetat és que algunes 
activitats del programa s’han fet al 
Centre Cívic de la Ribera. Des del 7 de 
maig s’han dut a terme exposicions, 
un intercanvi amb un casal de gent 
gran de la Llacuna, obres de teatre, 
exhibicions de country, balls de saló 
i  rondalles, entre d’altres activitats. 
L’acte inaugural va tenir lloc al Casal 
de la Mina el 7 de maig i va comptar 

amb la presència de l’alcalde mont-
cadenc, César Arrizabalaga (PSC) i 
la presidenta de l’Àrea de Benestar 
Social de la Diputació, Katy Carreras-
Moysi. 
La celebració de la Setmana de les 
Arts fi nalitzarà el 12 de maig amb la 

projecció de la pel•lícula La lengua 
de las mariposas al Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina.

El grup de teatre del Casal de la Mina va representar l’obra El Repartiment  |  LAURA GRAU

  més informació
   Casals de la Mina i Montcada
    www.montcada.cat

Laura Grau  | Montcada
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>La bústia del lector >Editorial
La campanya 
electoral ja 
està en marxa
Tot just quan aquesta edició 
surti al carrer –divendres, 11 
de maig– farà només unes 
hores que haurà començat la 
campanya electoral per a les 
municipals del 27 de maig. 
Durant 15 dies els cinc partits 
que es presenten –els ma-
teixos que avui dia tenen re-
presentació en el Ple de l’Ajun-
tament– podran mostrar els 
seus programes i demanar el 
vot als electors. De fet, ja fa 
setmanes que les formacions 
han presentat els seus candi-
dats i les seves llistes, escal-
fant motors per als comicis. 
L’única diferència respecte 
l’eta  pa de campanya pròpia-
ment dita és que fi ns ara no 
han pogut demanar el vot en 
els cartells que ja hi ha pen-
jats als fanals de la ciutat.
Els missatges que els candi-
dats han avançat fi ns ara a 
la ciutadania han estat força 
coincidents. Tots cinc parlen 
de fer polítiques de proximi-
tat, de prioritzar les perso-
nes per damunt de les grans 
obres. En l’estat del benestar 
els veïns reclamen cada cop 
més a les administracions que 
no només prioritzin les grans 
in   fraestructures, sinó que ac-
tuïn sobre els problemes que 
els afecten en la seva vida 
quo tidiana, per això és neces-
sari que els governants pren-
guin nota de quines són les 
demandes de la ciutadania i 
articulin els mecanismes ne-
cessaris per fer-la participar de 
la vida pública. Només així es 
pot frenar el creixent desinterès 
que bona part de l’electorat ma-
nifesta respecte la política.
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el click

Caixes de llum provisionals envaeixen el carrer

Us faig arribar una foto del carrer D. 
Fins, davant mateix de la Casa de 
la Vila. Com es pot veure, la caixe-
ta d’aquests comptadors “provisio-
nals”–que ja fa força mesos que hi 
són– es tà caient força al mig de la 
vorera, de manera que una persona 
d’alçada mitjana hi topa amb el cap. 
No sé ben bé si és responsabilitat de 
qui fa les obres o de l’Ajuntament. En 
qualsevol cas, algú hauria d’intervenir 
per evitar danys a tercers. Aprofi to 
per felicitar-vos per la idea d’aquest 
nou apartat.

Elisa Riera  |  Montcada

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
L’asfaltat de la av. Riera de Sant Cugat està molt malmés en alguns 
trams, sobretot davant d’un bloc de pisos de nova construcció on 
hi van treballar màquines pesants. L’Ajuntament té previst reparar 
l’alfalt? No hauria d’assumir el cost la constructora? 

I EJ Terra Nostra

Els desperfectes als quals fa referència, causats a l’asfalt de l’av. de la 
Riera de Sant Cugat, han estat ocasionats, majoritàriament, pels tre-
balls de connexió de les noves edifi cacions a la xarxa general de clave-
gueram. La reparació d’aquests trams d’asfaltat correspon a l’empresa 
constructora de les referides edifi cacions i els Serveis Municipals ja 
s’han posat en contacte amb aquesta per tal que executi els treballs 
necessaris. I Albert Barenys. Director de l’Àrea Territorial

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
El 9 de marzo, a las 22h, falleció 
mi cuñado y la primera llamada que 
hicimos fue al servicio de ur gencias 
para que viniera el médico de guar-
dia. Después de varias llamadas sin 
conseguir comunicarnos con él, de-
cidimos llamar a la Policia Local que 
nos derivó a los Mossos d’Esquadra. 
En pocos minutos se personó en el 
domicilio una pareja de la policía au-
tonómica que en todo momento estu-
vo pendiente de atender las necesi-
dades que surgen en esta situación, 
tanto a nivel personal como burocráti-
co. Por todo ello, quiero agradecer su 
comportamiento y el apoyo que dio 
a toda la familia. También quisiera 
mencionar la atención de la doctora 
Ribot y del equipo del grupo PADES 
del Hospital Parc Taulí durante el 
tratamiento de la enfermedad de mi 
cuñado. Gracias a todos.

Josefa Medina
Can Sant Joan

Nicaragua
Cada dos años visito Nicaragua y 
me dirijo a un pueblo llamada Dolo-
res, que se encuentra a 45 kms de 
la capital, Managua. Nunca deja de 
sorprenderme el hecho de que, aun-
que vaya a casa de mis amigos, la 
situación que vive el país me afecte. 
Nada más girar en el primer semáforo 
del aeropuerto encontramos a perso-
nas deambulando por las calles en 
busca de alguna forma de buscar su 
sustento. Los suburbios se agolpan al 
lado de ricos edifi cios. Sin embargo, 
al comenzar el viaje hacia el interior 
las cosas no mejoran, si no que me 
adentro en mayores catastrofes na-
turales y en situaciones realmente 
angustiosas. 
En esta úlima visita, mi amigo Alber-
to me indicaba esperanzado que los 
nicaragüenses son luchadores y que 
han soportado el bloqueo internacio-

nal de Estados Unidos, consideran-
does una segunda Cuba.
Esperanzados en que algún día su 
suerte cambie, buscan las mejo-
res maneras de intentar sobrevivir 
y buscar apoyos externos para crear 
una Nicaragua sufi ciente que pueda 
aporta a sus ciudadanos una vida 
digna que les procure un futuro de 
posibilidades.
Han fundado una ONG llamado Ce-
dros, aprovada y registrada ante los 
estamentos gubernamentales siendo 
sus estatutos el compromiso de un 
trabajo sin ánimo de lucro y con la 
idea de emprender unos proyectos de 
sanidad, trabajo e infraestucturas bá-
sicas que ayuden a un desarrollo co-
herente en la región. Me han solicita-
do ayuda a fi n de que esa ONG pueda 
empezar a tirar hacia adelante y cum-
plir con los fi nes que fue fundada. En 
Montcada Bifurcación se encuentra la 
plaza Nicaragua, de la cual les he ha-
blado, y les confi ere cierta confi anza 
el hecho de que, como ellos califi can 
a Nicaragua como la tierra del olvido, 
alguien se haya acordado de poner 
una plaza que lleve ese nombre.
Yo en estos momentos comienzo a so-
licitar ayuda y a dirigirme a cual quier 
lado a fi n de dar apoyo a esta ONG, 
en principio dando palos de ciego 
pero con la esperanza de que cual-
quier granito de arena pueda aportar 
algo. ¿Me podeis ayudar? Email es el 
condorbig@msm.com.

Pedro Martínez Tinoco
Montcada

Carta al alcalde 
Gracias señor alcalde por ser tan 
amable al quitar la feria para gran-
des y niños. Gracias por subirse el 
sueldo tanto, que fue lo primero que 
hizo nada más entrar en el poder, gra-
cias por crujir a los ciudadanos con 
multas y subida de impuestos, gra-
cias por las zonas azules, gracias por 

quitar el poco sitio de parque que hay 
en el ambulatorio para los niños cuan-
do esos apartados podrían estar me-
jor en la ruta del colesterol. Gracias 
por hacer más difícil la circulación en 
Montcada con el cambio de las calles 
Clavell y Santiago. Gracias por hacer 
el aparcamiento en la calle Jaume I 
en medio de la calle que no se ven ni 
a los coches ni a las personas. Cuan-
do pase una desgracia, nos acorda-
remos de Santa Bárbara. Gracias por 
los nuevos contenedores, son esca-
sos. Tengo que darle la razón al señor 
Montoro cuando dijo que era lo peor 
que podía pasarle a Montcada.

Montse Rodríguez Roca 
 Montcada

Desaigües naturals
Fa anys una riuada va deixar unes ino-
fensives canyes a la base de la sego-
na columna de la passarel·la del riu 
Ripoll que, amb el temps, van crei-
xent. Això, juntament amb la brossa 
acumulada, ha provocat que, a poc a 
poc, es formi un gran clot. És un pe-
rill! De la meva infantesa em recordo 
escoltant els avis d’aquella època, ara 
formo part dels actuals. Entre altres 
coses ens deien –i jo ho repeteixo–, 
que amb l’aigua no s’hi pot jugar. El 
lloc on passa ha d’estar net, sense 
estrangulaments –ponts de petita 
obertura. Tinc molt presents tots els 
desigües existents des del riu Ripoll 
fi ns a la riera Seca dels terme munici-
pal i s’han modifi cat, falta netejar-los 
i cada vegada hi ha més terrenys im-
permeabilitzats, més cabdal d’aigua 
al clavegueram. Viure per veure. 

Pere Herrero
Mas Rampinyo

Carrer Sant Antoni
A la pàgina 8 de La Veu de la segona 
quinzena d´abril, al peu de la fotogra-
fi a referent a la inauguració del carrer 
Sant Antoni, es fa el comentari que 

l´anomenat carrer “és només de via-
nants, que és més segur que abans i 
que dóna prioritat als veins que van a 
peu”. Al principi del carrer hi ha una 
senyal de trànsit de prohibida la cir-
culació, excepte per veïns i serveis.
Dit carrer s’ha transformat en una au-
topista, poden vostés comprobar-ho. 
Els cotxes o motos que volen passar 
ho poden fer amb total impunitat 
amb el perill que això comporta per 
als vianants. 
Aprofi to per donar-vos l’enhorabona pel 
nou format de La Veu.  Força èxits.

Ramon Rafi 
Montcada

Queja
Se le agradece al alcalde que haya 
hecho unas promociones de pisos de 
protección ofi cial, ya que actualmen-
te la juventud lo tenemos muy difícil 
para poder independizarnos, pero se 
pide una vivienda mínimamente dig-
na. Es decir, que no entreguen unos 
pisos que cuando llueve te entre el 
agua en la misma puerta de tu casa, 
por no decir casi dentro, y no haya 
una puerta en la entrada, sino den-
tro del vestíbulo, entre otras muchas 
cosas. Este no es el concepto que 
tenemos los vecinos de Passeig de 
Sant Jordi 65 y de Camí de Sant 
Cugat 1 de una vivienda digna. 
Estamos indignados porque no pue-
de ser que nos hayan entregado 
unos pisos así, y mu cho menos que 
los hayan aceptado dentro del con-
curso de protección, y que nadie haya 
pensado en ese grave problema con el 
cual nos encontramos ahora todos los 
vecinos. Sólo pedimos que nos arre-
glen esto, no como desperfecto, sino 
como un error gravísimo a la hora 
de diseñar el edifi cio y no pensar 
en estas consecuencias. Esperamos 
unas soluciones apropia das.

Lourdes Moreno
Mas Rampinyo

El proper número, el 25 de maig
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Observació del cel nocturn 
de Montcada i Reixac. Les 
inscripcions, gratuïtes, s’han 
de fer al Servei de Medi Am-
bient. Organitza: Ajuntament 
i ACER.

www.montcada.cat

>Agenda Nit d’estels 
a Montcada
26 de maig

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”
Del 22 de maig al 5 de juny

Exposició “125 anys del “Sagrat Cor”
Del 15 al 21 de maig

I CINEMA

LA VIDA DE LOS OTROS
Òscar a la pel·lícula estrangera
12 de maig, a les 19 i 22h
PREU PER SESSIÓ: 3,60 EUROS

EXPOSICIÓ I

RECORD A CAPELLA
“El dibuix i Joan Capella”

Fins al 16 de maig
FUNDACIÓ JOAN CAPELLA

I ACTE PÚBLIC

FESTA MAJOR 2007
Presentació del programa
17 de maig, a les 19.30h
PRESENTACIÓ DELS CARTELLS GUANYADORS

11 l divendres
Trobada de rondalles. En el marc de la 
Setmana de les Arts, que organitzen els 
Casals de la Gent Gran de La Mina i de 
Montcada i Reixac. Hora: 17h. Lloc: Ca-
sal de la Gent Gran Casa de la Mina.

Hora del conte. Un embolic de contes. 
Amb Eva González. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Montcada Centre.

Teatre. Algunes criatures. Mostra de 
Teatre Juvenil. Amb el grup del taller de 
teatre de l’IES Montserrat Miró. Hora: 
20h. Lloc: Auditori. Gratuït. 

