
> Societat: El Consistori i la Taula Cívica posen en marxa un Pla de civisme a la Ribera. PÀG. 14

L’ACA  destinarà 113.000 
euros per netejar diferents 
abocadors il·legals que hi 
ha al municipi. PÀG. 12

l ARXIU: PILAR ABIÁN

La Salle d’handbol 
es manté a la Lliga 
Catalana. PÀG. 30
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publicació gratuïta

A partir del 28 de maig s’obre 
el període d’inscripcions al Ca-
sal d’Estiu 2007, que enguany 
es farà íntegrament durant el 
mes de juliol en dues quin-
zenes: del 2 al 13 i del 16 al 
27. L’oferta és per a infants 
que durant aquest curs hagin 
fet de P3 a 6è de primària i els 
centres on es duran a terme les 
activitats estan repartits pels di-
ferents barris del municipi.

Infància i 
Joventut oferta 
360 places al 
Casal d’estiu 

 Activitat refrescant al Casal l ARXIU

> Esports: L’STE de futbol sala, pendent d’una renúncia per pujar a la Divisió de Plata. PÀG. 31

Societat  

El Pla d’acollida per a  
immigrants aprovat per 
l’Ajuntament pretén promoure 
la convivència.  PÀG. 15

l SILVIA DÍAZ

PÀG. 17

Mojinos Escozíos actuaran al pavelló Miquel Poblet  l  ARXIU  MOJINOS

PUBLICITAT

Les obres de la Línia d’Alta Velocitat 
podrien començar aquest estiu
L’Ajuntament és a l’espera que Adif presenti el protocol que regularà el pas de la infraestructura. PÀG. 9

PÀG 24 

El popular meteoròleg Alfred 
Rodríguez Picó serà l’encarre-
gat de fer el pregó de la Festa 
Major 2007, que arrenca l’1 
de juny, a les 18h, a la plaça 
de l’Església, i que s’allargarà 
fi ns al 4 de juny. Seran quatre 
dies d’intensa activitat cultu-
ral, lúdica i festiva, amb una 
quarantena de propostes. Els 
concerts de Mojinos Escozíos i 
Efecto Mariposa són dos dels 
plats forts del programa. 

> MUNICIPALS  PÀG 3

Les urnes ja són a punt per a la 
jornada electoral del 27 de maig   

La Festa Major 
arrenca l’1 
de juny amb el  
grup Mojinos

l SANTI ROMERO
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>Actualitat

ELECCIONS MUNICIPALS 

El PSC confi a reeditar la seva majoria  mentre 
que la resta de candidatures aspira a trencar-la
El 27 de maig 23.753 electors podran decidir quina serà la composició del nou Ple municipal actualment governat pel pacte entre el PSC, CiU i ICV-EUiA

Diumenge, 27 de maig, un total 
de 23.795 electors estan cridats 
a les urnes per triar la composi-
ció del nou Ple municipal per als 
propers quatre anys entre les cinc 
forces polítiques que opten als 
comicis –PSC, CiU, ICV-EUiA, 
PPC i Esquerra. Actualment el 
PSC és el partit majoritari amb 
12 regidors i governa en coalició 
amb CiU i ICV-EUiA, tots dos 
grups amb 3 edils cadascun. En 
l’oposició es mantenen el PPC, 
amb 2 representants i Esquerra, 
amb 1. Mentre el PSC confi a a 
revalidar la seva majoria, la resta 
de candidatures aspirar a capgirar 
l’actual equilibri de forces. 

Dels cinc alcaldables que es pre-
senten als comicis n’hi ha tres 
que repeteixen com a candidats: 
el socialista César Arrizabalaga, 
alcade des del 1999; Joan Ma-
resma, regidor des de l’inici de 
la democràcia per CiU, i Marta 
Aguilar, d’Esquerra, qui opta per 
segona vegada a l’Alcaldia. Els 
altres dos caps de llista són Josep 
M. González, per ICV-EUiA, 
qui no ha tingut mai cap càrrec 
públic, i Eva García, del PPC, 
regidora des del 2001. 

Llistes paritàries. Per primera 
vegada dues dones opten a l’Al-
caldia. Precisament una de les 
novetats d’aquests comicis és 
que l’entrada en vigor de la Llei 
d’Igualtat ha obligat a tots els 

partits a fer en aquestes eleccions 
llistes paritàries garantint en un 
50% la presència de les dones. 
Els pronòstics sobre els possibles 
resultats estan molt oberts, ja que 
un factor clau serà la participació. 
Si l’abstenció és elevada, els més 
benefi ciats seran els partits majo-
ritaris, d’acord amb la llei d’Ont 
–el sistema que s’utilitza per de-
terminar el nombre de vots que 
costa obtenir cada regidor. No 
obstant això, tots els candidats 
estan animant la ciutadania a 
participar per garantir que el 
govern que surti de les eleccions 
hagi estat refrendat per una àm-
plia majoria de la població. Amb 
l’objectiu que la jornada electo-
ral es desenvoluparà amb nor-
malitat hi haurà un dispositiu de 
més d’una vintena de persones 
treballant a l’Ajuntament a més 
de les dotacions específi ques que 
tindran la Policia Local i els Mos-
sos d’Esquadra.
El seguiment de les dades de par-
ticipació i dels resultats es podrà 
fer en directe mitjançant l’emis-
sora municipal (104.6 fm) i el seu 
web montcadaradio.com. 

Col·legis i votants. Les urnes es 
distribuiran per 12 col·legis elec-
torals, amb l’estrena del Centre 
Cívic la Ribera com a seu en 
substitució del local de l’AV del 
barri. Per zones, on es concentren 
més electors és a Montcada –in-
closes la Font Pudenta i Vallença-
na– amb 8.983; a continuació Mas 
Rampinyo, amb 6.569; li segueix 
Can Sant Joan amb, 3.648, i tan-
quen, per ordre de votants, Can 
Cuiàs, amb 2.308, i Terra Nostra, 
amb 2.287. A aquestes xifres cal 
afegir les dels 130 montcadencs 
que viuen fora d’Espanya i les dels 
42 estrangers residents al municipi 
i que formen part del cens.

Els candidats, en primer terme, davant del nombrós públic que es va aplegar al gimnàs del CEIP El Viver  | SANTI ROMEROMontcada Ràdio farà 
un seguiment especial 
de la jornada electoral 
amb programació en 
directe i mitjançant 
montcadaradio.com

Pilar Abián | Redacció

Els candidats parlen dels programes 
a la ràdio, Terra Nostra i Can Sant Joan
Les qüestions urbanístiques, mediambientals i del dia a dia centren els col·loquis 

DEBATS ELECTORALS

Al llarg de la precampanya i la 
campanya electoral s’han fet al 
municipi tres debats amb els can-
didats que aspiren a l’Alcaldia. El 
primer va ser a Montcada Ràdio 
el 4 de maig, un espai que es pot 
escoltar a www.montcadaradio.
com. El segon va tenir lloc el dia 
9 al Casino de Terra Nostra gràci-
es a la iniciativa de l’AV del barri. 
L’acte va comptar amb l’assistèn-
cia dels alcaldables a excepció del 
candidat socialista, que va delegar 
la seva presència en el número 5 
de la llista, Carles Guijarro. Els 
polítics van explicar els principals 
projectes que tenen a Terra Nos-
tra en els propers quatre anys. Els 

canvis urbanístics a la zona 21 i 15 
i els problemes del dia a dia van 
centrar bona part del debat, que 
també va permetre la intervenció 
del públic amb preguntes escrites.

Can Sant Joan. El tercer debat 
va tenir lloc el dia 23 a Can Sant 
Joan organitzat per l’AV. El gim-
nàs del CEIP El Viver es va que-
dar petit per escoltar les propostes 
dels cinc alcaldables en referència 
a les principals preocupacions dels 
veïns relacionades amb la conta-
minació mediambiental, la neteja 
viària, la manca d’aparcament i 
les molèsties que provoquen al-
gunes activitats industrials pro-
peres al nucli urbà com Asland i 

el dipòsit de ferralla. També es va 
parlar dels impostos, del transport 
públic, del soterrament de la línia 
ferroviària i de la creació de meca-
nismes per millorar la comunica-
ció i la relació entre la ciutadania i 
l’administració pública. 
El debat, de dues hores de durada, 
va cloure amb una ronda de pre-
guntes del públic. Els partits en el 
govern –PSC, CiU i ICV-EUiA– 
van ser objecte de crítiques contra 
la seva gestió encara que també hi 
va haver aplaudiments per a tots 
els candidats. L’AV ha fet una va-
loració positiva de l’acte, tant de 
la nombrosa participació del pú-
blic com de les intervencions dels 
cinc alcaldables.

Sílvia Alquézar | Redacció
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PSC

El programa electoral del PSC es basa en les 
persones, el territori, l’economia i la seguretat
Els socialistes han optat per actes de campanya pròxims al ciutadà, amb presència als mercats ambulants i la visita d’alguns membres destacats del PSC

El PSC va presentar el 18 de 
maig a la Casa de la Vila el pro-
grama electoral per als pròxims 
quatre anys. El candidat, César 
Arrizabalaga, va explicar els 
principals projectes de la seva 
formació, dividits en tres grans 
eixos: la seguretat i l’economia; 
les persones i les polítiques de 
territori. L’alcaldable socialista 
va parlar de prioritzar les actu-
acions socials com ara la cons-
trucció de més centres educatius. 
Pel que fa a la gent gran, Arri-
zabalaga va anunciar que el seu 
programa electoral preveu por-
tar un àpat diari a les persones 
grans amb pocs recursos i amb 
difi cultats de mobilitat, a més de 
la creació d’una residència-centre 
dia a la zona de la Rasa.
Per als joves, el número 1 de la 
llista del PSC també va anun-
ciar que el seu objectiu és trans-
formar la Torre Na Joana, a la 
Ferreria, en una zona lúdica de 
carpes perquè els joves no hagin 
de marxar fora del municipi. En 
territori, el PSC inclou al seu 
programa la construcció d’una 
escola de natura al turó de Vista 
Rica, al centre, i la transforma-

ció de la muntanya del Turó en 
un parc metropolità. Arrizabala-
ga va remarcar que dues de les 
seves prioritats seran l’habitatge 
protegit i la tranformació integral 

de la Ribera, però, per sobre de 
tot, l’alcaldable socialista va indi-
car que el projecte principal en 
aquest àmbit serà el soterrament 
de la línia de Portbou al seu pas 
per Montcada.