Celebració. Festa del soci 2007 del CH 
La Salle Montcada. Hora: 23h. Lloc: Dis-
coteca Cactus.  Entrada lliure.

12 l dissabte
Cinema. La lengua de las mariposas. 
Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina.

Cinema. La vida de los otros. Hora: 19 i 
22h. Lloc: Auditori. Preu: 3.60 euros.

Concert. Ingrávidos. Hora: 20h. Lloc: 
Pub Boulevard (Carretera Vella, 74). 

13 l diumenge
Fira. Fira d’artesania i del comerç just. 
Hora: a partir de les 10h i fi ns al migdia. 
Lloc: carrer Reixagó. Organtiza: Associa-
ció de Comerciants de Can Sant Joan i 
Tazumal.

Concurs. XXV concurs popular de roses 
de Terra Nostra. Hora: 11h. Lloc: Plaça 
del Poble. A les 12h, sardanes amb la 
cobla Canigó. Organitza: AV de Terra 
Nostra.

14 l dilluns
Exposició. Samarretes de artista local 
Dominic. Fins a l’1 de juny. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler.

15 l dimarts
Exposició. Fotografi es amb motiu dels 
125 anys del col·legi Sagrat Cor. Fins al 
21 de maig. Lloc: Casa de la Vila.

17 l dijous
Festa Major 2007. Presentació del pro-
grama d’activitats i lliurament dels pre-
mis del concurs de cartells. Els cartells 
participants estaran exposats fi ns al 5 
de juny. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

18 l divendres
Taller de circ. “Una escola de nassos”. 
Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 
Gratuït.

Concert. L’Espingari a les tavernes. 
Hora: 21.30h. Lloc: Bar la Cacharrera 
(Reixagó cantonada amb Molí). Organit-
za: L’Espingari.

19 l dissabte
Conferència. Comptes. Emmarcada en 
el cicle “Aquesta primavera, gaudeix i 
coopera”. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic 
Can Cuiàs.

Celebració. Macrofesta de primavera. 
Amb sopar, música i espectacles. Hora: 
21h. Lloc: Gran Casino. Preu: 12 euros 
(inscripcions fi ns al 17 de maig). Orga-
nitza: Amics de Montcada. 

Concert. Tumbaos al sol. Hora: 20h. 
Lloc: Pub Boulevard (Carretera Vella, 
74). Entrada lliure.

20 l diumenge
Homenatge. Dia del soci de la UE Sant 
Joan-Atlètic de Montcada. Hora: 10h. 
Lloc: Estadi de futbol de la Ferreria. Or-
ganitza: UE Sant Joan-Atlètic.

Concert. Tumbaos al sol. Hora: 20h. 
Lloc: Pub Boulevard (Carretera Vella, 
74). Entrada lliure.

Passejada. Fins a l’antiga parròquia de 
les Feixes (Collserola). Hora: 10h. Lloc 
de trobada: Centre Cívil l’Alzina. Organi-
tza: AV Terra Nostra

21 l dilluns
Conferència. “Salut i prevenció de riscos 
laborals en clau de dona”, amb Con-
cepción Pascual Lizana, subdirectora 
general de seguretat i salut laboral de 
la Generalitat. Hora: 19h. Lloc: Casa de 
la Vila. Organitza: Ofi cina d’Atenció a la 
Dona.

22 l dimarts
Inauguració. Exposició de fotografi es 
de la Festa Major 2006. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila. Organitza: Regido-
ria de Cultura i Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac.

23 l dimecres
Reunió. Consell Escolar Municipal. 
Hora: 17:30h. Lloc: Casa de la Vila.

24 l dijous
Cafè-fòrum. Tiempos modernos. De 
Charles Chaplin. Hora: 17h. Lloc: Cen-
tre Cívic l’Alzina. Organitza: Grup de Do-
nes de Terra Nostra.

Hora del conte. Rondalles alguereses. 
Amb Carles Alcoy. Hora: 18h. Lloc: Bi-

blioteca de Can Sant Joan.

25 l divendres
Portes obertes. A l’Escola d’Adults de 
Montcada i Reixac. Hora: de 16.30 a 
18.30h. Lloc: Escola d’Adults (c/Reixa-
gó, 5). Organitza: Regidoria d’Educació i 
Escola d’Adults.

Inauguració. Cinema Punt de Trobada. 
Hora: per confi rmar. Lloc: Espai lúdic de 
Montcada i Reixac, Mas Rampinyo.

Ajuntament-omic (consumidors) ........  935 726 474
Ambulàncies  ......................................................061
Andròmines  ........................................935 641 574
Auditori municipal  ..............................935 751 289
CAP Montcada (concertar visites)  .......902 111 444
(Servei d’urgències)  ............................935 750 544
CAP Les Indianes (concertar visites) ....902 111 444
(telèfon directe)  ...................................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
Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC)  .....902 270 370
Of. d’atenció a la Dona (OAD)  .............935 651 122
Policia Local  ........ 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional  ........... 935 642 450-935 642 654
Protecció Civil  ....................................935 751 717
Punt de servei Fecsa  ...........................935 641 137
Recollida de mobles vells  ...................935 641 247
Institut Municipal d’Esports (IME)  .......935 650 999
Servei de recaptació (OALGT) .............  935 647 743
Servei Local de Català (SLC)  ..............935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SPE)  935 648 505
Serveis Socials  ...................................935 753 430
Espai Jove (Can Tauler)  .......................935 641 741
Taxis  ....................................................936 917 600

Telèfons d’interès
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FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

La Unió estrena coberta i anuncia una 
nova fase de remodelació de la seu
El programa festiu, que va tenir lloc entre el 27 d’abril i l’1 de maig, va ser molt participatiu malgrat la pluja

Laura Grau  |  Mas Rampinyo

Després de fer realitat el projecte 
de substituir l’antiga teulada de 
la seu de La Unió per una cober-
ta nova, el president de l’entitat, 
Pedro Arévalo, ha anunciat que 
abans de fi nal d’any s’abordarà 
una segona reforma que consis-
tirà en “adaptar l’edifi ci per-
què sigui accessible a persones 
amb problemes de mobilitat 
i adequar l’escenari a la nor-
mativa vigent”. Per fer front a 
aquesta nova inversió La Unió 
compta amb una subvenció de 
90.000 euros de la Generalitat. 
La nova coberta, fi nançada per 
l’Ajuntament, es va donar per in-
augurada coincidint amb el pregó 
de Festa Major, el 27 d’abril, i la 
inauguració de tres exposicions 
sobre el ball de gitanes, les ma-
nualitats del Grup de la Dona i 
marqueteria, de Francesc Genés.

Pregó en vers. Enguany el pregó 
va anar a càrrec d’Antoni Escri-
gas, veí del barri, que va reivindi-
car en forma de versos la identitat 
de Mas Rampinyo i la necessitat 
de no perdre els orígens a pesar 
dels canvis que comporta el pro-
grès. Entre els actes més parti-

cipatius destaquen el ball de nit 
amb l’Orquestra Cimarron i la 
desfi lada de vestits del ball de 
gitanes del Vallès, una de les no-
vetats del programa que va tenir 
molt bona acollida i que va anar 
acompanyada del passi d’un au-
diovisual amb imatges antigues de 

l’Esbart Dansaire. L’Associació de 
Botiguers de Mas Rampinyo va 
recaptar 400 euros a la botifarrada 
solidària –a favor de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer– que 
va fer l’1 de maig i que es va tras-
lladar a la pista coberta del CEIP 
Elvira Cuyàs a causa de la pluja. 
Aquest també va ser l’escenari de 
la Trobada de Puntaires del Grup 
de la Dona i l’exhibició del grup 
Gimnàstic de la Unió. “En general 
estem molt contents de la parti-

cipació –ha explicat Arévalo– i 
de l’organització dels diferents 
actes”.

Incidents. L’única nota nega-
tiva de la festa té a veure amb 
els incidents que es van regis-
trar la tarda del 27 d’abril a la 
fi ra d’atraccions on va tenir lloc 
una baralla entre alguns fi rai-
res i un grup de persones que, 
segons Arévalo, es dediquen a 
vendre droga des de fa més d’un 

any a la plaça de l’envelat: “Els 
veïns veiem amb preocupació 
com un grup de petits trafi -
cants s’ha apoderat d’aquest 
espai per als seus assumptes, 
creant malestar al barri”. 
Els altercats van fer neces-
sària la presència dels Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local. 
Arévalo ha dit la situació s’han 
posat en coneixement de les au-
toritats però, de moment, “no 
hem vist resultats”, ha afegit. 

La Fira d’Artesania i 
del Comerç tindrà prop 
de 70 carpes.  PÀG.  23

El Dia de la Dansa 
registra una àmplia 
participació.  PÀG.  24

La desfi lada dels 
vestits de ball de 
gitanes a la seu de 
La Unió va tenir molt 
bona acollida

El 17 de maig 
es presenta el 
programa de 
Festa Major 
2007

La desfi lada de vestits de ball de gitanes a la seu de la Unió va ser un èxit  de públic | MANUEL GALLART

El Grup de Gimnàstica de la Unió va fer una excel·lent exhibició | PEDRO CABALLERO Antoni Escrigas fent el pregó | PILAR ABIÁN

Laura Grau  |  Montcada

El 17 de maig l’Ajuntament farà 
un acte a l’Auditori (19.30 h) per 
presentar el contingut del pro-
grama de la Festa Major 2007, 
que tindrà lloc de l’1 al 4 de juny. 
Mojinos Escozíos i Efecto Mari-
posa són els grups que protagoni-
tzaran els dos dies de concert per 
a joves. Com a novetat es posarà 
a la venda una entrada combina-
da de 5 euros per als dos concer-
ts. L’entrada a un únic concert 
costarà 3 euros. Una part impor-
tant de la programació infantil 
es traslladarà a la plaça Joanot 
Martorell i s’incorporen dues no-
ves propostes: un ball nocturn el 
2 de juny a la plaça de l’església 
amb l’orquestra Privada i una 
segona ballada de sardanes. En 
aquest acte ja es podran adquirir 
les samarretes commemoratives.

Cartells i pintura. El 17 de maig 
també es donarà a conèixer el 
veredicte del Concurs de Car-
tells, que ha comptat amb 33 
participants. A més del primer 
premi, el jurat també atorgarà 
tres accèssits als cartells que trien 
les entitats organitzadores de les 
festes majors de La Ribera, Can 
Sant Joan i Mas Rampinyo. Tots 
els cartells seleccionats i premiats 
seran exposats a l’Auditori fi ns 
al 5 de juny. També es podran 
veure al mateix recinte les obres 
dels 22 participants a la Mostra 
de Pintura de Festa Major. 

Mojinos Escozíos, plat fort  |  ARXIU
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El 13 de maig el carrer Reixagó 
de Can Sant Joan esdevindrà un 
gran aparador del comerç i de 
l’artesania. Prop de setanta co-
merços i artesans s’han inscrit a 
la XXXII Fira d’Artesania i del 
Comerç que repeteix la fòrmula 
engegada la passada edició de 
promoure el comerç del barri 
i alhora mantenir les parades 
d’artesania. Les carpes dels arte-
sans s’ubicaran entre els carrers 
Bateria i Besòs i les dels comer-
ciants del barri estaran situades 
des del carrer Besòs fi ns al carrer 
Molí. 

Resposta massiva. L’Associació de 
Comerciants de Can Sant Joan es 
l’entitat organitzadora de la Fira 
després que l’any passat decidís 
fer-se’n càrrec per evitar la seva 
desaparició. “Va anar tan bé 
–diu el president, Rafael Domín-
guez– que enguany la resposta 
dels comerciants ha estat mas-
siva i, fi ns i tot, hem hagut de 
limitar-ne la xifra per manca 

de carpes”. També aquest any 
la Fira inclourà les parades de 
Comerç Just i de col·lectius rela-
cionats amb la cooperació com 
Tazumal i Taroof Bi Salam, entre 
d’altres. Al llarg del matí està pre-
vista una cercavila a càrrec de la 
Colla de Gegants de Montcada i 

una exhibició de taekwondo del 
Gimnàs Jym’s. Una novetat és la 
retransmissió en directe de la Fira 
per Telemir, una televisió per In-
ternet que tindrà una carpa on es 
faran entrevistes i que també es 
podrà veure als diferents televi-
sors que s’ubicaran a la fi ra. 

XXXII FIRA D’ARTESANIA I DEL COMERÇ DE CAN SANT JOAN

Prop de setanta parades ompliran 
al carrer Reixagó el 13 de maig

Laura Grau  |  Redacció

L’Associació de Comerciants es fa càrrec de l’organització per segon any consecutiu

TEATRE 

Cloenda de la II Mostra 
de Teatre als instituts
Antaviana, de Pere Calders i 
Dagoll Dagom va ser l’obra que 
van representar el 9 de maig a 
l’Auditori un dels dos grups 
d’alumnes del taller de teatre 
que s’ha fet al llarg del curs a 
l’IES Montserrat Miró. El ta-
ller, que també s’ha dut a terme 
a l’IES La Ribera, l’organitza 
l’Ajuntament amb el suport de 
l’Institut del Teatre i la Dipu-
tació i aquesta és la segona edi-
ció. L’11 de maig, l’altre grup 

representarà Algunes Criatures 
de Sergi Belbel i altres autors. 
També serà a l’Auditori i se’n fa-
ran tres representacions (10, 12 i 
20h) amb entrada gratuïta. 
Un dels principals objectius 
d’aquesta activitat, segons 
la professora de teatre Soles 
Velázquez, “és que els joves 
s’apropin al teatre implicant-
los en la preparació d’una 
obra, fomentar el treball en 
equip i desenvolupar la crea-
tivitat”. 