Actes de carrer. Els socialistes 
han centrat la campanya en el 
contacte directe amb la ciutada-
nia, amb presència al carrer i als 
mercats setmanals. El dia 16 de 
maig, l’exconseller d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca, Jordi Wi-
lliam Carnes, va acompanyar el 
candidat pel mercat del centre i 
el 22 de maig, a Can Sant Joan, 
un diputat del PSC al Parlament, 
David Pérez, va col·laborar amb 
Arrizabalaga i altres integrants 
de la llista del PSC local en el 
repartiment de clavells i progra-
mes al mercat de Can Sant Joan. 
En tots aquests actes, Arrizaba-
laga ha fet una crida perquè els 
ciutadans vagin a votar el 27 de 
maig. L’exconseller Jordi William Carnes (al centre) va visitar el 16 de maig Montcada i va acompanyar el candidat socialista | SILVIA DÍAZ

Els joves i la gent gran 
amb pocs recursos, 
prioritats del programa 
del PSC per als 
pròxims quatre anys

Silvia Alquézar | Redacció

César Arrizabalaga penja el primer cartell a la plaça Lluís Companys | SANTI ROMERO

element promocional

El PSC de Montcada fa olor a “Transparència”

Els socialistes van presentar el 23 
de maig, al mercat setmanal, un 
perfum, amb el nom “Transparèn-
cia”, del qual van distribuir un miler 

d’ampolles. El candidat del PSC, 
César Arrizabalaga, va explicar que 
el nom de la fragància “mostra 
quin és el nostre estil” | SD

| SILVIA DÍAZ
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CIU

La coalició nacionalista es compromet a 
governar de manera senzilla i propera a la gent 
Convergència i Unió dedica la seva campanya electoral a fer jornades de visites porta a porta i trobades amb representants veïnals dels barris

La campanya electoral que CiU 
ha escollit per a aquestes muni-
cipals s’ha basat en el contacte 
directe amb els ciutadans, per tal 
que expliquessin als integrants 
de la coalició els seus principals 
problemes. CiU ha visitat tots 
els barris de Montcada durant la 
campanya, on ha repartit progra-
mes entre els veïns i els comerços 
i ha escoltat les queixes i sugge-
riments dels ciutadans. “Aquest 
tipus d’actuació respon al nos-
tre lema, en el que diem que 
volem un alcalde i un govern 
senzill i proper a les persones”, 
ha indicat el cap de llista, Joan 
Maresma. El candidat ha mani-
festat que l’acollida ha estat molt 
bona: “Alguns veïns, fi ns i tot, 
ens han comunicat que les nos-
tres idees i la candidatura que 
presentem és la millor de les 
que opten a l’Alcaldia”.

Línies bàsiques. El programa 
electoral de CiU consta de diver-
sos punts, que es poden dividir 
en tres grans eixos. D’una ban-
da, hi ha la dotació al municipi 
dels equipaments necessaris per 
cobrir les demandes socials, cul-

turals, educatives i de lleure dels 
ciutadans. Un altre bloc desta-
cat és el que té a veure amb el 
civisme. “L’esforç de mantenir 
els equipaments s’ha de corres-

pondre amb un comportament 
ciutadà de respecte pels espais 
comuns”, ha indicat l’alcaldable 
de CiU. 
Per reforçar la idea d’aproximar 
la política i l’acció municipal als 
ciutadans, els convergents pro-
posen la creació del Defensor 
del Ciutadà, una fi gura que està 
prevista al Reglament de Parti-
cipació Ciutadana. La seva fun-
ció seria similar a la del Síndic 
de Greuges, però a nivell local. 
Segons Maresma, “aquesta per-
sona seria independent del go-
vern i hauria d’escoltar i aten-
dre les queixes dels ciutadans, 
que sovint es consideren poc 
escoltats per l’administració”. 
Aparcaments, problemes d’in-
civisme, sorolls i manteniment 
d’espais són alguns dels temes 
comuns que els veïns han expli-
cat a CiU al llarg de la campa-
nya. Les visites als barris s’han 
complementat amb la presència 
als mercats ambulants. Maresma i membres de la seva llista repartint pomes al mercat ambulant dels dimecres | SANTI ROMERO

CiU aposta pel civisme,  
el contacte directe 
amb els veïns i crear 
la fi gura del Defensor 
del Ciutadà

Silvia Díaz | Redacció

Els primers cartells que va penjar l’alcaldable de CiU, al carrer Major | SANTI ROMERO

proposta suggerent

La “temptació” de votar CiU
CiU s’ha defi nit com una força 
“equilibrada” i “saludable” i s’ha 
comparat amb una poma, una 
fruita que va repartir als veïns els 
dies 22 i 23 de maig, coincidint 

amb els mercats ambulants. El 
candidat, Joan Maresma, ha ex-
plicat que la poma simbolitza “la 
temptació de votar un partit ple 
de vida i equilibrat” | SD

 | SILVIA DÍAZ
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ICV-EUIA

L’opció d’ICV-EUiA per al pròxim mandat és 
estar al capdavant del govern o de l’oposició  
Els ecosocialistes han fet actes de campanya per tots els barris i han convidat destacats líders de les dues formacions polítiques que es presenten conjuntament

El candidat a l’Alcaldia de 
Montcada i Reixac per ICV-
EUiA, Josep M. González, ha 
manifestat que el seu grup lide-
rarà el govern o bé, l’oposició. 
Aquesta promesa la va formular 
el 12 de maig en l’acte de pre-
sentació de la candidatura de 
la coalició per a les municipals, 
en el decurs d’un sopar a un 
restaurant de Montcada, amb 
l’assistència de 200 persones. La 
plena ciutadania, la sostenibilitat 
i la participació democràtica cen-
tren el programa de la coalició.  
“Volem recuperar el diàleg i 
la relació directa amb els ciu-
tadans”, va dir González. Com 
a punts concrets del programa, 
els ecosocialistes apunten, en-
tre d’altres, la creació d’un Pla 
d’Habitatge, potenciar centres 
oberts per als infants, ampliar 
els equipaments per a adults i la 
gratuïtat dels llibres de text. L’ac-
te va comptar amb la presència 
del secretari general d’ICV, Jordi 
Guillot, i del coordinador gene-
ral d’EUiA, Jordi Miralles.

Actes a tots els barris. El candi-
dat i altres membres de la can-
didatura d’ICV-EUiA han anat 
presentant els punts del progra-
ma al llarg de la campanya, en 
actes al carrer –fent presència als 
mercats– o bé amb conferències. 
La parlamentària Mercè Civit 

va trobar-se el 17 de maig amb 
veïns de Can Cuiàs, en un acte 
on González va exposar propos-
tes concretes per a aquest barri, 
com que a l’Escola Bressol Camí 
del Bosc tinguin preferència els 
veïns del barri, crear una nova 
escola de primària, millorar la 
mobilitat i solucionar l’entrada 
del polígon industrial. Civit va 
augurar “molt bons resultats en 
les municipals”, per ICV-EUiA.
El Pla d’Habitatge que proposa 
ICV-EUiA seria el document so-
bre el qual aplicar polítiques de 
promoció d’habitatge social. El 
candidat va presentar la propos-
ta el 18 de maig, en el marc d’un 
muntatge teatral organitzat pels jo-
ves de la coalició a la plaça de l’Es-
glésia. González també es va reunir 
el dia 23 de maig amb els sindicats 
de l’Ajuntament i l’endemà –en el 
moment de tancar edició– acabava 
la campanya amb un míting a Can 
Sant Joan acompanyat del senador 
montcadenc Joan Josep Nuet. El candidat d’ICV-EUiA (esquerra), a l’acte de presentació de la candidatura, amb membres de la llista a la dreta | SÍLVIA ALQUÉZAR

ICV-EUiA proposa 
la recuperació del 
guàrdia de barri, la 
gratuïtat dels llibres de 
text i centres oberts

Silvia Díaz | Redacció

L’enganxada de cartells d’ICV-EUiA va començar al carrer Major | SANTI ROMERO

convidats de luxe

Milà defensa el trasllat progressiu de Lafarge

L’exconseller de Medi Ambient 
i Habitatge, Salvador Milà, va 
defensar el 23 de maig una pro-
posta del programa d’ICV-EUiA: 
el trasllat progressiu de Lafarge 
Cementos, de manera que “no es 

perdin els llocs de treball”. Milà 
també va dir que Montcada ha 
fet els deures ja a favor del medi 
ambient i que ara “són les admi-
nistracions superiors les que han 
d’aportar les solu cions”  | SD
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PPC

Eva García centra la seva campanya en la 
política impositiva i en matèria d’immigració
La candidata popular ha rebut el suport de la presidenta provincial, Dolor Montserrat, i de la portaveu d’Economia del PPC al Parlament, Àngels Olano

La candidata del PPC, Eva 
García, ha fet girar la seva cam-
panya al voltant de dos eixos: la 
política impositiva i la immigra-
ció il·legal. Respecte la primera 
qüestió, l’alcaldable s’ha com-
promés una vegada més a baixar  
i a eliminar impostos. La rebai-
xa afectaria a l’IBI que, segons 
García, es pot reduir en un 20%, 
mentre que les taxes que propo-
sa suprimir, en cas d’arribar al 
govern, són les de la recollida 
d’escombraries i el recàrrec me-
tropolità del transport de l’Enti-
tat del Transport, que es va crear 
l’any 1992. 
Quant a la immigració, García 
ha llençat dures crítiques contra 
del Pla de Recepció i Acollida 
Municipal (PRAM) que ha fet 
l’Ajuntament, que estableix un 
protocol d’actuació i atenció res-
pecte a l’arribada de persones 
nouvingudes. 