Una parada d’artesania i l’actuació d’un grup del Magrib a l’anterior edició | PILAR ABIÁN

Laura Grau  |  Montcada

Alumnes d’un dels dos grups de teatre de l’IES M.Miró representant Antaviana | LAURA GRAU
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en 2 minuts...

> Comerços en suport del català
Tretze voluntaris del municipi formen parella lingüística amb  per-
sones que volen practicar l’idioma en el marc del programa Volun-
taris per la llengua, que promou la Secretaria de Política Lingüísti-
ca des del Servei Local de Català (SLC). La novetat és que, amb la 
col·laboració de la Regidoria de Comerç, s’hi han afegit comerços 
col·laboradors. Sis establiments –AIE Comercial Electrònica, El 
Cafè de Montcada, La casa de la fruita, Tallers Magro, Tot festes 
i Tot i més– ja tenen un distintiu a la vista amb el compromís de 
parlar en català als seus clients. | PA

> L’AV de Terra Nostra impulsa la cultura 
La sala d’exposicions del Gran 
Casino de Terra Nostra acull 
una exposició de pintura de 
Pilar Mombiela –a la foto–, 
veïna del barri que compagi-
na la seva feina d’infermera 
amb l’afi ció a la pintura. La 
mostra estarà exposada fi ns 
el 13 de maig i forma part de 
les activitats que l’Associació de Veïns de Terra Nostra realitza al 
Casino per fomentar la cultura al barri | LR

> Exposició sobre el Sagrat Cor
La sala d’exposicions de la Casa de la Vila acollirà entre el 15 i el 
21 de maig una mostra amb fotografi es i records de l’escola Sagrat 
Cor de Jesús de Montcada, que va ser fundada per la Germanes 
Dominiques de l’Anunciata el 1882 i que enguany celebra el seu 
125è aniversari. El 5 de maig es va fer una macrofesta al camp de 
futbol del Font Freda i el 8 de maig una xerrada sobre la fundació 
de l’escola. El dia 20 es farà una Eucaristia i  l’AMPA lliurarà al 
centre una placa commemorativa. Les celebracions clouran amb 
un sopar d’exalumnes el 8 de juny. | LR

DIA DE LA DANSA

Ple absolut a la sisena edició del 
festival de ball de Montcada
Una dotzena de grups i entitats van mostrar la gran diversitat d’estils de ball  

La plaça Joanot Martorell es va 
omplir de públic el 6 de maig per 
assistir a l’acte que va organitzar 
la Regidoria de Cultura amb 
motiu del Dia Internacional de la 
Dansa. El programa va inclou re 
les actuacions del Grup de dan-
sa  dels centres cívics Can Cuiàs 
i l’Alzina; el Grup de Dones de 
Can Cuiàs; els alumnes de dansa 
oriental dels cursos de Cultura i 
dels de l’IME; l’Esbart Dansai-
re i el Club Invicto de Balls de 
Saló (de La Unió), les escoles 
de Dansa Susana Arévalo, Eva 
Nieto i Jym’s, el grup d’aeròbic 
de la Zona Esportiva Centre 
i l’Associació Ballet Flamenco 
Triana. 
La regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), va destacar “la 

gran diversitat de balls que 
es pot practicar a Montcada i 
l’entusiasme dels grups que hi 
participen”. De cara a la pròxi-
ma edició es limitarà el temps 

d’actuació de cada grup, de 20 a 
15 minuts, perquè el festival aca-
bi a les 14 h, “així evitem que 
que s’allargui en excés la dura-
da del festival”, explica Morral.

Laura Grau  |  Montcada Centre

> Teatre amateur a l’Auditori
Alumnes dels cursos de teatre 
de la Regidoria de Cultura van 
representar l’obra La barca sin 
pescador , d’Alejandro Casona, 
el 29 d’abril a l’Auditori davant 
una vuitantena de persones. 
La representació va ser dirigi-
da per la montcadenca Raquel 
Fernández | LR

AFOMiR crea un concurs per a nens 
Les fotografi es participants s’exposaran en el marc del Foto Montcada 2007

L’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada i Reixac (AFOMiR) ha con-
vocat un concurs de fotografi a 
adreçat a nens i joves amb edats 
compreses entre els 8 i els 16 
anys. Cada participant pot pre-
sentar un màxim de tres obres 
–en paper fotogràfi c no proces-
sat amb impresora– que refl ec-
teixin quina és la seva percepció 

de Montcada. Les fotos s’han de 
lliurar en mà al Centre Cívic An-
tigues Escoles de Mas Rampin-
yo, seu de l’Afomir, a l’Auditori 
o a la Casa de la Vila. La data 
límit d’admissió de treballs és el 
31 de maig.  
Hi ha dues categories: de 8 a 12 
anys i de 13 a 16. El veredicte es 
farà públic el 9 de juny a la seu de 
l’entitat organitzadora. Les obres 

presentades formaran part d’una 
exposició itinerant que es podrà 
veure als col·legis i instituts en 
el marc de Foto Montcada 2007, 
que tindrà lloc del 15 de juny al 
15 de juliol. El vicepresident de 
l’AFOMiR, Pedro Caballero, ha 
destacat que aquesta iniciativa 
“pretén fomentar l’interès dels 
més joves per la fotografi a com 
a eina d’expressió artística”. 

Laura Grau  |  Redacció

El grup de dansa oriental dels cursos de Cultura va fer la dansa del ventre | SANTI ROMERO

 | MANUEL LÓPEZ

 | EULÀLIA BOFILL
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Intensa activitat per 
celebrar el Dia del Llibre

SANT JORDI ALS INSTITUTS. El matemàtic 
colombià, Jaime García, va visitar el 23 d’abril 

l’IES La Ferreria on va fer una exhibició de càlcul 
matemàtic (foto 1). L’IES Montserrat Miró va fer 
l’acte de lliurament de premis del XIIè Concurs 
Puig Adam, que organitza el departament de Ma-
temàtiques. Els premiats van ser Sabina Vilagut, 
Oriol Reyes, Arnau Busquets, Clara Garcia, Lídia 
Fos i Daniel Algar (foto 2). L’IES la Ribera va ce-
lebrar Sant Jordi al Casino de Terra Nostra el 20 
d’abril on es van diverses activitats com una obra 
de teatre i una cantada de la coral Les Veus de la 
Ribera, formada per alumnes (foto 3).| LG

La Fira del Llibre del carrer Major, el 23 d’abril, va rebre centenars de visitants |  SILVIA DÍAZ

El concurs Guanya’t un Punt va superar els 800 participants. A la foto, els nens i nenes premiats |  SILVIA DÍAZJúlia Gaset, d’Argentona, –al centre– va guanyar el concurs Vet aquí un Gat |  S.DÍAZ

Els petits escriptors de contes seleccionats al concurs Els Contes d’en Sergi |  LAURA GRAU D’esquerra a dreta, la periodista Sònia Hernandez, l’escriptor Enrique Vila-Matas i el crític i escriptor Juan Antonio Masoliver |  SILVIA ALQUÉZAR

Fira de Can Sant Joan  |  SÍLVIA ALQUÉZAR

Laura Grau | Redacció

SANT JORDI

Com cada any, Sant Jordi va 
aglutinar entorn de la cultura, els 
llibres i la rosa una gran quanti-
tat de públic, especialment a les 
dues fi res del llibre al carrer que 
van organitzar les biblioteques i 
la Regidoria de Cultura a Can 
Sant Joan (22 d’abril) i al centre 
(23 d’abril). La programació, que 
va arrencar a mitjan d’abril amb 
una exposició sobre el dibuix de 
Joan Capella –que encara es pot 
visitar a l’Auditori fi ns al 16 de 
maig– ha destacat per la qualitat 
i la quantitat d’actes que s’han 
dut a terme. El concurs Guanya’t 

un punt, amb més de 800 parti-
cipants, va omplir l’Auditori du-
rant el lliurament de premis (19 
d’abril) que va anar seguit del 
veredicte del Vet Aquí un gat . El 
jurat va concedir el primer pre-
mi a Júlia Gaset, d’Argentona. 
Les fi nalistes van ser Rosa Vila i 
Maria Pilar Cabrerizo. Els Con-
tes d’en Sergi, fallat el 20 d’abril, 
va premiar una desena de nens 
que han vist publicat el seu con-
te. La V Jornada Literària Juan 
Ramon Masoliver (25 d’abril) va 
tenir com a convidat l’escriptor 
Enrique Vila-Matas.

1 2 3
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el retro-visor Natàlia Muñoz

L’equipament donava feina a més d’una desena d’homes de Montcada i Reixac

Durant molts anys –des de prin-
cipi del segle passat– Montcada 
i Reixac va tenir un escorxador 
municipal situat a l’esplanada 
que hi ha al costat de la carnis-
seria Camps. L’equipament do-
nava feina a més d’una desena 
de montcadencs. A la part de-
dalt de la fotografi a, d’esquerra 
a dreta, podem veure Ramon 
Comerma, pagès de Mas Ram-
pinyo; Juanito Font, conegut 
com El Reganyando; Isidre Mo-
ratona i Miquel Pérez, que era el 
treballador més jove. A la sego-
na fi la, asseguts a la banqueta, 
hi ha Quim Palau; Esteve Rosell, 
conegut com El Carquinyoli, Isi-

dre Ventura, Francisco Borràs i 
el Noi tia, que en realitat es deia 
Josep Trias. Els membres de 
l’escorxador municipal també 
treballaven matant bestiar als 
escorxadors industrials del po-

ble, com el de Ca Lasus, i per 
cases particulars. Miquel Pérez 
recorda que “la feina era molt 
dura perquè no només havíem 
de matar l’animal, també carre-
tejar-lo i esquarterar-lo”. 

Segons Joan Rosell, fi ll d’El Car-
quinyoli, “cap d’ells estava as-
segurat i cobraven en funció 

que les peces de carn que pro-
duïen”. Rosell recorda que el 
seu pare i els seus companys 
quedaven els dissabtes per re-
partir-se els guanys de la setma-
na, prop de 2 euros (300 pes-
setes). L’antic escorxador va ser 
enderrocat quan es va construir 
la carretera de l’Avinguda de la 
Ribera, fa més de vint anys.

Històries de l’antic escorxador

L’equip d’escorxadors que va treballar al municipi als anys 50  |  ARXIU J.ROSELL

CERCLE CULTURAL

Ramon Alcoberro parla 
sobre l’ateisme 
El fi lòsof i professor de la Uni-
versitat de Girona Ramon Al-
coberro Alcoberro va visitar 
el Cafè Montcada el 3 de maig 
convidat pel Cercle Cultural. El 
professor va repassar la història 
de l’ateisme des de l’antiga Grè-
cia fi ns l’actualitat i va parlar 
d’alguns de fi lòsofs com Xenòfa-
nes, que va criticar la teoria 
antropomòrfi ca de Déu, dient 
que “si els cavalls tinguessin 
Déu, segur que tindria forma 
d’animal”. De Sòcrates va re-
cordar que va descobrir “una fe 
més emocional que no pas po-

lítica” i sobre Epicur va citar la 
seva teoria, que deia que “si Déu 
causa mal, o és impotent o no 
existeix”. Alcoberro també va re-
passar el cristianisme i l’època de 
la Il·lustració, en la que se subs-
titueix la raó per la religió. El fi -
lòsof va reivindicar la fi gura de 
Francesc Sunyer i Capdevila, un 
pensador català de fi nal del segle 
XIX que en el seu llibre Dios va 
fer una interessant refl exió sobre 
l’ateisme a Catalunya, en la que 
fugia del tòpic que el pensament 
català tingués infl uències carlis-
tes o catòliques sinó més aviat de 
la corrent positivista.

Silvia Diaz  |  Montcada

Ramon Alcoberro acompanyat de Montse Madurell, presidenta del Cercle |  SILVIA DÍAZ

També treballaven 
a escorxadors 
industrials del poble
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Per tenir a punt la instal·lació 
abans de l’estiu, l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) ha 
posat en marxa uns treballs per 
remodelar les instal·lacions de 
la piscina d’estiu –a la Zona Es-
portiva Centre del carrer Bona-
vista– tant la zona de banys com 
els vestuaris, l’entorn i la gra-
deria, per un import de 337.637 
euros. Per tal de dur-los a terme, 
l’Ajuntament ha traspassat aques-
ta quantitat a l’IME a través d’un 
Decret d’Alcaldia. El president 
de l’Àrea Econòmica, Joan Ma-
resma (CiU), va donar compte 
al Ple d’abril, fet el dia 26, del 
traspàs pressupostari de 797.622 
euros per dur a terme diversos 
projectes esportius.