Alarma. Els populars consideren 
que el PRAM farà que proliferin 
els guetos en alguns barris de 
la localitat. “Aquest Pla –ha dit 
García– pot provocar la cons-
trucció de temples religiosos 

vinculats a altres creences no 
catòliques, com les mesquites, 
i tampoc no defi neix els límits 
de la capacitat d’acollida de 
Montcada”.  Segons l’alcaldable 

popular, el PRAM obre la porta 
a la immigració il·legal. 
Tres entitats de col·lectius im-
migrants, Tazumal Catalunya el 
Salvador, la marroquina Taarof 
Bi Salam i l’equatoriana ASERM 
s’han pronunciat al respecte posi-
cionant-se a favor del PRAM i di-
ent que “és una irresponsabilitat 
utilitzar la immigració per gua-
nyar vots fent afi rmacions que 
poden malmetre la convivència 
entre la població autòctona i la 
nouvinguda”, crítica que també 
havia expressat prèviament l’alcal-
de i candidat del PSC, César Arri-
zabalaga, qui va situar la candidata 
popular en posicions de l’“extrema 
dreta”. 
En resposta, García, ha acusat  
l’edil de no afrontar les seves 
responsabilitats com a màxim 
responsable del govern. “En 
comptes de defensar el PRAM 
–ha dit– s’escuda darrera dels 
col·lectius d’immigrants per 
posicionar-se”. La presidenta del PPC de Barcelona, Dolors Montserrat, va acompanyar la candidata popular al mercat del 23 de maig | SÍLVIA DÍAZ

EL PPC ha criticat 
el Pla de Recepció 
i Acollida per a 
immigrants que ha fet 
l’Ajuntament

Pilar Abián | Redacció

Eva García, candidata popular, penja el primer cartell davant de l’Ajuntament | SANTI ROMERO

promesa electoral

García aposta per reduir la pressió fi scal

García va ratifi car la promesa elec-
toral d’eliminar o baixar impostos  
el passat 21 de maig a Can Cuiàs 
acompanyada de la diputada i por-
taveu popular d’Economia al Parla-
ment, Àngels Olano. La candidata 
va dir que la taxa de recollida d’es-
combraries no s’hauria de cobrar 
perquè durant 30 anys el municipi 
ha acollit una incineradora i ara té 
un Ecoparc. Tampoc no troba de 
rebut que els veïns hagin de pagar 
el recàrrec metropolità del transport 
“un impost –va dir– creat per co-

brir un dèfi cit i que no respon als 
serveis que reben els ciutadans”. 
Finalment, el PPC creu que l’IBI es 
pot reduir fi ns a un 20% | PA
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ESQUERRA

Esquerra defensa el seu paper a l’oposició i 
critica les maneres del govern actual
La formació proposa descentralitzar els serveis, millorar la mobilitat interna, potenciar el comerç al detall i ampliar els equipaments sanitaris als barris

“Votar qualsevol altra força 
política a Montcada que no 
sigui Esquerra és votar César 
Arrizabalaga per quatre anys 
més”. Aquest va ser un dels mis-
satges que van llençar els candi-
dats de la llista de la formació 
republicana durant l’acte de pre-
sentació de la candidatura per 
a les eleccions municipals que 
encapçala Marta Aguilar. La tro-
bada es va fer el 18 de maig en 
un restaurant de la localitat amb 
l’assistència de 150 persones. 
Aquest va ser l’acte més destacat 
de la campanya d’Esquerra per 
les municipals, que s’ha basat en 
el contacte directe amb els ciuta-
dans, amb visites als mercats, i 
reunions amb veïns de Can Cui-
às (el 24 de maig, a les 19h, al 
Centre Cívic) i de la zona 21 de 
Terra Nostra.
El número 2 de la llista, Jordi 
Sánchez, va fer un discurs molt 
crític amb l’actual govern de 
l’Ajuntament de Montcada. Se-
gons Sánchez, s’ha aplicat “una 
política del totxo que ha prio-
ritzat els projectes faraònics 
i ha donat protagonisme als 
constructors i promotors im-
mobiliaris en la vida pública”. 

El republicà va insistir que l’úni-
ca força que ha fet oposició real 
durant els darrers quatre anys ha 
estat Esquerra. La número 1 de 

la llista, Marta Aguilar, va agrair 
el seu suport als 9 independents 
que formen part de la candidatu-
ra i va fer una repàs de les pro-
postes programàtiques del seu 
partit, que passen per impulsar 
un nou model de ciutat i deixar 
enrera el discurs “victimista” de 
la Montcada castigada per les in-
fraestructures. 

Propostes. L’alcaldable republi-
cana proposa la descentralitza-
ció dels serveis, la millora de la 
mobilitat interna mitjançant un 
transport públic de qualitat, po-
tenciar el comerç de proximitat, 
portar a tots els barris una ofi -
cina de serveis mínims de cures 
dià ries i injeccions i portar em-
preses punteres als polígons.
Aguilar va criticar la manera de 
fer del govern actual per consi-
derar que aplica una “visió cen-
tralista” que no té en compte 
l’opinió i les necessitats de cada 
barri. Enfront d’aquesta política, 

proposen la creació de consells 
de barri formats per persones 
que s’impliquin en la presa de 
totes les decisions.

Després del sopar-presentació de la candidatura, els membres de la llista van posar per a La Veu al voltant de la cap de llista  | LAURA GRAU

‘El govern aplica una 
política centralista 
que no té en compte 
l’opinió dels barris’, va 
dir Aguilar 

Laura Grau | Vallençana

presència al carrer

Els candidats d’Esquerra visiten els mercats

La cap de llista d’Esquerra, Mar-
ta Aguilar, i altres membres de la 
candidatura han fet campanya 
als mercats ambulants del di-
marts (a Can Sant Joan) i del di-

mecres (al centre). Aguilar apos-
ta pel contacte directe amb la 
gent per conéixer les seves preo-
cupacions i fuig del màrqueting 
de les grans campanyes  | LG

Els membres de la candidatura, a l’enganxada de cartells  | SANTI ROMERO
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El màxim responsable de l’Admi-
nistrador d’Infraestructures Ferro-
viàries a Catalunya (Adif), Jordi 
Prat, preveu que les obres del 
pas de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) per Montcada i Reixac co-
mençaran al llarg d’aquest estiu. 
Així ho va comunicar a membres 
del govern local i de la Platafor-
ma Tracte Just Soterrament Total 
durant una reunió mantinguda 
a mitjan de maig, a petició dels 
representants municipals, amb 
l’objectiu de parlar sobre el pro-
jecte de soterrament de la línia 
de rodalies de Portbou.
La LAV passarà per un túnel que 
tindrà el seu inici al carrer Carril 
de Can Sant Joan i sortirà a la 
superfície un cop travessat el riu 
Ripoll. Mentre durin les obres, 
l’Adif té previst instal·lar una ofi -
cina d’informació per atendre to-
tes les qüestions referides al pas 
d’aquesta infraestructura. 

Línia de Portbou. El compromís 
del govern central és que la con-
nexió amb França sigui una reali-
tat a principi del 2009. Si aquesta 
data acaba sent la defi nitiva, la 
construcció del túnel de la LAV 
no coincidirà amb la de la línia 
de rodalies, una de les principals 
demandes locals. Segons les últi-
mes informacions facilitades pel 
col·lectiu ciutadà, la redacció del 
nou projecte de soterrament en-
cara no ha començat. Tot i que 

el Ministeri de Foment va fer al 
mes de gener l’encàrrec a l’empre-
sa Idom –la mateixa que redactarà 
el de la línia de la LAV– per valor 
d’1,4 milions d’euros, el cert és que 
no ha estat adjudicat per problemes 
burocràtics. Es preveu, això sí, que 
el procediment es faci aquest mes i 
que el termini de 28 mesos comen-
ci a comptar a partir d’ara, de ma-
nera que el projecte estarà enllestit 
a fi nal del 2009. “Els responsables 
de l’Adif ens han confi rmat que 
els treballs encarregats inclouen 
l’estudi bàsic, el projecte bàsic, 
el de construcció i també l’estudi 
d’impacte ambiental”, ha mani-
festat el president de la Platafor-
ma, Jaume Relat. 

LINIA D’ALTA VELOCITAT

L’Adif preveu que l’inici de les obres 
tindrà lloc entre juny i setembre
El nou projecte de soterrament de la línia de Portbou encara no s’ha pogut adjudicar per problemes burocràtics

Abans que es facin les obres de la LAV es farà un estudi dels edifi cis propers a la línia  |  SANTI ROMERO

Renfe millorarà 
els accessos 
a l’estació de 
Terra Nostra 

Acord perquè els  pisos 
socials siguin per a 
montcadencs. PÀG. 10

L’ACA netejarà espais 
ocupats per abocadors 
il·legals. PÀG. 12

l’apunt

Montcada, a l’espera de signar el protocol

Els representants de la Plataforma 
són a l’espera que el compromís 
del soterrament s’incorpori al pro-
tocol que l’Ajuntament ha de sig-
nar amb el Ministeri de Foment 
que regularà el pas de la LAV per 
Montcada i Reixac. “Aquest docu-
ment és clau i, si no té en compte 
la reparació i el deute històric que 
es té amb Montcada, es repren-
dran les mobilitzacions ciutadanes 
amb ple suport de l’Ajuntament”, 
ha dit Relat. També l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), ha confi rmat 
que aquest extrem: “L’Ajuntament  
condiciona l’inici de les obres de 

la LAV a la signatura del proto-
col que ha de recollir el compro-
mís del soterrament de la línia 
de Portbou”. L’edil es mostra molt 
confi at en què l’acord adoptat pel 
secretari d’estat d’Infraestructures, 
Víctor Morlán, fi nalment es compli-
rà i Montcada eliminarà una barre-
ra que fa més de 100 anys divideix 
el nucli urbà. 
L’alcalde també ha confi rmat que 
abans de començar les obres de la 
LAV es farà un estudi dels edifi cis 
propers a la línia per garantir la seva 
seguretat durant la construcció del 
túnel | PA

>Notícies

Renfe invertirà 30 milions d’eu-
ros per millorar l’accessibilitat en 
algunes estacions de rodalies de 
la província de Barcelona, entre 
elles, la de Montcada i Reixac-
Santa Maria (Terra Nostra), 
per on passen les línies de tren 
C4 i C7. Del conjunt d’estaci-
ons de la xarxa Rodalies Renfe 
de Barcelona, només un 20%, 
(24 estacions), són accessibles 
per a persones amb mobilitat 
reduïda, segons ha informat 
Renfe. La inversió s’emmarca en 
el Pla d’Actuacions Urgents per a 
la millora de l’Accessibilitat, que 
té per objectiu convertir 96 esta-
cions en instal·lacions adaptades 
a discapacitats i a persones amb 
mobilitat reduïda. 

Modifi cació d’amplada. D’altra 
banda, l’empresa ferroviària Adif 
ha aprovat una inversió de 26 
milions d’euros per executar 23 
projectes de modernització de 
les infraestructures de les línies 
d’ample ibèric de Catalunya, 
entre les quals hi ha el tram de 
la línia C3 de rodalies que en-
llaça l’estació de Can Sant Joan 
(Montcada Bifurcació) amb Vic i 
el tram de la línia C4 que va des 
de Manresa a Barcelona, passant 
per Montcada. 
A més, el govern central té pre-
vist invertir aquest any més de 
6 milions per millorar la línia de 
tren Barcelona-Portbou i l’apor-
tació a Montcada és de 19.500 
euros, diners amb els quals es 
rehabilitarà el gabinet de circu-
lació.

Silvia Díaz | Redacció

Pilar Abián | Redacció
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en 2 minuts...

> Nou camí a Collserola cap al mirador
El mirador de l‘estrella enllaçarà amb el torrent de Can Tapioles i 
la carretera del cementiri de Collserola a través d’un nou camí que 
s’està construint al Parc de Can Cuiàs i que es preveu estigui enllestit 
a mitjan de juny. Els 
treballs de condicio-
nament consisteixen 
a habilitar i netejar 
un camí que fi ns ara 
només feien servir els 
Bombers i els agents 
forestals, instal·lar 
un talús amb pedres 
durant un tram del 
recorregut i unes es-
cales d’esglaons fets 
amb fusta. Els treballs 
inclouen la creació 
d’una base de terreny 
fèrtil i la plantació i el  
manteniment d’arbres. L’actuació s’emmarca en el conveni de col-
laboració que mantenen des de fa anys l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac i el Consorci del Parc de Collserola i ha permès guanyar espai 
per a passeig i connectar el Parc de Can Cuiàs amb l’Escola Bressol 
Camí del Bosc i la zona d’estada exterior. A més, s’ha obert un vial 
per a vehicles de serveis de quatre metres d’amplada per connectar 
el camí d’accés al mirador de l’estrella amb el darrer replà del torrent 
d’en Tapioles | SD

> Millores d’accés a l’avinguda de la Ribera
 L’Ajuntament està duent a terme treballs per millorar l’accessibilitat 
a l’avinguda de la Ribera, sota el pont de Renfe. Les obres consis-
teixen a eliminar uns graons, fer una rampa i col·locar unes baranes 
–al bell mig– per facilitar el pas dels vianants, sobretot a determi-
nats col·lectius com són la gent gran i les persones amb mobilitat 
reduïda. Aquesta és una més de les actuacions que el Consistori està 
duent a terme per eliminar les barreres arquitectòniques en els edi-
fi cis municipals i en la via pública | SD 

El sindicat UGT farà el 31 de 
maig el sorteig dels 58 pisos 
d’una promoció en règim de 
compra que està construint a 
Mas Duran. Els principals be-
nefi ciaris seran les persones que 
visquin o treballin a Montcada, 
tal com es desprèn de l’acord que 
l’Ajuntament, empreses públiques 
de la Generalitat –Incasòl i Adig-
sa– i les cooperatives d’habitatge 
d’UGT, Sogeur i Fundació Medi-
terrània van signar a principi de 
maig per tal d’unifi car les bases i 
determinar el calendari d’adjudi-
cació de les diferents promocions 
d’habitatge protegit que totes les 
organitzacions estan construint a 
Mas Duran. 

Altres promocions. La regido-
ra d’Habitatge, Fina Manzano 
(PSC), ha indicat que el conveni 
“pretén afavorir els montca-
dencs per tal que puguin acce-
dir a un habitatge digne i que 
les diferents organitzacions que 

fan pisos socials afavoreixin 
els nostres ciutadans”. Sogeur 
i Fundació Mediterrània estan 
aixecant 29 habitatges cadascun, 
en règim de compra, i Incasòl, 
ara per ara, està construint una 
promoció de 42 habitatges de 
lloguer per a joves. Al setembre 
s’obrirà el termini de presenta-
ció de sol·licituds per optar a un 
d’aquests pisos, a l’Ofi cina Local 

d’Habitatge (av. de la Unitat, 6, 
segon pis). 
L’Incasòl, en coordinació amb 
l’Ajuntament, ha decidit desti-
nar 5 pisos dels 92 en règim de 
lloguer que construirà l’empresa 
pública de la Generalitat a Mas 
Duran per reallotjar famílies 
afectades pel desenvolupament 
de plans urbanístics que es facin 
a la ciutat. 

Administracions i cooperatives 
pacten benefi ciar els montcadencs
L’UGT farà el sorteig d’adjudicació d’una promoció de 58 pisos el proper 31 de maig

Silvia Díaz | Redacció

Mas Duran és un sector en ple creixement urbanístic | SILVIA DÍAZ

HABITATGE SOCIAL

| SILVIA DÍAZ

El centre lúdic i de serveis El 
Punt, ubicat als antics terrenys 
del club Aismalibar, no obrirà les 
seves portes fi ns al 15 de juny, 
tot i que havia anunciat fer-ho el 
25 de maig. Problemes d’última 
hora han obligat a endarrerir l’es-
trena, que els promotors assegu-
ren que es farà en la nova data 

anunciada. La inauguració ofi cial 
del recinte no tindrà lloc, però, 
fi ns que no estigui acabat el parc 
públic que l’envolta. 
Plàcid Casas, vicepresident de la 
companyia que integra Construc-
cions Riera i la promotora SE-
CEM, ha avançat que es preveu 
que les obres estiguin enllestides 
abans d’acabar l’estiu. També al 

setembre podrien obrir portes 
l’hotel i l’espai destinat a ofi cines. 
En total, el recinte compta amb 
26.000 m2, dels quals gran part 
estan destinats a locals comerci-
als i d’oci i de restauració. El ci-
nema, amb set sales, és un dels 
principals atractius del complex, 
que també compta amb una sala 
per a convencions.

La zona lúdica i comercial del nou 
complex obrirà portes el 15 de juny
La inauguració ofi cial del centre no es farà fi ns que no acabin les obres del parc que l’envolta

Pilar Abián | Redacció

CENTRE LÚDIC I DE SERVEIS

> Propostes de natura per a l’estiu
Una activitat per observar el cel nocturn des de Sant Pere de Reixac 
iniciarà el 26 de maig l’agenda d’activitats de natura 2007, coorganit-
zades entre l’Ajuntament –a través del Servei de Medi Ambient– l’As-
sociació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca (ACER) i el 
Centre Cívic de la Trinitat Vella. Sota el títol de “Fem dissabte”, el 9 
de juny s’organitzarà una jornada per netejar de forma coordinada i 
col·lectiva els diferents trams de rius i torrents del municipi per tal 
d’extreure de la zona la brossa acumulada, ja sigui dins de la llera del 
riu o a la zona de ribera. El programa també inclourà sortides i visites 
guiades a la Casa de les Aigües, els dies 20 de juny i 18 de juliol. La 
primera, el 29 de juny, serà una passejada nocturna per la Serra de 
Na Joana, a Collserola; el 7 de juliol, excursió al Turó per conèixer la 
seva geologia i el 12 de juliol, sortida crepuscular pel riu Besòs. Els 
interessats a participar-hi s’han d’inscriure de forma gratuïta al Servei 
de Medi Ambient (av. de la Unitat, 6), trucar al telèfon 935 726 017 o 
enviar un correu a l’adreça electrònica cmarcos@montcada.org | PA
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La instal·lació va duplicar al 
2006 el nombre d’entrades

La Deixalleria Municipal va re-
bre al llarg de l’any passat un to-
tal de 15.084 entrades, una xifra 
molt superior a les 9.600 regis-
trades al 2005, segons es desprèn 
de la memòria d’activitats 2006, 
elaborada per Andròmines –l’en-
titat que gestiona la instal·lació. 
Des de la seva posada en funcio-
nament a fi nals dels anys 90, el 
servei, ubicat al polígon de la 
Ferreria, ha mantingut una ten-
dència a l’alça pel que fa al nom-
bre d’usuaris. La tècnica de medi 
ambient d’Andròmines, Núria 
Sau, ha destacat com a motiu  
principal de l’augment d’entra-
des “la conscienciació dels ciu-
tadans sobre la necessitat de 
reciclar els materials, a més, 
ja saben que hi ha articles, que 
per desfer-se’n, només es po-
den portar a la Deixalleria”. 