Aluminisi, descartada. El regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC), va 
explicar que “l’any passat vam 
detectar fuites d’aigua a la pis-
cina provocades per l’antiguitat 
de la instal·lació. Hem fet ac-
tuacions puntuals al llarg de 
l’any però ens hem adonat que 
es necessita una intervenció 
global”. Parra ha justifi cat la ur-
gència de l’operació econòmica 
perquè la piscina es posarà en 
marxa a mitjan de juny. La zona 
més afectada del complex és la 
grada, que fa anys que està tan-
cada per perill d’enfonsament, 
perquè presenta grans esquerdes. 
Parra ha indicat que “un estudi 

elaborat per una empresa de 
València ens ha revelat que la 
grada no pateix aluminosi –un 
fet que s’havia contemplat fi ns 
ara– sinó que té un ciment po-
rós que provoca els problemes  
a la piscina”. Esquerra va criti-
car que es des tinin aquests diners 
a una instal·lació que, “en pocs 
anys es traslladarà a un altre 
lloc”, va dir la portaveu, Marta 
Aguilar. Parra va dir que s’està 
estudiant la possibilitat de fer 
canvis, però va afegir que “enca-
ra no hi ha res confi rmat”.

>Esports

MILLORES A EQUIPAMENTS 

L’IME destina més de 300.000 euros 
a remodelar la piscina del centre
Un informe elaborat per una empresa de València descarta que la graderia de la instal·lació municipal pateixi aluminosi

Silvia Díaz  |  Montcada

Un operari treballa a les obres de millora a la piscina del carrer Bonavista  |  SANTI ROMERO

El complex esportiu del carrer 
Bonavista va ser una instal·lació 
modèlica en el seu temps. Es va 
inaugurar el 12 de juliol de 1970 
i, en aquella època, hi havia molt 
pocs municipis amb una piscina 
de 50 metres de llargada, tres 
trampolins de diverses alçades i 
una zona d’esbarjo. Al març del 

2004, la instal·lació va tancar un 
cicle amb la retirada del globus 
aerostàtic, que va suposar que 
el complex només es fes servir, 
a partir d’aquell any, a l’estiu. 
Aquesta decisió estava relacio-
nada amb la posada en marxa 
del complex lúdic-esportiu Mon-
tcada Aqua | SD

Un arquer local 
participarà 
al Mundial 
d’Hongria

L’arquer Joan Manel Lechuga, 
del Club Català de Tir amb 
Arc-Can Piqué de Montcada, ha 
estat seleccionat per la Federació 
Espanyola de Tir amb Arc per 
participar al Tercer Campionat 
de Món en la modalitat de tres 
dimensions, que es disputarà del 
6 al 9 de juny a Sopron (Hon-
gria). El torneig es regirà pel nou 
reglament de 3D, que permet 
tirar una segona fl etxa a cada 
diana si a la primera tirada no 
s’ha aconseguit cap punt. La ce-
rimònia inaugural serà el dia 6, 
mentre que la primera jornada 
tindrà lloc el dia 7 amb les eli-
minatòries individuals. El club 
s’ha mostrat molt content per 
la selecció de l’arquer montca-
denc. El president, Toni Roca, 
ha desitjat molta sort a Lechuga 
i espera que pugui fer un bon pa-
per. Per la seva banda, l’arquer 
local ha manifestat que la seva 
participació al Mundial li fa mol-
ta il·lusió i és un nou repte en la 
seva trajectòria esportiva.l’apunt històric

Va ser una instal·lació modèlica als anys 70

L’STE Group deixa 
escapar l’ascens directe 
a Plata.  PÀG. 28 

El Valentine femení 
ja és equip de Primera 
Catalana.  PÀG. 29

Sílvia Alquézar  |  Redacció

TIR AMB ARC

Joan Manel Lechuga  |  CAN PIQUÉ
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FUTBOL. Grup Primer de Preferent 

El CD Montcada és quart a tres 
punts de la promoció per pujar
La plantilla confi a poder guanyar els tres partits que queden perquè acabi la lliga i que alguns dels rivals directes punxin

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El CD Montcada segueix viu en 
la lluita per l’ascens a Primera 
Catalana, malgrat l’última de-
rrota al camp del líder, el San 
Cristóbal de Terrassa, per 4-1, el 
passat 6 de maig. L’ensopegada 
ha fet baixar un lloc a la classi-
fi cació a l’equip de José Manuel 
Jurado, que ara és a la quarta 
posició a tres punts del segon, 
el Bellavista Milán, que ocupa 
la plaça de promoció. A manca 
de tres jornades perquè acabi la 
competició, l’ascens està molt 
disputat i, segons els mateixos 
protagonistes, fi ns a l’última jor-
nada no quedarà defi nida la clas-
sifi cació fi nal.

Cara i creu. El Montcada va acon-
seguir el primer triomf amb Jurado 
a la banqueta el 22 d’abril davant 
el Vilassar per 1-2 amb gols de 
Javi Ventas i Mario, una victòria 
que va suposar la fi  d’una ratxa 
negativa de tres derrotes consecu-
tives. A la jornada següent, la tren-
tena, els montcadencs van sumar 
tres punts d’or al nou estadi de 
la Ferreria en vèncer el Bellavista 
Milán per 1-0 amb un gol al minut 
89 de Javi Román, davanter cen-
tre fi txat recentment del Sants que 
va debutar al matx del Vilassar en 
substitució del capità Sergio, lesio-
nat. També aquestes setmanes el 
club local s’ha reforçat amb una 
altra incorporació, el mitja punta 

Juanito, que prové del Castellar 
del Vallès. 
Al darrer matx disputat, el Mont-
cada no va començar bé, ja que al 
minut 23 ja perdia per 2-0 a causa 
d’un seguit d’errades defensives. 
El Montcada va millorar el joc i 
va aconseguir escurçar la diferèn-
cia amb un gol de cap d’Israel. 
Abans del descans, el conjunt 

montcadenc encara va disposar 
d’una ocasió clara per marcar 
que no va aprofi tar. A la represa, 
l’equip de José Manuel Jurado va 
fer tres pals i va tornar a crear 
una gran oportunitat per empatar 
que va desfer el porter terrassenc. 
El matx, però, es va trencar amb 
l’expulsió de Javi Ventas, una su-
perioritat numèrica que el líder 

no va deixar escapar per endur-se 
els tres punts. “Es van cometre 
massa errades en defensa”, ha 
dit el tècnic, José Manuel Jurado, 
qui s’ha mostrat optimista en la 
recta fi nal de la lliga. El Montca-
da ha de guanyar els tres partits 
que resten de la competició i es-
perar una ensopegada del segon 
i tercer. 

 El davanter centre Javi Román celebra el gol que va fer al Bellavista al minut 89 envoltat dels seus companys  |  SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera A

L’STE Group diu adéu a 
l’ascens directe
L’STE Group es va deixar a la 
pista de l’ Amantes de Teruel (7-
4) les seves darreres opcions per 
acabar líder del Grup Cinquè de 
Primera A. A la penúltima jorna-
da, els homes de Carlos Lean-
dro van encaixar, per primera 
vegada aquesta temporada, set 
gols mentre que L’Hospitalet va 
guanyar a Alcorisa (1-6) i ja és 
equip de Divisió de Plata. 

Derrota inesperada. L’ensopegada 
a Terol va esvair les últimes op-
cions dels montcadencs, que ha-
vien perdut una gran oportunitat 
dues setmanes abans en caure 
derrotat a la pista del modest At-
mella de Merola (2-1). La derro-
ta va ser més dolorosa quan va 

saber que l’empat li hauria donat 
el lideratge ja que L’Hospitalet 
també havia perdut a Monistrol 
(1-0). 
Entre aquests dues derrotes, el 
Montcada es va donar l’alegria 
d’aconseguir la golejada més gran 
a la lliga amb un 9 a 2 davant 
l’Alcorisa. Emilio va ser el gran 
protagonista en fer quatre gols. 
Una vegada confi rmat l’ascens 
de L’Hospitalet, Leandro feia 
balanç: “No estic content amb 
el fi nal de temporada. Si vols 
pujar, no pots fallar tant”. Ara, 
i a falta de l’últim partit a casa 
davant el Colo Colo de Saragos-
sa, l’STE encara té una opció per 
pujar: ser un dels millors segons 
i esperar alguna renúncia dels lí-
ders dels nou grups. Emilio va marcar quatre gols contra l’Alcorisa de Terol  |  SANTI ROMERO

Rafa Jiménez  |  Terol 

El Santa Maria 
lluita per eludir 
el descens a 
Tercera

La UE Santa Maria està immer-
sa en la lluita per evitar el des-
cens a Tercera Regional. A man-
ca de tres jornades perquè acabi 
la competició, el conjunt de Te-
rra Nostra és l’antepenúltim del 
Grup Novè de Segona Regional 
amb 32 punts, empatat amb el 
Sentmenat. A l’última jornada, el 
conjunt local va perdre contra el 
Lliçà per 1-2. La plantilla confi a 
poder guanyar dos dels tres matx 
que resten. Segons ha apuntat el 
capità, Javier Lara, “estaria bé 
no haver-nos de jugar la per-
manència al darrer matx con-
tra la Peña Los Amigos, també 
implicat en el descens”. 

FUTBOL. 2a Regional

El Sant Joan 
celebra el dia 
del soci el 20 
de maig

La UE Sant Joan Atlètica cele-
brarà el pròxim 20 de maig el 
dia del soci, que enguany inclo-
urà també un homenatge a dos 
exjugadors de l’entitat –Enri-
que Terricabris i Antonio Dra-
go– que van morir l’any passat. 
La festa, que tindrà lloc al nou 
estadi de la Ferreria, començarà 
a les 10h amb un partit de futbol 
7 entre exjugadors del club. A les 
11.30h es farà l’acte protocol·lari 
amb l’entrega d’un obsequi a les 
famílies dels dos homenatjats i, a 
les 12h, es disputarà el partit en-
tre el Sant Joan i el Vilanova del 
Vallès, el líder, corresponent a la 
trentatresena jornada del Grup 
Novè de Segona Regional. La ce-
lebració acabarà amb un aperitiu 
per als socis.

Resultats. El Sant Joan es troba 
a la zona mitjana de la taula amb 
47 punts. Al darrer matx va em-
patar a un gol a casa contra el 
Sentmenat –a la part baixa de la 
classifi cació– i, a la jornada an-
terior, es va imposar al camp de 
la Llagosta per 0-1 amb un gol 
a les acaballes del matx. D’altra 
banda, l’equip de Can Sant Joan 
ha incorporat recentment el por-
ter Miguel Martínez, de Mon-
tcada. En el capítol negatiu, cal 
destacar la lesió al peu del capità, 
Jordi Jiménez, que es perdrà els 
tres partits que resten de la tem-
porada.

FUTBOL. 2a Regional

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Sílvia Alquézar  |  Redacció
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BÀSQUET FEMENÍ. Grup Quart de Segona Catalana

El Valentine femení puja a Primera a 
manca de tres jornades per al fi nal
El conjunt de Beni López va aconseguir l’ascens en vèncer el Bàsquet Seca de Lleida, el segon, per 54-36

El Valentine femení torna a ser 
equip de Primera Catalana. Les 
noies de Beni López van acon-
seguir l’ascens el 5 de maig des-
prés de superar el Bàsquet Seca 
de Lleida per 54-36, quan enca-
ra faltaven tres jornades perquè 
acabés la competició. El partit va 
ser dur i tens, amb predomini de 
les defenses agressives. El Mon-
tcada va anar sempre al davant 
en el marcador a excepció d’un 
moment al primer quart quan el 
conjunt lleidatà es va posar un 
punt a dalt. 

Celebració. Al fi nal del matx va 
esclatar l’eufòria a la pista per 
celebrar el primer objectiu de la 
temporada. “Estem molt con-
tents perquè hem pujat a Pri-
mera”, ha indicat el tècnic. Per 
la seva banda, la presidenta del 
CB Montcada, Rosa Olivares, 
ha felicitat la plantilla: “Estava 
confi ada que podria guanyar, 
ja que només ha perdut dos 
partits”.
A partir d’ara, l’equip de Beni 
López pensa en la fi nal a quatre 
del Campionat de Catalunya de 
Segona Catalana, que no es ju-
garà a Montcada tal com havia 
sol·licitat el club local. El torneig 
tindrà lloc a la pista del Joventut 
les Corts de Barcelona el primer 
cap de setmana de juny. 

Les jugadores del Valentine femení celebrant l’ascens a Primera al gimnàs municipal  |  SANTI ROMERO

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Comencen les 
renovacions a 
l’equip EBA

El CB Montcada ha començat a 
confeccionar l’equip EBA de la 
pròxima temporada. El primer a 
renovar ha estat el tècnic, César 
Saura, que sumarà així quatre 
temporades dirigint el Valentine 
masculí. L’entrenador ha avançat 
alguns aspectes de la nova plan-
tilla, com les renovacions del 
base Lluís Curto, de l’aler Raúl 
Ortega i dels pivots Albert Griso 
i Dani Pérez. “La idea és conti-
nuar amb bona part dels juga-
dors”, ha dit Saura.

L’objectiu. Pel que fa a les fi tes 
esportives, la presidenta del 
CB Montcada, Rosa Olivares, 
ha avançat que s’intentarà fer 
un conjunt el màxim compe-
titiu possible amb aspiracions 
d’estar entre els clubs capda-
vanters, “però sense l’obligació 
d’aconseguir èxits”. El Valen-
tine va acabar la lliga al cinquè 
lloc del Grup C amb 15 victòries 
i 11 derrotes. L’última va ser en 
la darrera jornada, el 29 d’abril, 
contra l’Olesa per 70-76 al pave-
lló Miquel Poblet |  SA

BÀSQUET MASCULÍ 

El CB Elvira Cuyàs ha perdut la 
categoria i tornarà la temporada 
vinent a jugar a Tercera Catalana. 
Les noies d’Emiliano Fernández 
van perdre el 6 de maig contra 
el Caldes per 53-69 a manca de 

dues jornades perquè acabi la 
competició. La pivot Sònia Gar-
cía s’ha mostrat decebuda per la 
pèrdua de la categoria i ha valorat 
els motius de la mala temporada. 
Sònia García ha parlat de “fal-

ta d’experiència a la categoria, 
de moltes lesions i canvis a la 
plantilla, entre ells l’entrenador”. 
Respecte al futur de l’equip, Gar-
cía ha avançat que encara és una 
incògnita |  SA 

cb elvira cuyàs

L’equip de Mas Rampinyo baixa a Tercera Catalana

César Saura |  SANTI ROMERO
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La Salle masculí es jugarà la 
permanència a la Lliga Catala-
na a les dues últimes jornades 
de la fase de descens. L’equip 
és al quart lloc amb 25 punts 
empatat amb l’OAR Gràcia de 
Sabad ell, ambdós amb un punt 
d’avantatge sobre el Granollers. 
En total, baixaran a Primera 
Catalana set equips, ja que ni el 
GEiEG de Girona ni el Banyo-
les han aconseguit l’ascens a la 
Primera Estatal. Les sis últimes 
places ja estan adjudicades i, en 
les dues jornades que resten, es 
decidirà quin equip acompanya-
rà als ja descendits. El Montca-
da depèn d’ell mateix, per tant, 
ha de guanyar els dos últims 

matxs contra dos rivals que ja 
han perdut la màxima catego-
ria: el dia 12 a la pista coberta a 
les 19h contra el Sabadell i, a la 
setmana següent, contra el Sant 
Cugat a domicili. El club ha fet 
una crida a l’afi ció local perquè 
doni suport a l’equip al matx de 
casa. “Necessitem l’ajut de to-
thom per assegurar la victòria 
i la permanència”, ha indicat 
el president, Josep Maresma. A 
les últimes jornades, La Salle va 
perdre contra el Granollers per 
29-26, va vèncer el Palautordera 
per 29-25 i va caure derrotada a  
Bordils, el líder, per 25-18. 
D’altra banda, La Salle celebrarà 
l’11 de maig la festa del soci a la 
discoteca Cactus a les 23h. 

HANDBOL. Fase de permanència Lliga Catalana 

La Salle es juga el descens 
als dos darrers partits
L’equip donaria un pas de gegant guanyant el Sabadell a casa

David González lluita en una jugada contra dos rivals del Palautordera  |  SANTI ROMERO

La Salle ISTE s’ha assegurat 
la segona posició a Primera 
Catalana després de vèncer 
l’Igualada, líder fi ns ara imbatut 
a la categoria, per 25-18 en el 
matx disputat al pavelló Miquel 

Poblet el 6 de maig. Les mont-
cadenques no han perdut cap 
partit de la segona volta, ja que 
l’última derrota va ser precisa-
ment a la pista del conjunt de 
l’Anoia el 24 de febrer |  SA 

el femení

La Salle ISTE s’assegura el segon lloc

Zugasti, líder de 
les clàssiques

Ibon Zugasti, del Saunier Duval-
Alcaraz, va guanyar el Premi de 
la Muntanya de la Volta al Maes-
trazgo, que va tenir lloc els dies 
14 i 15 d’abril. Zugasti lidera el 
rànquing de les proves considera-
des grans clàssiques i a nivell esta-
tal, ocupa la novena posició d’un 
total de més de 2.000 ciclistes. 
D’altra banda, el corredor local 
Jordi Cervantes va acabar cin-
què a la Cursa de les Corts, a 
Barcelona, el 14 i 15 d’abril  |  SA

CICLISME 

L’Ajuntament va retre un homenat-
ge el 3 de maig a la UE Montca-
da pels èxits aconseguits enguany 
al Campionat de Catalunya per 
equips, entre els quals destaca la 
revalidació del títol de campió de 
la Divisió d’Honor. L’acte   —presi-
dit per l’alcalde César Arrizaba-
laga i el regidor d’Esports, Juan 
Parra, tots dos del PSC– va tenir 
lloc a la Casa de la Vila. “És un 
club exemplar”, va dir Arrizaba-
laga |  SD

Reconeixement als èxits de la UE Montcada

Ibon Zugasti |  ARXIU

Sílvia Alquézar  |  Redacció

ESCACS 

L’alcalde i l’edil d’Esports van lliurar un obsequi al president dels escacs   |  SANTI ROMERO

> Èxit de la bicicletada popular
Unes 1.500 persones van participar el dia 6 a la bicicletada pel 
el Besòs entre Granollers i la desembocadura, organitzada per la 
Diputació. La sortida local va ser al pont de la Roca | LR

| SANTI ROMERO
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El Centre Excursionista de Mon-
tcada, el Cim, va organitzar els 
dies 5 i 6 de maig la vintitresena 
edició de la Marxa a peu a Mont-
serrat, que enguany ha comptat 
amb la participació de més de 
550 persones. No hi va haver cap 
incidència destacable i, segons 
l’entitat, tot va sortir bé. El re-
corregut va ser el mateix que en 
anys anteriors, tot i que a l’alçada 
de la riera de Cerdanyola va sor-
gir un imprevist: portava més ai-
gua de l’habitual arran de les últi-
mes pluges i es va haver de buscar 
una ruta alternativa per creuar-la, 
un fet que va retardar una mica 
l’horari pautat. La sortida va te-
nir lloc, com sempre, de l’escola 
La Salle. Els participants van 
travessar el carrer Major per diri-
gir-se per la falda del Turó cap al 
parc de Collserola, a Cerdanyola. 
Va ser una nit freda, però no va 
ploure, tot i que al començament 
de la marxa van caure quatre go-
tes. L’IME, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, va fer un 
petit obsequi a tots els inscrits: un 
barret de color taronja.

EXCURSIONISME

La Marxa a peu a Montserrat compta 
amb més de 550 participants
 La caminada, de 53 quilòmetres, es va desenvolupar sense cap problema entre els dies 5 i 6

Sílvia Alquézar  |  Redacció

La Marxa a peu al seu pas pel carrer Major  |  SANTI ROMERO

ESPELEOLOGIA.  Campionat de Progressió Vertical 

Jordi Camil bat el rècord 
d’Espanya en velocitat
La baixa participació va ser la nota negativa del torneig local

Jordi Camil, del Club Excursio-
nista Malgratenc, va batre el 29 
d’abril el rècord d’Espanya en 
la prova de velocitat a la catego-
ria adult del Primer Campionat 
Vila de Montcada de Progressió 
Vertical, que es va disputar a la 
pista coberta el passat 29 d’abril 
organitzat pel Centre Espeleo-
lògic Alpí Vallesà (CEAV) en 
col·laboració amb l’Institut Mu-
nicipal d’Esport i Lleure (IME). 
Camil, que també va guanyar en 
resistència i en el circuit, va recó-
rrer la distància de 30 metres en 
1 minut i 13 segons. 

Resultats. A nivell local, també 
cal destacar el primer lloc dels 
juvenils Daniel Jiménez en velo-
citat, de Jonathan Fernández en 
resistència i d’Ivan Garcia en el 
circuit. Pel que fa als veterans, 
el guanyador a les tres proves 
va ser Ignasi de Yzaguirre, sots-
campió d’Espanya en majors de 
45 anys. El torneig va comptar 
amb la participació de només 18 
inscrits, entre els quals també cal 
destacar la presència de la vetera-

na Asunción Sánchez, de Terras-
sa, l’actual campiona de Catalun-
ya que té el rècord d’Espanya 
de resistència (120 metres) en 9 
minuts i 55 segons. El CEAV, 
amb seu a Can Sant Joan, s’ha 
mostrat satisfet de l’organització 
del torneig, però ha lamentat la 
baixa inscripció. “Suposem que 
molta gent no ha vingut per-
què ha coincidit amb el pont 
de l’1 de maig”, ha dit Ildefonso 
García, del CEAV.

Un dels participants al circuit  |  SANTI ROMERO

El Club Lee Young Montcada 
ha guanyat un total de 17 me-
dalles –8 d’or, 5 de plata i 4 de 
bronze– al Campionat de Cata-
lunya de tècnica i pumse, que es 
va disputar el 15 d’abril a Bar-
celona amb la participació d’uns 
450 competidors de més de 50 

clubs catalans. Els primers clas-
sifi cats de cada categoria han 
obtingut el passi per al Campio-
nat d’Espanya, que tindrà lloc a 
Gandía (València) els dies 16 i 
17 de juny. El director del Lee 
Young, José Santiago, s’ha mos-
trat molt satisfet amb els resul-

tats i també ha fet palesa la seva 
il·lusió de cara al torneig estatal. 
“Podem fer un bon paper, te-
nim taekwondistes de gran 
qualitat”, ha indicat Santiago, 
que també és l’actual selecciona-
dor espanyol de taekwondo en 
la modalitat de tècnica.

TAEKWONDO. Campionat de Catalunya

El Club Lee Young Montcada guanya 8 
medalles, 5 de plata i 4 de bronze

La delegació del Lee Young  | LEE YOUNG

Els primers classifi cats han obtingut el passi per al torneig estatal, que es farà a València

Sílvia Alquézar  |  Redacció
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més en 2 minuts...
 |  Sílvia Alquézar

FUTBOL. EF MONTCADA. 2a Divisió femení

BÀSQUET. CB MONTCADA B. 2a Catalana

Jugarà la fase de permanència

El sènior B masculí del CB Montcada no ha pogut evitar ju-
gar la fase de permanència a Segona Catalana, després de 
perdre els tres últims partits contra el Sant Fruitós (81-78), el 
Balaguer (73-76) i La Salle (66-71). En l’últim partit de lliga, 
els locals intentaran tenir el factor pista a favor en el play-off 
per mantenir la categoria. 

L’equip femení de l’EF Montcada ha acabat la lliga al quart 
lloc del Grup Segon de Segona, amb 40 punts. Les montca-
denques es van acomiadar de la competició amb una derrota 
contra el Gurb per 2-1. Malgrat l’ensopegada, l’equip s’ha 
mostrat satisfet amb el rendiment a la temporada.

| SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. STE GROUP B > Territorial

L’STE B segueix imparable. Els bons resultats han portat al 
conjunt dirigit per Manel Sol a somiar amb l’ascens a Primera 
B, ja que a manca de tres jornades per al fi nal encara pot 
acabar en tercera posició. Al darrer partit, l’STE B va vèncer el 
Parets, el tercer classifi cat, per 7-3. Segons el tècnic, la clau 
del triomf va ser “la mentalitat guanyadora”.

| SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. 1a Divisió

Bona ratxa als últims partits
L’AE Can Cuiàs va vèncer el Premià a domicili per 3-4, va 
golejar el Serra Marina per 11-4 i, al darrer matx, va empatar 
a 4 a la pista del Sentmenat. Els montcadecns es troben a la 
sisena posició del Grup Segon de Primera Divisió.

| SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. 2a Catalana

| SANTI ROMERO

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN. Territorial

El conjunt femení és quart
El sènior femení del CEB Can Sant Joan es troba al quart 
lloc del Grup Primer del Campionat català B. A la darrera 
jornada, les montcadenques van vèncer el Puigfred  per 42-
57. Pel que fa al sènior masculí, l’equip està classifi cat a 
l’antepenúltima posició del Grup Primer del Campionat català 
B. A l’últim matx va perdre amb el Premià per 48-56.  

| SANTI ROMERO

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Territorial

Tres victòries consecutives
El sènior masculí del CB Elvi-
ra Cuyàs ha guanyat els tres 
últims partits de lliga dispu-
tats: contra el Parets (50-
65), el Santa Perpètua (79-
58) i el Palau de Plegamans 
(56-63). Els montcadencs 
són a la quarta posició del 
Grup Segon del Campionat 
Territorial de Barcelona amb 
18 victòries i 8 derrotes. A 
manca de dues jornades 
perquè acabi la competició, 
l’Elvira rebrà la visita del Cal-
des en el pròxim partit i, al 
darrer matx, jugarà a la pista 
del Martorelles.

| SANTI ROMERO

| SANTI ROMERO

les classifi cacions

FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5 
Jornades 27, 28 i 29
Atmella-STE   2-1
STE-Alcorisa  9-2
Teruel-STE   7-4
Equip Pj. Pt.
1 L’Hospitalet  29 71
2 STE 29 67
3 Teruel 29 55
4 Monistrol  28 54