Tipologia d’usuaris. Segons la me-
mòria d’Andròmines, els princi-
pals usuaris de la instal·lació són 
particulars. Pel que fa al servei 
municipal de recollida de resi-
dus, al 2006 es van registrar 764 
entrades, un 10% més que l’any 
anterior. Sau també destaca l’im-
portant creixement del servei de 

la mini-deixalleria, que ha arribat 
als més de 8.700 usuaris, més del 
doble que al 2005.
Els objectius d’Andròmines per 
al 2007 es basen en la disminu-
ció de la quantitat d’impropis de 
les classifi cacions de residus i en 
conscienciar els ciutadans que 
allò que ja no fan servir potser és 
d’utilitat per a d’altres persones. 
La Deixalleria està situada al car-
rer del Metall del polígon de la 
Ferreria i obre de dimarts a dis-
sabte, de 16 a 19h i els dimarts, 
dijous, divendres i dissabte, de 9 
a 13.30h. La mini-deixalleria és 
un servei itinerant que cada dia, 
de dimarts a dissabte, s’instal·la a 
un barri diferent.

DEIXALLERIA MUNICIPAL

Andròmines ha presentat la memòria d’activitats del 2006

L’Agència Catalana de Resi-
dus (ACA) –que depèn del De-
partament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya– es farà càrrec de la 
clausura dels abocadors il·legals 
de Montcada i Reixac així com 
d’altres punts on s’abandonen 
residus de la construcció, ender-
rocs i materials en desús. 
La Generalitat destinarà un total 
de 113.368 euros per fer aquesta 
actuació. L’ACA no dóna directa-
ment els diners de la subvenció 
a l’Ajuntament sinó que aporta el 
material i l’equip humà necessari 
per procedir als treballs de condi-
cionament dels diferents espais a 
recuperar.

Espais. Un dels punts on l’ACA 
actuarà serà la pollancreda del 
riu Bèsos, una zona situada al 
nord de Montcada que limita 
amb Sant Fost de Campsentelles. 
Aquests treballs estan valorats en 
62.835 euros. L’altre focus que es 
restaurarà, amb un pressupost de 
50.532 euros, és el camí de Ca 
n’Albinyana, una de les zones 
més afectades per l’existència 
d’abocadors il·legals. Es tracta 
d’un sector agrícola envoltat de 

zones residencials i industrials, 
que limita amb la Llagosta.
L’aportació actual servirà per 
mantenir els espais nets i col-
locar mesures dissuassòries per 
evitar l’abocament de deixalles. 
El president de l’Àrea Territorial 
i regidor de Medi Ambient, Ser-
gio Hermoso (PSC), ha avançat 
que aquesta actuació “és una 
solució a mig termini, perquè 

la intenció fi nal del Consistori 
és recuperar els espais afectats 
per l’abandonament de resi-
dus i integrar-los dins la res-
ta del territori de Montcada i 
Reixac”. D’altra banda, l’Agèn-
cia de Residus també ha atorgat 
a l’Ajuntament un ajut de 35.000 
euros per fomentar la recollida 
selectiva de matèria orgànica al 
sector de Mas Duran.

L’ACA condicionarà els espais on 
actualment hi ha abocadors il·legals
La Generalitat aportarà els recursos necessaris per dur a terme els treballs, valorats en 113.000 euros

Aquest és un dels punts incontrolats del camí de Ca n’Albinyana | PILAR ABIÁN

MEDI AMBIENT

El Servei de Medi Ambient i 
l’Equip Verd, amb el suport de 
l’Agència Catalana de Residus, or-
ganitzen el 31 de març una nova 
edició de la Festa del Medi Ambi-
ent. A la plaça Joanot Martorell 
hi haurà tallers de tota mena i, 
emmarcat en la festa, tindrà lloc 
el quart concurs de roba sosteni-
ble A tot drap, a les 19h. Les per-
sones interessades a participar-hi 
podran inscriure’s fi ns el dia 31  a 
la Casa de les Aigües o al telèfon 
935 726 017. La convocatòria està 
oberta a totes les edats. 

Silvia Díaz | Redacció

Festa per 
promoure la 
reutilització i 
el reciclatge

Silvia Díaz | Redacció Silvia Díaz | Montcada

La Plataforma Vallès Net, contrà-
ria a l’Ecoparc 2, ha denunciat que 
una part dels residus que surten 
d’aquesta planta es porten a Elda 
(Alacant). Davant d’aquests fets, 
el col·lectiu ha tornat a reclamar 
el tancament de la planta en consi-
derar-la una instal·lació“d’escassa 
efectivitat”. El gerent de l’Entitat 
del Medi Ambient, Carles Conill, 
ha admès que fa tres o quatre 
mesos algunes bales de residus 
es van portar a Elda com a “fet 
puntual perquè temporalment 
els camions van tenir difi cultats 
d’accés a la pedrera de la Va-
llençana”.  

Vallès Net 
denuncia 
l’Ecoparc 2 

Vista de la Deixalleria | PREMSA AJUNTAMENT

La Diputació de Barcelona ja ha 
activat el seu dispositiu de vigi-
lància als nou espais naturals que 
gestiona, entre els quals hi ha la 
Serralada de Marina, part de la 
qual s’inclou al terme municipal 
de Montcada i Reixac –Vallen-
çana, Reixac i Bosc d’en Vilaró. 
La campanya es desenvolupa des 
d’ara i fi ns al setembre i durant 
la mateixa, un contingent de vuit 
guaites i dues patrulles mòbils de 
primera intervenció vetllaran per 

la prevenció i extinció d’incendis 
forestals i, en cas que hi hagi un 
foc, donarà suport als Bombers.
Membres de la recentment cons-
tituïda Agrupació de Defensa Fo-
restal (ADF) local han participat 
en dues jornades de formació im-
partides pels bombers del GRAF 
(grup de suport en actuacions 
forestals) de la Generalitat de 
Catalunya i assistiran a d’altres 
relacionades amb els nous proto-
cols de la Federació d’ADF i amb 
la gestió d’emergències.

Vuit guaites i dues patrulles vigilaran
 la Serralada de Marina durant l’estiu
Voluntaris de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) participen en jornades de formació

Pilar Abián | Redacció

PREVENCIÓ

Equip de vigilància al bosc | ARXIU: PILAR ABIÁN

Silvia Díaz | Redacció
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Un total de 686 persones van 
trobar feina al llarg de l’any 
passat gràcies als diferents pro-
grames que promou la Regido-
ria de Promoció Econòmica i 
Ocupació, mitjançant el Servei 
de Promoció Econòmica (SPE). 
Durant el 2006, aquest departa-
ment va consolidar un total de 8 
iniciatives, adreçades totes elles a 
reforçar els mecanismes per faci-
litar la incorporació de persones 
al món laboral: Formació d’acti-
tuds per a l’ocupació, Ilo-ser 4, 
Tastet d’ofi cis, Sensibilització i 
Foment de Noves Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació, 
Ajut a la Recerca de Feina (ARF), 
Plans d’ocupació, Sala de Recer-
ca de Feina i Borsa de Treball.

Creixement d’usuaris. Un dels 
serveis més concorreguts ha es-
tat la Sala de Recerca de Feina, 
un espai on els usuaris poden 
utilitzar els recursos del centre 
(telèfon, internet, fax, premsa 
especialitzada...) per trobar feina. 

Durant l’any 2006 es van realit-
zar un total de 936 visites, ate-
nent-se al voltant de 2.500 con-
sultes.  El responsable tècnic de 
l’SPE, Jonatan Triviño, ha fet un 
balanç molt positiu de les dades 
assolides i dels programes ende-
gats per l’Ajuntament, que han 
permès una major tutorització i 
acompanyament de les persones 
en situació d’atur fi ns obtenir 

una feina. Al llarg del 2006 el 
Servei ha atès 686 demandes a 
la borsa de treball i ha organitzat 
86 sessions d’informació grupal 
amb la participació de 571 per-
sones. També s’han realitzat 115 
entrevistes ocupacionals.
Pel que fa al servei de Borsa de 
Treball, s’han gestionat 298 ofer-
tes, a través de les quals s’han 
ofertat 382 llocs de treball. 

Prop de 700 persones van trobar 
feina durant el 2006 gràcies a l’SPE
La Sala de Recerca de feina va atendre al llarg de l’any passat al voltant de 2.500 consultes

Pilar Abián | Montcada

Per la Sala de Recerca de Feina van passar al llarg del 2006 prop de 1.000 persones | SPE

PROMOCIÓ ECONÒMICA
en 2 minuts...