Territorial. Grup 2 
Jornades 25, 26 i 27
STE B-Caldes  a.
Sporting-STE B  3-5
STE B-Parets  7-3
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 25, 26 i 27
Premià-C. Cuiàs  3-4
C.Cuiàs-Serra Marina 11-4
Sentmenat-C. Cuiàs 4-4
Equip Pj. Pt.
1 Sta. Coloma  25 55
2 Touring 25 54
3 Casagemas 25  49
6 Can Cuiàs 25  43

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornada 26
Olesa-Valent.  70-76
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 26 45
2 Tarragona 26 44
3 Fiat Olivar 26  44
5 Valentine 26  41

2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 27, 28 i 29
St. Fruitós-Mont. B 81-78
Mont. B-Balaguer  73-76
Mont. B-La Salle  66-71
Equip Pj. Pt.
1 Manlleu 29 49
2 Sant Quirze 29  49
3 La Salle 29  47
13 Montc. B 29 40

Territorial masc. Grup 2
Jornades 27, 28 i 29 
Parets-Elvira  50-65
Elvira-Sta. Perpètua 79-58
Palau-Elvira  56-63
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 25 49
2 Canovelles 26  45
3 Manlleu 26 44
4 Elvira 26 44

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 26, 27 i 28
St. Joan-Minguella 47-57
Centelles-St.Joan  61-65
St. Joan-Premià  48-56
Equip Pj. Pt.
1 Minguella 26 50
2 Canet 26  47
3 Premià 27 46
13 C. St. Joan 25 32

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 26, 27 i 28
Elvira-Sant Gervasi 68-70
St. Quirze-Valentine 58-63
Valentine-Seca  54-36
Granollers-Elvira  71-40
Elvira-Caldes  53-69
Valentine-Sant Cugat 79-50
Equip Pj. Pt.
1 Valentine 28 54
2 Seca 28  50
3 Granollers 28 48
4 Sant Cugat 28  45
15 Elvira  28 35

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 27, 28 i 29
St. Joan-Ronda B  78-41
Parets-St.Joan  59-27
Puigfred-St. Joan  42-57
Equip Pj. Pt.
1 AECS 21 24 46
2 Ribes 25  46
3 Sarrià 23  45
4 Sant Joan 25 41

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 29, 30 i 31
Vilassar-Montcada 1-2 
Montcada-Bellavista 1-0
St. Cristóbal-Montc. 4-1
Equip Pj. Pt.
1 S. Cristóbal 31 67
2 Bellavista 31 61
3 Guíxols 31 59
4 Montcada 31 58

2a Regional. Grup 9
Jornades 29, 30 i 31
St. Joan-Franqueses  1-5
Sta Maria-Palautord. 1-0
Llagosta-St. Joan   0-1
Vilanova-Sta.Maria  5-0
St. Joan-Sentmenat  1-1
Sta Maria-Lliçà  1-2
Equip Pj. Pt.
1 Vilanova 31 71
2 Franqueses 31 69
3 La Garriga 31 54
6 Sant Joan 31 48
16 Sta. Maria 31 32

2a Divisió. Grup 2
Jornades 23 i 24
EF Montc.-Vic  0-11  
Gurb-Montcada  2-1
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 8, 9 i 10
Granollers-Salle A 29-26
Salle A-Palautord. 29-25
Bordils-Salle A  25-18
Equip Pj. Pt.
1 Bordils 19 30
2 Palautordera 20 29
3 Manyanet 20  27
4 Salle 20  25

2a Catalana masculí
Jornades 23, 24 i 25
Agramunt-Salle B  32-21
Salle B-La Roca   22-22
Sant Martí-Salle B 28-30
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 25 39
2 St. Quirze 24  35
3 Salle B 24 34
4 St. Joan D. 25 34

Primera Catalana femení
Jornades 14, 15 i 16
Salle-Granollers   33-21
Banyoles-Salle  20-26
Salle-Igualada  28-22
Equip Pj. Pt.
1 Igualada 14 25
2 Salle 14 21
3 Banyoles 15 18
4 Granollers 13 16

TAEKWONDO

CAMPIONAT DE CATALUNYA
INDIVIDUAL FEMENÍ
-Júnior 
1 Vanesa León
-Sènior fins a 30 anys
1 Montse Sánchez
2 Yolanda Hidalgo
-Sènior de 31 a 40 anys 
3 Soomi Jo
INDIVIDUAL MASCULÍ
-Sènior fins a 30 anys 
1 Alberto Jo
2 José M. Ramón
-Sènior de 31 a 40 anys
1 Diego Carrillo
3 Bernardo Hidalgo
4 Juan A. Santiago
PARELLA
-De 14 a 35 anys
1 Montse Sánchez i K. Rebollo
2 Yolanda Hidalgo i David Ferrer
3 Vanesa León i JL Estudillo
PARELLA
-Més de 36 anys
2 Diego Carrillo i A. Robles
3 M. José Gluck i B. Hidalgo
TRIO FEMENÍ
-De 14 a 35 anys 
1 Lee Young
TRIO MASCULÍ
-De 14 a 35 anys 
1 Lee Young
2 Lee Young
-De més de 36 anys
1 Lee Young

El sènior masculí B de La Salle va vèncer el Sant Martí Adria-
nenc per 28-30 en el darret matx jugat. Als dos partits ante-
riors, el Montcada va empatar a 22 a casa davant la Roca i va 
perdre a Agramunt per 32 a 21. El conjunt local es troba a la 
tercera posició amb 34 punts.

Triomf a la pista del Sant Adrià

Acaba la lliga al quart lloc

L’equip aspira a l’ascens
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Obertes les inscripcions a les activitats 
i cursos que farà l’IME durant l’estiu 
La lliga de futbol-7 es disputarà enguany al nou estadi de la Ferreria  

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
obert ja el període d’ins-
cripció per a algunes de 
les activitats i cursos que 
organitzarà durant el 
pròxim estiu. Les matrícu-
les van començar el passat 
5 de maig a les ofi cines de 
l’IME (c/Tarragona,32), de 
dilluns a dijous de 9 a 13h i 
de 17 a 19h. 

Canvis. La novetat d’aquesta 
temporada és el trasllat de 
la lliga de futbol-7 al nou 
estadi de la Ferreria. Les 
inscripcions es poden fer 
fi ns al dia 18 de maig i el 
preu és de 500 euros per 
equip. La competició es 
farà entre l’11 de juny i el 
12 de juliol. El play-off fi nal 
es jugarà entre els dies 14 i 
18 de juliol.  D’altra banda, 
l’IME ha obert el termini 
d’inscripcions per al tor-
neig de futbol 7 d’hivern 
fi ns al 15 de juny amb una 
quota de 1.200 euros per 

conjunt. Aquest és el segon 
any que s’intenta organi-
tzar, ja que la campanya 
passada no es va poder fer 
per manca d’equips, però 
enguany s’espera que el fet 
de jugar al nou estadi de 
la Ferreria sigui un reclam 
i s’incrementi la participa-
ció. El regidor d’Esports, 

Juan Parra (PSC), ha 
explicat que els horaris i 
les dates han canviat per-
què els conjunts tinguin 
temps d’apuntar-se: “Al-
tres anys les inscripcions 
es van obrir massa tard 
i ja s’havien apuntat a 
d’altres lligues”. Tots dos 
torneigs tindran trofeus i 

obsequis per als quatre mi-
llors classifi cats.
L’IME també ofereix cur-
sos de balls caribenys,  
country i tallers de dansa 
oriental. Les inscripcions 
estan obertes fi ns al 14 de 
juny. La Cloenda de les ac-
tivitats serà el 19 de juliol a 
la plaça Lluís Companys.

Núria Sánchez  |  Pla d’en Coll

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE

La cloenda dels Jocs 
serà el 26 de maig 
al Parc de les Aigües

El proper 26 de maig l’Ins-
titut Municipal d’Es ports 
i Lleure organitza el 26 
de maig la Cloenda dels 
Jocs Escolars al parc de les 
Aigües. La festa compta-
rà amb jocs i un dinar de 
germanor, a més de la tra-
dicional desfi lada i entrega 
de premis. 
D’altra banda, els col·legis 
i instituts també estan cele-
brant aquests dies les seves 
diades esportives. Fins ara 
han tingut lloc les jornades 
del CEIP Reixac, el 21 
d’abril, i el CEIP el Turó, el 
5 de maig. Hi va haver par-
tits, activitats lúdiques i tots 
dos centres van organitzar 
una gimcana de discapaci-
tats, promoguda per la Co-

missió de Necessitats Edu-
catives Especials (CEES). 
Carolina Ibañez, membre 
de l’AMPA del Reixac i de 
la CEES, ha explicat que 
l’objectiu d’aquesta activitat 
era que “tant pares com 
nens es posessin de forma 
lúdica  a la pell d’un dis-
capacitat”.

El Lee Young va fer una exhibició de taekwondo al CEIP el Turó  |  SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

La marxa lenta de bicis és tot un clàssic a les activitats d’estiu que fa l’IME  | SILVIA DIAZ

FESTES FI DE TEMPORADA

El Sagrat Cor guanya 
la fi nal d’handbol
Montcada acull els tornejos de futbol sala

El conjunt aleví de l’escola 
Sagrat Cor va guanyar el 
5 de maig la fi nal comarcal 
d’handbol, que es va dis-
putar a les instal·lacions de 
la Federació Catalana, al 
Parc Guiera de Cerdanyo-
la. L’equip es va imposar al 
Cerdanyola en la fi nal per 
10-4. Els nois de David Ley-
va jugaran les territorials el 
dia 12 a Sabadell. 

Futbol sala. El Consell Es-
portiu del Vallés Occidental 
Sud, amb la col·laboració 
de l’IME, va organitzar el 
28 d’abril a Montcada la 
fase fi nal del Campionat 
Comarcal de Futbol a Cinc. 
Els representats locals van 
ser l’equip aleví del CEIP 
Mitja Costa i l’infantil de 

l’IES Montserrat Miró. 
Tots dos conjunts van aca-
bar la jornada quarts. Tant 
en categoria aleví com 
infantil, els campions van 
ser els representats de les 
escoles de Badia del Vallés. 
Finalment, el CEIP Viver 
va representar Montcada 
a la fi nal comarcal de bàs-
quet, que va perdre contra 
el CEIP Gasó de Ripollet 
per 67-43.

El conjunt aleví del Sagrat Cor amb la copa de campions  |  SAGRAT COR

Núria Sánchez  |  Redacció

CAMPIONATS COMARCALS

Gimcana al Reixac  |  SANTI ROMERO

El CEIP Mitja Costa va quedar en quarta posició  |  SANTI ROMERO

L’infantil local, quart  |  SANTI ROMERO

Bons resultats al 
Trofeu de Barcelona
Nou gimnastes del Club 
la Unió de Mas Rampin-
yo van participar el 28 
d’abril al Trofeu Barcelona 
Comarques de gimnàstica 
rítmica en la modalitat in-
dividual. Un total de 200 
noies van competir per 
aconseguir acabar entre les 
10 primeres i obtenir així 
el passi per a la fi nal, que 
es disputarà a Cardedeu el 
2 de juny. Les cadets Patrí-
cia Jané i Helena Bea són 

les dues gimnastes locals 
que van aconseguir la clas-
sifi cació, després d’acabar 
en quarta i sisena posició 
respectivament en cinta.

Territorial individual. El dia 
5 es va disputar a Barce-
lona la Final Territorial 
Individual. Les gimnastes 
locals no es van poder 
classifi car per a la fase se-
güent. Cal destacar el vui-
tè lloc de Patrícia Jané i el 
dotzè de Melània Ferrer.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Algunes de les gimnastes de la Unió  |  LA UNIÓ

Núria Sánchez  |  Redacció
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en 2 minuts...

> La Salle, a un punt del lideratge
El cadet masculí de La Salle de bàsquet, que participa 
al Grup Cinquè del nivell B-2, s’ha situat a un sol punt 
de líder, el Sabadell Creu Alta. L’equip que dirigeix 
Raúl Ortega porta cinc jornades consecutives sense 
perdre i s’ha col·locat segon amb 22 punts. El con-
junt, però, té el calendari a favor per superar aquesta 
mínima diferència ja que ja ha fet la seva jornada de 
descans, mentre que l’equip sabadellenc encara no. 
D’altra banda, el cadet rep a casa en l’última jornada 
al Sabadell, és molt probable que el matx serà decisiu 
per decidir qui es proclamarà campió de lliga. En els 
darrer partit, l’equip va vèncer el Terrassa, el cuer, per 
un clar 69-18 | NS

> El mini s’allunya dels primers
El mini de l’Elvira Cuyàs va perdre un partit important 
contra el Rocafort de Lleida –tercer classifi cat– per 69-
85. Aquesta derrota ha col·locat l’equip montcadenc 
–que participa en el Grup 
Sisè del nivell B1– a la 
quarta posició, empatat a 
punts amb els lleidatans. 
Així, l’equip s’ha despen-
jat dels primers llocs, que 
els ocupen l’Esplugues 
amb 24 punts i, en sego-
na posició, el Martinenc 
amb 21. En el darrer 
matx, els nois de Jordi 
Alonso van descansar. 
D’altra banda, el sot-21 
va perdre amb  el Jesús 
Maria per 62-39 i és setè 
a Territorial B  | NS

El dos equips del CB Mo nt      -
cada participants al Campionat 
de Catalunya Preferent han 
acabat cinquens de les seves 
respectives lligues. El júnior 
A, que milita al Grup Onzè 
de Preferent B, ha sumat 
27 punts, mentre que el ca-
det A, que juga també juga 
al Grup Onzè de Preferent 
B, n’ha acabat amb 28. El 
júnior, que dirigeix Hugo 
González, ha patit algunes 
lesions importants que les 
han arrossegat durant tota 
la temporada. 
En canvi,  el cadet A de 
Miguel Ángel Cortón ha 
experimentat una millora 
progressiva al llarg de la lli-
ga. El coordinador del CB 
Montcada, César Mon-
fort, ha explicat que tots 
dos conjunts han treballat 
molt bé i han fet una bona 
campanya, però la compe-
titivitat dels seus grups ha 
fet que tots els partits hagin 

estat molt igualats: “Tots 
dos equips tenen futur en 
el club si segueixen entre-
nant i traballant dur”.

El preinfantil. L’equip, juga 
al Grup Primer del nivell 
A-1, segueix la seva bona 
progressió. El conjunt, que 
és setè amb 19 punts, va 
vèncer el cinquè classifi cat 
-l’UBSA- per 60-49. Mon-
fort ha destacat la victòria 
ja que el preinfantil està 
fent un bon paper al màxim 
nivell de la seva categoria.
D’altra banda, l’equip pre -
mini, que participa al Grup 
Primer del nivell D, va 
vèncer en el derbi ajornat 
contra l’Elvira Cuyàs per 
un clar 37-52. Per la seva 
banda, l’equip cadet B va 
debutar a la Copa amb 
una victòria davant del 
SESE per 57-55. La com-
petició va començar el 5 de 
maig. El cadet està al Grup 
Segon. 

El cadet A i el júnior A acaben 
al cinquè lloc a  Preferent
El preinfantil continua la bona ratxa al Grup Primer de nivell A-1, a la part mitja de la classifi cació

Un jugador del cadet B davant un rival del SESE  |  SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

BASQUET. CB Montcada

El Shi-kan celebra el 25è 
aniversari el dia 12 al pavelló
Kevin André, de 13 anys, s’ha proclamat campió d’Espanya en combat

El club Shi-kan Montcada 
de karate celebra el 12 de 
maig el seu 25è aniversari 
amb una exhibició al pa-
velló Miquel Poblet que 
comptarà amb la partici-
pació d’uns 100 karate-
ques entre les categories 
infantils i sèniors.L’acte 
començarà a les 16h i és 
prevista l’assistència de 
les autoritats municipals i 
del president la Federació 
Catalana de karate, Josep 
Bosch. L’Ajuntament lliu-
rarà una placa a l’entitat, 
que es penjarà al pavelló 
en record de l’efemèride. 
Amb motiu de l’aniversari, 
el Shi-kan Montcada ha 
editat una revista que re-
cull la història del club en 
imatges. 

Èxit. El karateca del Shi 
Kan Montcada Kevin An-
dré, de 13 anys, s’ha pro-
clamat campió d’Espanya 
en combat en la categoria 
infantil de menys de 60 
quilos al Campionat estatal 
que el 28 i 29 d’abril a Lo-
groño. Aquest és un triomf 

important per al karate lo-
cal i català, ja que la Fede-
ració Catalana feia més de 
6 anys que no aconseguia 
una medalla d’or al Cam-
pionat d’Espanya. “És un 
gran triomf perquè hi 
havia molt nivell”, ha dit  
el tècnic Miguel Franco.

Kevin André amb el títol de campió  |  SHI-KAN

Núria Sánchez  |  Redacció

KARATE

La Salle augmenta el planter un 
60% gràcies a l’èxit de l’escola
Els petits aniran a veure el matx entre el Barça i el Logronyo al Palau

La recent creada escola 
d’handbol del CH La Sa-
lle Montcada ha obtingut 
una bona acollida entre 
els infants de Montcada. 
L’èxit de participació ha 
facilitat la creació de dos 
equips benjamins –un mas-
culí i un femení– així com 
augmentar el nombre de 
jugadors i jugadores ale-
vins i infantils. Això su-
posa l’increment del 60% 
del planter. El coordinador 
esportiu de La Salle, Da-
vid González, ha explicat 
que l’escola està oberta a 
tots els infants que vulguin 
practicar handbol: “És 
poden apuntar nens de 
tots els centres educatius 
que vulguin practicar 
l’handbol”. 

Activitats. El  28 d’abril els 
infants de l’escola van fer 
el primer partit d’exhibició 
a la mitja part del matx de 
Lliga Catalana entre La 
Salle A i el Palautordera. 
Una altra activitat desta-
cada serà la visita el 26 de 
maig al Palau Blaugrana 

per veure el partit entre 
Barça i el Logronyo. 
També durant el maig s’ha 
posat en marxa una inicia-
tiva anomenada L’handbol 
a l’escola, que consisteix a 
impartir a quest esport dins 
l’assignatura d’educació fí-
sica.

Jugadors de l’escola d’handbol  |  LA SALLE

Núria Sánchez  |  Redacció

HANDBOL

> Derrota clau del Can Sant Joan
El cadet B del Can Sant Joan, que juga al Grup Segon 
del nivell C-1, va perdre un partit important davant el 
segon classifi cat, el Caldes, per 93-65. Malgrat la de-
rrota, els montcadencs segueixen al segon lloc amb 
21 punts per davant del Caldes, que en té 20 | NS

Jugada de l’equip |  SANTI ROMERO
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Els patufets guanyen la lliga 
Futbeval a falta de dos matxs
El benjamí A es troba a la quarta posició amb 60 punts

L’equip dels patufets de 
l’EF Montcada es va 
proclamar campió de lli-
ga dues jornades abans 
d’acabar la competició de 
la lliga Futbeval (Futbol 
benjamí Vallès Occiden-
tal). Els més petits es van 
convertir en guanyadors 
després de vèncer al camp 
del Mollet per 1-2. Els pa-
tufets son líders de la classi-
fi cació  amb 40 punts i dos 
partits menys que el segon 
classifi cat, el Bonaire, amb 

38. Els montcadencs han 
realitzat una bona cam-
panya, aconseguint 13 vic-
tòries, un empat i una sola 
derrota. D’altra banda, 
s’ha convertit en el conjunt 
menys golejat amb tan sols 
11 tants i és el màxim ano-
tador, amb 93. El coordi-
nador de l’EF Montcada, 
José Manuel Arjona, ha 
explicat que l’èxit es deu a 
la gran tasca realitzada pels 
entrenadors i nens: “Tot 
el cos tècnic ha treballat 

molt per aconseguir que 
els nens aprenguin i s’ho 
passin bé”. 

Benjamí A. L’equip local 
continua la seva bona 
marxa. Es troba a la quar-
ta posició amb 60 punts al 
Grup Dinovè de la Segona 
Divisió. En el darrer matx 
disputat, el conjunt mon-
tcadenc es va imposar al 
nou estadi de la Ferreria al 
Cardedeu per un contun-
dent 10-4.

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL. EF Montcada

L’infantil i el benjamí 
ja són campions 

FUTBOL SALA. STE Group Montcada

L’infantil de l’STE, que 
juga al Grup Tercer de 
Segona Divisió, es va pro-
clamar campió de lliga el 4 
de maig després de vèncer 
per 1-2 al Rubí. El conjunt 
es va endur el campionat 
gràcies a un gol marcat 
en el darrer minut de joc. 
Aquest és el segon equip 

de l’entitat que guanya la 
seva competició. El passat 
27 d’abril el benjamí A, 
que juga al Grup Segon, 
es va endur el títol de ven-
cedor deprés de guanyar a 
Arenys per 3-9. Al darrer 
partit de lliga jugat a casa, 
el benjamí A de l’STE 
Group va superar el Canet 
per 11-2.

Núria Sánchez  |  Redacció

El benjamí A de l’EF Montcada va golejar el Cardedeu per 10-0  |  SANTI ROMERO

Una jugada del partit entre el benjamí A de l’STE i el Canet  |  SANTI ROMERO

les classificacions
BÀSQUET

CB MONTCADA
Júnior. Ct. Catalunya
Grup 11. Jorn 17 i 18
Mont.-St Gabriel 76-81
Andorra- Mont.A 65-62
Equip Partits Pt.
1 Lleida 18 35
2 Granollers 18  35
3 Andorra 18 30
5 Montcada 18 27

Cadet. Preferent.  Grup 11.Jornada 
17 i 18
Mont. A -Vic  92-37
Reus-Mont A   62-53
Equip Partits Pt.
1 Sants 18  34
2 Granollers 18 33
3 Sicoris 18 32
5 Montcada A 17 27

Cadet Fem. Promoció B-2. Grup 4. 
Jorn. 13 i 14
Mont -St Andreu  24-69
Ossorio- Montcada    52-25
Equip        Partits   Pt.
1 St Andreu 13 24
2 Castell. 13 22
3 Gramanet 12 22
8  Montcada      12 14

Infantil. Promoció B-1. Grup 04. 
Jornada 13 i 14 
Descansa: Montcada
Mont.- Gramanet  p.c.
Equip Partits Pt.
1 St Boi 11 21
2 St.Josep        12 18
3 Tecla Sala 11 18
4 Montcada 10  17

Infantil. Promoció C-1 Grup 03. 
Jornada 13  i 14
St Quirze - Montcada    64-41
Mont-Sentmenat  p.c.
Equip Partits Pt.
1 Neus 12 24
2 Ronda 12 21
3 St Nicolau 13 21
9 Montcada 11 11
 

Pre-Infantil. Promo. A-1 
Grup 1. Jornada 13 i 14
Mont-UBSA  60-49
Maristes- Mont.   82-65
Equip Partits   Pt.
1 Cornellà  14 28
2 Matarò  14 25 3 
Maristes 14 23
7 Montcada  14 19

Mini. Promoció. B-1. 
Grup 03.  Jorn. 13 i 14
Lliçà- Mont.   91-70
Mont.-St Andreu  58-63
Equip                       Partits Pt.
1 Montgat     12 23
2 Argentona    13 21
3 St Gervasi 11 20
6 Montcada 13 16

Premini.Promoció B-1. 
Grup 04.  Jorn. 13 i 14 
Mont.-Caldes  47-41
Akasvayu - Mont.  71-25
Equip       Partits  Pt.
1 Sants 11 22
2 Ipsi      11 20
3 Caldes 11 17
7 Montcada 11 13

Premini.Promoció D. 
Grup 01.  Jorn. 13 i 14
Mont.-Caldes  62-22
SESE - Mont  58-31
Equip       Partits  Pt.
1 Ronçana 13 26
2 SESE 13 25
3 Montcada       14 23
10 Elvira 14 15

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B. 
Grup 3 Jornades 27 i 28
Jesus Mª.- Elvira  62-39
Descansa: Elv.C 
Equip       Partits   Pt.
1 Teià 24 43
2 St Just 22 41
3 La Salut 23 41
7 Elv. Cuyas 24 36

Júnior. Territorial B.  
Grup 3. Jornades 28 i 29
Ajornat: Elv. C. -Caldes  Elv. 
C.- Vilassar  79-84 
Equip              Partits Pt.
1 Canet 27 51
2 AECAM 27  50
3 Vilassar 27 46
5 Elvira Cuyàs 26 43

Jún. fem.Ter-ritorial B. Grup 3.Jor-
nades 27 i 28
Salle- Elvira  81-28
Elvira- Matarò  27-54 
Equip               Partits     Pt.
1 Osona 25 49
2 Martin. 26 47
3 Maristes 25 44
15 Elvira C. 26 27

Mini promoció. Niv. B-1. 
Grup 06. Jornada 13 i 14
Elvira- Rocafort  69-85
Descansa: Elvira 
Equip               Partits      Pt.
1 Esplugues 13 26
2 Martinenc 12 23
3 Rocafort 13 20
4 El. Cuyàs 12 19

Premini. Promoció D 
Grup 01.Jornada 13 i 14 
E. Cuyàs - Pineda  37-36
Jesus Mª- E. Cuyàs  36-21
(Veure classi-ficació i resultat CB 
Montcada)

CEB CAN SANT JOAN 

Cadet Masc. Promo. B-1. Grup 
2.Jornada 13 i 14
AECAM- CSJ A  57-56
CSJ- St Celoni  62-37
Equip      Partits    Pt.
1 UBSA   14 26
2 CSJ 13 24
3 AECAM 14  23
4 Minguella 13 20

Cadet. Prom. Nivell C-1. 
Grup 02. Jornada 13 i 14
Caldes- CSJ   93-65
CSJ- Franqueses  41-40