> Curs d’iniciació a la informàtica

> Bona acceptació de la recollida de plàstics
Des del passat mes de març que l’Ajuntament va posar en funciona-
ment la recollida selectiva d’envasos i plàstics amb la instal·lació de 
contenidors grocs, ja s’han separat selectivament més de 49 tones 
d’aquests materials. El Consistori, amb el suport de l’Entitat Metropo-
litana del Medi Ambient, ha instal·lat un total de 48 contenidors en 
bateries soterrades i 16 més de superfície, allà on no pot accedir el 
camió de recollida, destinats a tota mena d’envasos i bosses de plàs-
tics d’ús domèstic, brics i llaunes de begudes i conserves, embolcalls 
plastifi cats i d’alumini, i safates de porexpan. Amb aquesta iniciativa, 
ha quedat completada la infraestructura per a la recollida selectiva de 
residus domèstics al municipi, que fi ns ara es componia de quatre 
fraccions: vidre (contenidor verd clar), paper i cartró (blau), matèria 
orgànica (marró) i resta (verd fosc) | PA

Com a complement a la formació ocupacional, el Servei de Promoció 
Econòmica (SPE) ofereix al Centre Cívic La Ribera un curs d’informà-
tica i noves tecnologies. Els 
participants a les sessions 
són derivats des de l’SPE al 
Centre Cívic. El professor del 
curs, Alejandro Ortiz, ha ex-
plicat que els interessats vo-
len, sobretot, “progressar en 
el seu treball, trobar-ne un 
de millor o bé busquen fei-
na perquè estan aturats”. Els 
continguts del curs són d’in-
formàtica i Internet bàsics, 
amb temes com crear comptes de correu electrònic, participar en 
converses a través del xat i navegar per la xarxa. Les classes es faran 
fi ns al dia 1 de juny. Cada curs, que és gratuït, consta de quatre sessi-
ons intensives, de tres hores diàries, de 9.30 a 12.30h. Els interessats 
han d’adreçar-se a les ofi cines de l’SPE (Alt de Sant Pere, 73), amb 
una fotocòpia del DNI | SD

| SILVIA DÍAZ
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PLA INTEGRAL DE LA RIBERA

L’equip tècnic i els veïns impulsen 
un Pla de civisme i cohesió al barri
Fins a fi nal d’any s’organitzaran a la Ribera més d’una vintena d’activitats adreçades a tot tipus de públic

Amb l’objectiu d’educar en el ci-
visme i el respecte a les normes i 
als espais comuns, l’equip tècnic  
i la Taula Cívica de la Ribera han 
dissenyat un programa d’activi-
tats, denominat Pla de civisme, 
amb el que pretenen augmentar 
la cohesió social i el sentiment de 
pertinença dels veïns de la Ribe-
ra. Un dels impulsors del projec-
te, el mediador Rafael Alemán, 
ha explicat que el Pla agafa com 
a punt de partida la realitat de la 
Ribera, “amb persones de mol-
tes nacionalitats que, per diver-
ses raons, encara no tenen un 
sentiment d’arrelament amb 
la zona”. La fi losofi a del projecte 
és, segons Alemán, “convèncer 
els veïns que podran tenir un 
barri digne si segueixen unes 
línies d’actuació”.  Les activitats 
del Pla de civisme s’agrupen en 
quatre blocs: neteja, relacions per-
sonals, espais comuns i sorolls.

Propostes. El Pla de civisme in-
corpora més d’una vintena d’ac-
tivitats a desenvolupar al llarg 
del 2007, adreçades a tot tipus 
de públic. A nivell informatiu, 
els professionals pretenen formar 
els presidents de les comunitats 
de propietaris en temes de me-
diació, per tal que “esdevinguin 
un referent per a la resta de ve-
ïns”, ha indicat Alemán. També 
s’ha previst organitzar reunions 
informatives amb persones que 
tinguin un animal de companyia, 
amb l’objectiu que siguin respon-
sables de la tinença d’animals, 
sobretot pel que fa a la recollida 
de defecacions, per evitar que 
embrutin el barri.
Des de fa uns dies es passeja pels 
carrers de la Ribera, un cop per 
setmana, una mascota represen-
tada per un gos “armat” amb un 
plomer. Aquest personatge l’han 
impulsat l’equip tècnic i la Taula 
Cívica. Isabel Alonso, membre 

de la Taula, ha explicat que s’ha 
escollit el gos com a referent per-
què “és l’animal de companyia 
més estès entre els veïns” i que 
la seva funció serà “recordar els 
propietaris que han de mante-
nir el barri net”. El primer pas-
seig ofi cial de la mascota va tenir 
lloc el 8 de maig
Al juny, una activitat que està 
previst posar en marxa és la del 
“Teatre del silenci”, en què tres 
mims sortiran a la nit al car-
rer i, sense dir res, intentaran 
que la gent  respecti el descans 
de la resta. “A l’estiu –explica 
Alemán– es passa més estona 
al carrer i aquest lleure s’ha 
de compaginar amb el descans 
dels veïns”. 

Dins d’aquest pla també es treba-
llarà amb un grup d’adolescents 
perquè elaborin curtmetratges 
amb imatges i entrevistes amb 
gent del barri, per tal que do-
nin la seva visió particular dels 
problemes i la situació a la zona. 
També s’ha previst fer un taller, 
amb la col·laboració de la Policia 

Local, per mesurar els nivells de 
soroll i contaminació que emeten 
els vehicles. 

Servei de mediació. Emmarcat en 
el Pla Integral de la Ribera, hi ha 
el Servei de Mediació Comuni-
tària, una tasca de promoció de 
la convivència i la cohesió social, 
que té com a seu el centre cívic. 
L’equip de mediadors treballa 
diàriament per prevenir els con-
fl ictes i fomentar la participació 

ciutadana mitjançant el diàleg. 
Quan algun veí sol·licita la inter-
venció dels mediadors, el primer 
que fan és posar-se en contacte 
amb l’altra part implicada per 
preguntar-li si vol solucionar el 
confl icte. En cas que aquesta per-
sona accepti, s’inicia el procés de 
converses per trobar un punt d’en-
tesa. El servei està disponible els 
dilluns, dimarts i dijous, de 17.30 
a 19h. També s’hi pot contactar a 
través del telèfon 935 753 080.

La mascota del barri, envoltada de nens, en el dia de la seva estrena el passat 8 de maig | SILVIA DÍAZ

L’Ajuntament confi rma la 
creació d’una residència a 
Montcada.  PÀG. 19

L’Escola d’Adults  vol 
potenciar els cursos del 
matí.  PÀG. 18

Un agent cívic treballa des de fa 
unes setmanes per la millora dels 
hàbits ambientals i de  convivèn-
cia a la Ribera. La seva tasca 
consisteix a fer presència cons-
tant al carrer i possibilitar l’aten-
ció personal amb el veïnat, a més 
de donar suport en l’organitza-
ció de reunions, cursos i tallers.  
L’objectiu del projecte, impulsat 
pel Pla Integral de la Ribera, és 
variar l’actual percepció negati-
va que té la població respecte al 
medi natural i social, que provo-
ca actituds incíviques en l’àmbit 
ambiental i confl ictes de convi-
vència. L’agent cívic treballa en 
col·laboració amb l’equip de me-
diació comunitària que des de fa 
temps actua al barri. 

L’agent cívic 
promou hàbits 
ambientals i 
cívics a la Ribera 

La Ribera és un dels 50 barris 
de Catalunya que es benefi cia-
rà d’un programa d’ajudes de 
la Generalitat per afavorir la in-
tegració laboral de persones en 
risc d’exclusió social. El projecte 
el promou el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) –que depèn 
del Departament de Treball– i és 
complementari a les subvencions 
de la Llei de barris. La Generali-
tat destinarà 15 milions d’euros a 
augmentar la cohesió social i mi-
llorar l’ocupació de més de 4.000 
persones que viuen a Catalunya. 
Els col·lectius considerats priori-
taris són, entre d’altres, els joves 
amb fracàs escolar, els aturats de 
llarga durada, les persones més 
grans de 45 anys i les dones amb 
baixa qualifi cació professional.

Referent. La directora de progra-
mes del SOC, Alicia Gutiérrez, 
ha explicat que la Generalitat 
crearà la fi gura del director del 
programa a cada barri. “Serà 
–ha dit– l’encarregat de codis-
senyar les actuacions d’acord 
amb els ajuntaments”. L’agent, 
en primer lloc, farà un estudi de 
la situació de cada zona per saber 
quins són els plans de formació i 
ocupació a aplicar a la zona. 

Ajuts de la 
Generalitat 
per fomenar 
l’ocupació

El Pla de civisme actua 
sobre la neteja, els 
sorolls, les relacions 
personals i el respecte 
als espais comuns

l’apunt

Taller infantil de xapes amb missatges cívics

Silvia Díaz | la Ribera

Silvia Díaz | la Ribera

Els infants adquireixen un pro-
tagonisme especial en el Pla de 
civisme. A ells es dedica un ta-
ller d’elaboració de xapes que es 
fa un cop al mes al Centre Cívic 

La Ribera, en col·laboració amb 
el Casal Infantil i Juvenil, en què 
els participants han de dibuixar i 
pintar xapes incorporant-hi mis-
satges sobre civisme  | SD

Un equip de mediadors 
treballa a diari en el 
barri per prevenir i 
intervenir en cas de 
confl ictes veïnals

Silvia Díaz | la Ribera

 | SILVIA DÍAZ
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ATENCIÓ A LES PERSONES ESTRANGERES

L’Ajuntament aprova el Pla local de 
Recepció i Acollida de nouvinguts
El document marca l’actuació dels professionals respecte a l’atenció als immigrants 

L’Ajuntament ha aprovat el Pla 
de Recepció i Acollida Municipal 
(PRAM), una iniciativa coordina-
da per la Regidoria d’Integració 
Social i Drets Civils que afecta al-
tres departaments i equipaments 
de Montcada i Reixac. El regidor 
responsable d’aquest departament, 
Carles Tabernero (ICV-EUiA), ha 
explicat que el Pla neix de la ne-
cessitat de “donar resposta a una 
nova situació social provocada 
per l’arribada de persones d’al-
tres nacionalitats i també per 
coordinar les actuacions que, de 
manera individual, feia cada 
departament ”. El document de 
què ara disposen els professionals 
és fruït de més d’un any de tre-
ball.

Treball transversal. El PRAM pre-
tén fomentar el coneixement de la 
realitat dels immigrants, tant per 
part de la població com de l’admi-
nistració local, impulsar accions 
de sensibilització envers la diver-
sitat cultural i ètnica, afavorir la 

interrelació social i fomentar la 
convivència. El pla es divideix en 
cinc parts, les tres primeres expli-
quen la situació de la immigració 
a Montcada i les dues últimes 
donen eines als professionals per 
saber actuar davant de les neces-
sitats i preguntes dels estrangers, 
en matèria educativa, sanitària, 
laboral i cultural. El projecte tam-
bé incorpora tots aquells serveis 

adreçats a immigrants que oferei-
xen altres equipaments. 
Per garantir la transversalitat, els 
tècnics de la Regidoria d’Integra-
ció han treballat conjuntament 
també amb les escoles i les entitats 
que treballen directament amb 
immigrants –Taarof Bi Salam i 
ASERM– i d’altres que desenvo-
lupen tasques al voltant del món 
migratori. 

El regidor d’Integració visita el CEIP El Turó, un centre on es desenvolupa el PRAM | SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Montcada
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Acabat el període de preinscrip-
cions, a partir de l’11 de juny les 
escoles de primària i secundària 
obligatòria del municipi obriran 
el termini de matriculacions per 
al curs vinent. Fins al 15 de juny 
les famílies hauran d’aportar la 
documentació requerida als cen-
tres on hagin estat assignats els 
seus fi lls. En primària l’oferta to-
tal de P3 era de 475 places –350 
a col·legis de la localitat més 125 
a centres de Barcelona propers a 
Can Cuiàs– i el nombre de pre-
inscripcions ha estat de 454. Pel 
que fa a primer d’ESO, de les 300 
places ofertades s’han ocupat 262. 
Respecte al batxillerat i els graus 
mitjans o superiors, el període de 
matriculació s’obrirà al mes de ju-
liol, entre els dies 2 i 6.

Escoles bressol. On la demanda 
continua sent molt superior a 
l’oferta és en l’àmbit de les esco-
les bressol, un període educatiu 
que no es considera obligatori 
des de l’Estat, però sí molt ne-
cessari des d’un punt de vista 
social. Enguany, l’Ajuntament 
oferta una quarantena més de 
places respecte el curs anterior, 
les que corresponen a la recent-

ment inaugurada Escola Bres-
sol Mitja Costa. Atès que les 
preinscripcions –246– han estat 
superiors al nombre de places 
ofertades –159– el 25 de maig, 
a les 10.30h, es farà a la Casa 
de la Vila el sorteig per determi-
nar quins infants es podran ma-
tricular als centres municipals i 
conveniats amb l’Ajuntament: 
les escoles públiques Camí del 

Bosc de Can Cuiàs i Mitja Cos-
ta i les cooperatives de la plaça 
Lluís Companys, Font Freda i 
les Tres Bessones de Can Sant 
Joan. En aquests centres la ma-
triculació tindrà lloc del 4 al 8 
de juny. 
Per la seva banda, els Xics La 
Salle té el seu propi procés de la 
matrícula que es farà de l’11 al 
15 de juny.

CURS ESCOLAR  2007-2008

Al juny, matriculacions a les escoles de 
primària i als centres de secundària
Les places d’escola bressol se sortejaran el dia 25 de juny a la Casa de la Vila

Pilar Abián | Redacció

en 2 minuts...

> Educació viària a secundària
Els alumnes de secundària han 
participat durant el mes de maig 
al curs d’educació viària (a la 
imatge), en el que la Policia Local 
compta amb el suport de la Regi-
doria de Salut Pública i Consum. 
Les sessions amb els adolescents 
giren entorn l’alcohol i els seus 
efectes sobre la conducció. D’altra 
banda, el 28 de maig tindrà lloc un 
circuit de bicicletes per als alum-
nes de cinquè, al pati del col·legi 
Font Freda  | SD

>  Taller contra l’assetjament escolar
L’IES La Ribera ha posat en marxa un taller de prevenció contra 
l’assatjament escolar adreçat a alumnes de primer i segon d’ESO 
que imparteixen estudiants de 1r de Batxillerat del mateix centre 
–Lorena Beteta, Claudia 
Raigon i Joaquim Hernán-
dez. Tots tres fan les clas-
ses amb la col·laboració i 
el suport de la Regidoria 
de Salut Pública, ja que la 
tècnica del departament 
Vanessa Vadillo assisteix a 
la classe per supervisar els 
continguts. “És una inicia-
tiva molt bona que volem 
extrapolar a la resta d’ins-
tituts del municipi”, ha dit 
Vadillo. Segons els promotors del taller, molts estudiants pateixen 
en silenci les agressions físiques i verbals d’altres companys. Una 
bona manera de frenar el fenòmen és conscienciant els alumnes 
perquè no animim aquest tipus de conductes i manifestin oberta-
ment el seu suport als assatjats | PA

> Al juny s’obren les aules d’estudi
En plena etapa d’exàmens de fi nal de curs, la Regidoria d’Infàn-
cia i Joventut de l’Ajuntament oferta del 5 al 21 de juny les aules 
d’estudi a l’Espai Jove Can Tauler. Aquest servei  té com a objectiu 
facilitar als joves un espai òptim per a la preparació dels seus exà-
mens o treballs. L’horari és de 22 a 1h i no cal fer reserva prèvia.  
La iniciativa porta diversos anys en funcionament i va néixer amb la 
voluntat d’aprofi tar al màxim els recursos municipals | PA

> Dia de la mare equatoriana
L’Associació sòciocultural d’equa-
torians residents a Montcada i 
Reixac (ASERM) va celebrar el 
13 de maig una nova edició del 
Dia de la mare del país centrea-
mericà. L’acte festiu va tenir lloc 
al pati del CEIP Reixac i durant 
tot el matí va haver balls i con-
cursos infantils, a més d’actuaci-
ons musicals  | LR

La subdirectora general de Salut 
i Seguretat Laboral, Concepció 
Pascual, va obrir el 21 de maig 
els actes en commemoració del 
Dia Mundial de la Salut de les 
Dones, organitzats per l’Ajunta-
ment. El dia de l’efemèride, el 28 
de maig, la farmacèutica mont-
cadenca Carme Pardo parlarà a 
l’Escola d’Adults sobre l’estrès en 
la dona (17h) i aquest mateix dia 
s’instal·larà un estand informatiu 
sobre salut i dona a l’ambulatori 
de la plaça Lluís Companys. Les 
dues últimes activitats previstes 
són dues sortides al poliespor-

Montcada commemora el 28 de maig 
el Dia Mundial de la Salut de les Dones
Silvia Díaz | Montcada

tiu marítim de talassoteràpia 
de Barcelona, previstes per al 6 
de juny. En l’organització dels 
actes col·laboren la Diputació 

de Barcelona, la Generalitat, la 
Creu Roja, l’Associació contra el 
càncer i l’Associació d’afectats de 
fi bromialgia i fatiga crónica. 

La conferència inaugural va tenir lloc el 21 de maig a la Casa de la Vila | SANTI ROMERO

| PILAR ABIÁN

| POLICIA LOCAL

taulell d’anuncis gratuïts Informació: 
935 726 491

Busco trabajo. Como auxiliar clínica de 
gericultura. Con titulación oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Experiencia 
de 12 años en residencias. También 
dispongo del carnet de manipuladora de 
alimentos. Teléfono 620 79 69 35. 
Oferta laboral. Se precisa comercial de 
immobiliaria con experiencia para trabajar 
en Montcada Centro. Se ofrece contrato 
de seis meses. Tel. 935 752 119.
Oferta laboral. Se necesita ayudanta 
adelantada de peluquería para media 
jornada de lunes a viernes (tarde) y los 
sábados por la mañana. Con un mínimo 
de experiencia de dos años y que sepa 
corte y técnicas en color. Incorporación 
immediata. Tlf 935 758 279. Can Cuiàs.
En venta. Ático en Terra Nostra (Santa 
María), de 60 m2 + 35 m2 de terraza. 
Todo exterior. Calefacción a gas, aire 
acondicionado, amueblado, sólo 3 
vecinos. Precio: 249.420 euros. Teléfono: 
639 59 21 57 (preguntar por Maica). 
En venda. Moto nova. Kymco 125 cc, 
model Movie XL. Té menys d’un any i ha 
estat guardada sempre en aparcament. 
Preu: 1.200 euros, inclou casc integral i 
bagul. Tel. 650 07 13 00 / 639 93 78 93.
Oferta laboral. Se necesita oficial de 

primera de montador de aluminio y vidrio. 
Tel. 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 delanteras y lleva un collar de color 
lila con piedras. Tel. 935 645 081 i 610 
351 165.
Alquiler. Apartamento en Miami Platja. 
70 m2, dos habitaciones dobles, alto 
estanding. Piscina y zona ajardinada. 
Julio, agosto y septiembre. Por quincena 
o semanalmente a 500 euros/semana. 
Tel. 935 708 389 i 676 712 859.
Traspaso. Panadería degustación. Ferrer 
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 
supermercado, limpieza de casa y 
canguro. Tel. 671 449 589.
Busco trabajo. Se ofrece chico como 
auxiliar administrativo o recepcionista por 
las tardes Teléfono: 678 88 64 29. 