Equip       Partits     Pt.
1 Torellò     12 24
2 CSJ   12 21
3 Caldes 11 20
4 Matarò       12 19

CB SALLE 

Cadet. Promoció B-2. 
Grup 5. Jornada 13 i 14
Parets- Salle  53-55
Salle- Terrassa  69-18 
Equip       Partits      Pt.
1 Sabadell 13 23
2 Salle    12 22
3 St Ramon 10 19
4 Casp 12 17

Cadet fem.  Prom. B2. 
Grup 03.Jornada  13 i 14
Descansa: Salle
Salle- Montgat  52-29
Equip        Partits    Pt.
1 St Quirze 12 23
2 Horta 13 22
3 Voramar  11 19
6 Salle   12 18
   
HANDBOL

CH SALLE MONTCADA

Infantil Fem. CEVO. 
2a fase. Jorn 11 i 12
Salle- Palautordera  14-6
Equip        Partits Pt.
1 Granollers 9 18
2 Vilamajor 8 14
3 Salle      9 8
4 Cardedeu 8 6

Infantil. Copa.Cat. Grup B. Segona 
Fase.Jorn. 3 i 4
Salle- Molins  36-19
St Martí- Salle  8-34
Equip Partits Pt.
1 Salle A  2 4
2 St Cugat  3 4
3 Rubí    1 2
4 Avenç  0 0

Infantil. Copa Cat. Grup A.Segona 
Fase.Jorn. 3 i 4

Salle- Castelldefels        20-33
Safa Horta- Salle   36-17
Equip Partits Pt.
1 Horta 2 4
2 Castell. 2 4
3 Manyanet 3 0
4 Salle B 2 0

Juvenil. Copa Cat. Segones. Elimina-
tòries. Jorn. 1. 
Salle -Sesrovires  31-32
Sesrovires- Salle   29-28

FUTBOL

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19. 
Jornades. 28 i 29
Lliçà - Mont  4-4
Mont.A-Cardedeu  p.c
Equip Partits  Pt.
1 Garriga 25 73
2 Mollet.    24 58
3 La Roca 25 58
4 Mont.   24 57

Benjamí. 2a Grup 21. 
Jornades 28 i 29
Mont- Lliçà  5-3
Martorelles- Mont. B       p.c.
Equip Partits  Pt.
1 Barberà 26 78
2 Molletense. 26 72
3 Canov. 26 65
5 EF Mont. 26 44 

Aleví. 1a div. Grup 2. 
Jornades 28 i 29
Mont. A -Sta Eulalia  3-2
Catalonia- Mont.           1-0
Equip          Partits   Pt.
1 Damm 27 66
2 Europa 28 60
3 St Andreu 28 57
5 Montcada 28 55

Aleví. 1a div. Grup 10. 
Jornades 28 i 29
Mollet-Montc.B    1-1
Mont.-Valles  0-1
Equip Partits Pt.

1 Granollers 26 74
2 Cardedeu 26 69
3 Parets    26 59
12  EF Mont. B 26 17

Infantil. 1a div. Grup 10 
Jornades  28 i 29
Mont. A -Bellavista  6-3
St Celoni- Mont.  3-7
Equip     Partits Pt.
1 Fundació  27  77
2 Canovelles   27   72
3 Mollet 28 55
8 Montcada  28 37

Infantil. 2a Grup 29. 
Jornades   26 i 27
Mont-St Celoni  1-4
Palau - Mont. B  3-2
Equip Partits Pt.
1 Granollers 24 65
2 St Celoni 24 62
3 Ametlla 24 58
4 Montcada 24 46

Infantil. 2a div. Grup 28. 
Jornades  26 i 27
Mont.-Ametlla   5-1
Descansa: Montcada  
Equip      Partits   Pt.
1 Seva 21 49
2 Lliçà   20 49
3 Garriga     21 47
4 Montcada 21 44

Cadet. 2a div. Grup 18 
Jornades 26 i 27
Mont A- Montornes  8-1
Bellavista-  Mont A  2-8
Equip Partits Pt.
1 Palau    24 70
2 Montcada   24 68
3 Llinars 24 48
4 Garriga 25 44

Cadet. 2a div. Grup 12 
Jornades  26 i 27
Sarrià- Mont B   3-2
Mont. B  -V.Olimpica  2-1
Equip Partits  Pt.
1 Cinc Copes 22 61
2 V.Olímpica  23 57
3 Europa  22 56

7 Montc. B 23 30

Juvenil. 1a div. Grup. 3. 
Jornades 28 i 29
Mont.- Granollers  0-3
Masnou- Mont.  1-0  
Equip Partits Pt.
1 Mollet 28 66
2 Vilassar 28 59
3 Palau 28 53
15Montcada 28 22

FUTBOL SALA
 
EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3. 
Jornades 24  25
Descansa: Mont 
Mont.-Sta Perpetua   
Equip Partits Pt.
1 Rubí 21 58
2 Vacar. 20 47
3 Caldes 20 45
7 Mont. A                         21     35

Juvenil. 2a div.Grup 2. 
Jornades  24 i 25
Mont. -Mollet  5-7
Pia Sabadell-  Mont  7-3
Equip Partits Pt.
1 J Molina 21 57
2 Ripollet 21 49
3 Pia Sbd 21 46
5 Montcada                     21     39
 
STE GROUP
Benjamí. Grup. 2. 
Jornades 24 i 25
Arenys-  STE  3-9
STE -Canet  11-2
Equip Partits Pt.
1 STE 17 51
2 Sagarra 19 48
3 Canet 14 40
4 Teià 17 38

Benjamí. Grup. 1. Jorn. 24 i 25
STE- St Cugat  2-3
Palau- STE  7-2 
Equip Partits Pt.
1 Martorell 22 55
2 Palau 22 55

3 Manresa 22 47
9 STE B 20 19

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 24 i 25
STE- Floresta  4-7
Les Corts- STE   12-2
Equip       Partits   Pt.
1 Barcelona          22 63
2 Lloret        20 50 
3 Les Corts        21 48
10 STE            23 28

Infantil. 2a Div. Grup. 3. 
Jornades 24 i 25
STE -E.Pia  4-0
Rubí - STE   1-2
Equip Partits Pt.
1 V.Tenes    23 64
2 STE 21 56
3 Sabadell 23 51
4 Sabadell              23 49

Cadet. Preferent. 
Grup 1.Jornad. 24 i 25
STE- Martorell  0-6
Sagarra - STE  4-3 
Equip      Partits   Pt.
1 Barça       23 67
2 Manresa 23 50
3 St Gervasi 22 44
11 STE 23 14

Juvenil. Nacional. 
Grup 6.Jornad. 24 i 25
Ajornat: Manresa- STE  
Ajornat: STE- St Andreu 
Equip      Partits     Pt.
1 Barça      26 65
2 Les Corts   26 60
3 Sta Col.    25 56
8  STE 22 30

AE CAN CUIÀS
Juvenil.2a div B. Grup 1. Jornades 
26 i 27
Sagarra- C. Cuiàs  4-4 
C.Cuiàs-Martorelles  3-6
Equip Partits Pt. 
1 Manent 23 55
2 Martor. 22 50
3 Teia     23 49
7 C.Cuiàs 22 36 

FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

El juvenil visitarà el líder
El juvenil de l’AE Can 
Cuiàs acabarà la lliga a la 
pista del Manent Rambla, 

el líder. Al darrer matx, 
l’equip va perdre contra el 
Martorelles per 3-6 | NS



>A títol personal
Silvia Díaz

Rafael Alemán
L’art, fi l conductor d’una vida. Rafael Alemán es presenta com a pintor, però a Montcada 
poca gent el coneix per això, sinó per la seva tasca a Tazumal, com a mediador cultural i per les 
seves vivències a la guerrilla d’El Salvador, el seu país d’origen. L’art ha estat l’eix que ha marcat 
la seva vida: prové d’una família d’ebanistes, va participar al confl icte armat, entre d’altres motius, 
“per defensar l’art i els artistes” en un moment en què el govern prenia represàlies contra ells; 
va ser el responsable de propaganda del seu partit, l’FMNL –aleshores, clandestí– i va fer carrera 
a Suècia treballant en una galeria d’art. Diu que els periodistes som uns romàntics perquè sempre 
destaquem un fet concret de la seva participació a la guerrilla: va sobreviure a una ferida mortal 
que el va dessagnar. “Tenia un motiu molt important per no morir”, explica”, “pocs dies abans 
m’havia assabentat que la meva parella estava embarassada, havia de conèixer la meva fi lla”.

“No es pot fer art sense 
una posició de llibertat”

La seva vida és de novel·la. Ni tan 
sols el seu cognom és Alemán.
La meva família es diu Huezo, una 
transcripció mal feta del cognom 
original, Buezo, que fa poc m’he as-
sabentat que provenia d’un ebanista 
de Tarragona que va arribar a Guate-
mala al segle XVIII. Lemus Alemán, 
els meus cognoms ofi cials, me’ls van 
posar els suecs perquè, com a pre-
soner de guerra, no volia que relacio-
nessin la meva família amb mi. Vaig 
conservar el meu nom, Rafael.
Política i art, dos móns que li han 
marcat la vida.
Tot comença amb l’art. La meva fa-
mília és ebanista i quan tenia 15 anys 
em van trobar habilitats per al dibuix 
i la pintura. El meu oncle em va con-
cedir una beca per fer Belles Arts en 
un moment difícil, en què el govern 
començava a reprimir treballadors i 
artistes. Crec que mai es pot fer art 
sense  una posició de llibertat.

És per això que decideix contactar 
amb comandos guerrillers?
Sí, però al principi feia treball clan-
destí. El partit –el Frente Farabun-
do Martí para la Liberación Nacio-
nal– volia que acabés la carrera i poc 
després de fi nalitzar els estudis vaig 
marxar a Costa Rica, on vaig conti-
nuar la meva activitat política però 
també l’artística. A casa no sabien 
res de la meva militància. 
Quan torna a El Salvador?
A Costa Rica vaig estar 8 mesos i a 
fi nal del 1980 marxo a Nicaragua, 
on havien guanyat els sandinistes. 
Allà deixo l’art i em converteixo to-
talment en un revolucionari. Tot i 
que vaig tenir càrrecs de coman-
dament, jo sempre em defi nia com 
“el dibuixant” del partit, referint-me 
a la meva feina com a responsable 
de l’estructura propagandística de 
l’FMNL. Al 1984 torno a El Salva-
dor i vaig a un front guerriller.

15 de novembre de 1989. Què 
signifi ca aquesta data?
Vuit impactes de bala m’arrenquen 
la cama esquerra a San Miguel. 
Els meus companys no van poder 
rescatar-me. Tenia una ferida mor-
tal, estava dessagnat, tothom em 
donava per mort. La comandància 
em va lliurar a l’exèrcit i a l’hospital 
militar vaig sobreviure, tot i perdre 
la cama esquerra. Em van atendre 

perquè pensaven que era militar-
Després d’estar sis mesos en presó, 
els meus companys van moure fi ls 
perquè m’acollís a un pla humanitari 
de Suècia. 

Però vostè diu que va sobreviure 
per una raó molt especial.
Poc abans del tiroteig m’havia as-
sabentat que la meva parella estava 
embarassada. Vaig estar un dia i mig 
sencer, abans que em rescatessin, 
mirant el cel, només pensant que 
havia de conèixer la meva fi lla. Tam-
bé em va ajudar el sentit de l’humor.
A Suècia comença una nova vida.
Sempre dic que enyoro Suècia, no 
El Salvador, perquè els suecs em 
van donar la nacionalitat, feina, una 
cama artifi cial... Em vaig retrobar 
amb la meva parella, va néixer la 
meva fi lla i vaig treballar en una ga-
leria d’art. Però allà també vaig patir 
una greu crisi de personalitat, no era 
fàcil tornar a conviure en una ciutat 
després d’una guerra. L’ajut psicolò-
gic que vaig rebre em va ajudar a re-
trobar-me amb El Salvador, al 1995.
Per què va marxar a Catalunya?
En un altre viatge a El Salvador vaig 

conèixer una dona catalana, em vaig 
enamorar i vam decidir començar una 
vida junts. Jo estava a punt de sepa-
rar-me de la meva primera parella. Vaig 
arribar a Montcada perquè la meva 
companya i jo teníem un amic aquí. 
De tota manera, mai es va desvin-
cular d’El Salvador. 
A Suècia vaig crear una ONG simi-
lar a Tazumal, per cooperar en pro-
jectes de desenvolupament a llarg 
termini. A Montcada, l’entitat va 
néixer arran dels terratrèmols del 
2001 al país. Vam crear un grup 
d’emergència que va culminar amb 
la constitució de Tazumal.
Ha tornat a pintar?
Porto 6 anys sense fer-ho i ara ja ho 
necessito. Puc avançar que tinc en 
ment fer una galeria d’art, però no 
us dic a on. Ara també estic molt 
fi cat en temes de mediador co-
munitari, fent cursos i treballant al 
Centre Cívic La Ribera.

Vaig sobreviure a una 
ferida mortal perquè 
volia conèixer la meva 
fi lla. També em va 
ajudar el bon humor
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Pintor, excombatent i president de Tazumal