SALUT PÚBLICA

El 23 de maig es va celebrar a la de la Casa de la Vila la reunió ordi-
nària del Consell Escolar municipal. A l’ordre del dia es van aprovar 
els següents punts: resultats del procés de matriculació, proposta de 
modifi cació de les àrees de proximitat escolar, ratifi cació dels dies de 
lliure elecció, informació sobre el Pla Educatiu d’Entorn i la diagnosi 
del PEC. La regidora d’Educació, Ana Rivas (PSC) va parlar de la modi-
fi cació de les àrees i va explicar que “podem fer una proposta fora de 
termini degut a la complexitat geogràfi ca del nostre municipi”.  | NS

> Consell Escolar Municipal

| SANTI ROMERO
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ACTIVITATS PER ALS INFANTS

Les inscripcions als casals d’estiu 
aniran del 28 de maig a l’1 de juny
L’oferta d’enguany és de 360 places i les sol·licituds es poden formalitzar a set escoles

A partir del 28 de maig i fi ns a 
l’1 de juny, la Regidoria d’Infàn-
cia i Joventut mantindrà obert el 
període d’inscripcions al Casal 
d’Estiu 2007, que enguany es 
farà íntegrament durant el mes 
de juliol en dues quinzenes: del 
2 al 13 i del 16 al 27. L’oferta és 
per a infants que durant aquest 
curs hagin fet de P3 a 6è de pri-
mària i els centres on es duran a 
terme les activitats estan repartits 
pels diferents barris del municipi: 
el CEIP Reixac i el CEIP Turó, a 
Montcada; el CEIP Elvira Cuyàs, 
a Mas Rampinyo; el CEIP El Vi-
ver, a Can Sant Joan; el Ciutat Me-
ridiana, a Can Cuiàs; el CEIP 
Mitja Costa, a Terra Nostra, i 
el CEIP Font Freda, al Pla d’en 
Coll. 

Tràmits. El preu d’inscripció per 
usuari i quinzena serà de 60 eu-
ros, si bé en el cas de més d’un fi ll 
les famílies gaudiran d’un 15% 
de descompte pel segon i d’un 
20% en el cas de tres o més ger-

mans. L’horari del Casal serà de 
9 a 13.30h i un dia a la setmana, 
coincidint amb una sortida, fi ns a 
les 17h. En els centres on hi hagi 
prou demanda, s’ofertarà servei 
de guarderia matinal, de 8 a 9h, i 
de menjador, de 13.30 a 15.30h.
Les inscripcions es podran fer en 
les dates anteriorment indicades 
als mateixos punts on es duran a 

terme les activitats, de 9 a 10.30h, 
o bé a la tarda, de 17.30 a 20.30h, 
a l’Espai Jove Can Tauler.
La documentació que els pares 
hauran d’aportar serà el full d’ins-
cripció amb les dades del nen/a, 
el comprovant de l’ingrés bancari, 
la fotocòpia de la targeta sanitària,  
el carnet de vacunacions i una fo-
tografi a recent.

Les activitats es fan en horari de matí i, un dia a la setmana, fi ns a les 17h | ARXIU 

Pilar Abián  | Redacció

La Regidoria de Serveis Socials 
mantindrà obert fi ns al 7 de juny 
el termini per sol·licitar una beca 
per a l’adquisició de llibres, mate-
rial i sortides escolars –que atorga 
l’Ajuntament– o bé, una beca de 
menjador, fi nançada pel Consell 
Comarcal. Tots els infants de 
Montcada i Reixac des de P3 a 4t 
d’ESO poden adherir-se als ajuts 
del Consistori, ja sigui per escola 
pública o concertada. En canvi, 
les beques de menjador són ex-
clusives per a alumnes de centres 
públics i només per als que fan de 
P3 a 6è de primària. 
Les sol·licituds s’hauran de for-
malitzar a la Casa de la Vila, de 
10.30 a 13h, els dimarts, dimecres 
i dijous. Les famílies hauran de 
presentar el llibre de família, el jus-
tifi cant d’ingressos dels integrants 
majors de 16 anys i els documents 
que acreditin la situació d’atur. En 
cas de separació cal aportar la sen-
tència judicial i, per als alumnes 
de primer de primària fi ns a 4t 
d’ESO, el resguard de sol·licitud 
d’una beca que atorga el Ministeri 
d’Educació.

Obert el termini 
per sol·licitar una 
beca de material o 
menjador escolar

La celebració del 40 aniversari 
del CEIP El Turó continuarà el 
9 de juny, a les 13.30h, amb un 
dinar de germanor organitzat per 
la direcció i l’AMPA. La trobada 
s’adreça a totes aquelles persones 
que formen o han format part de 
l’escola al llarg de la seva histò-
ria:  alumnes i exalumnes, pro-
fessors i exprofessors, així com 
famíliars. Els interessats a parti-
cipar-hi han d’adquirir un tiquet 
al preu de 5 euros que inclou 
tant l’àpat com la beguda i que 
es troba a la venda fi ns al dia 1 
de juny a: Electrodomèstics  Car-
retero (Jaume I, 22), Can Joanet, 
la Tasca (Major 110), Gelateria i 
Orxateria Pla Xixona del carrer 
Major o bé a la mateixa  l’escola  
(Montiu, 18).
L’escola va iniciar els actes del 
40è aniversari al març amb un 
homenatge a les seves fundado-
res i la inauguració de la nova 
biblioteca del centre. L’AMPA 
també ha promogut el projecte 
“Un conte, una caminada i un 
joc” destinat a aprofundir sobre 
fets històrics del municipi.

Trobada 
d’alumnes i 
exalumnes del 
CEIP Turó

Silvia Díaz  | Montcada Pilar Abián  | Redacció
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EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES

L’Escola d’Adults vol potenciar les 
classes que es fan en horari de matí
El centre, situat a Can Sant Joan, té capacitat per acollir 400 alumnes durant el curs vinent

L’Escola d’Adults obrirà el 13 i 
fi ns al 22 de juny el període de 
preinscripions per al curs vinent 
amb la mateixa oferta formativa 
que ha dut a terme enguany i 
que inclou: Graduat en Educació 
Secundària, preparació per a l’ac-
cés a Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i Superior, classes de llen-
gua castellana per a nouvinguts, 
llengua catalana, introducció a la 
informàtica i  introducció i per-
feccionament de l’anglès. L’Es-
cola, ubicada al carrer Reixagó 
de Can Sant Joan, depèn de la 
Generalitat de Catalunya i els en-
senyaments són gratuïts.

Nou edifi ci. El curs que és a punt 
d’acabar ha estat especial per a 
l’Escola d’Adults, ja que ha recu-
perat l’espai que ocupava en els 
seus inicis, després d’una àmplia 
remodelació. Això ha permès 
que el centre obtingués la cate-
goria que té ara, ja que anterior-
ment només era considerat un 
Aula d’Adults. “Disposem de tot 

l’edifi ci per a nosaltres, amb 
molt més recursos humans i 
materials”, explica la directo-
ra, Adela Gràcia. Durant aquest 
curs hi han passat al voltant de 
350 alumnes, una xifra que en-
cara pot crèixer fi ns a 400 si es 
compleixen les expectatives de 
l’Escola. “Tenim capacitat per 
acollir aquest nombre d’alum-

nes, sobretot si potenciem les 
classes al matí”, afi rma Gràcia. 
El dia 25 de maig el centre farà 
una jornada de portes obertes 
i, entre les 16.30 i les 18.30h, 
el professorat atendrà totes les 
persones interessades a conèixer 
l’oferta de l’Escola, les seves ca-
racterístiques i els recursos de 
què disposa. 

Alumnes d’una classe actual del Centre de Formació d’Adults | ESCOLA D’ADULTS

Pilar Abián | Redacció
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EQUIPAMENTS PER A LA TERCERA EDAT

L’Ajuntament confi rma la creació 
de la futura residència de gent gran
El Consistori ha signat la constitució del Consorci de Serveis d’Atenció a la Dependència

L’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC), i el 
president del Consorci Hospitalari 
de Catalunya, Josep Abelló, van 
signar el 18 de maig la constitució 
del Consorci de Serveis d’Atenció 
a la Dependència, amb l’objectiu 
de crear la nova residència de gent 
gran que es construirà a la zona de 
la Rasa, a Mas Rampinyo
Aquest organisme s’encarrega-
rà de construir, posar en marxa 
i gestionar el futur equipament, 
que ocuparà una pastilla de 5.140 
m2 de terreny i disposarà de 140 
places residencials per a persones 
grans amb dependència i altres 50 
més de diürnes. 

Posada en marxa en tres anys. 
De l’acord signat es desprèn que 
l’Ajuntament posarà a disposició 
del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania –a través de l’Ins-
titut Català de Serveis Socials 
(ICASS)– el 80% de les places en 
règim concertat. 
L’equipament tindrà un pressupost 
aproximat de 5,8 milions d’euros, 
dels quals la Generalitat n’aportarà 
el 50%, i està previst que es posi en 
marxa en tres anys. La regidora de 
Serveis Socials, Ana Rivas (PSC), 
ha dit que la xifra de places que 
tindrà la residència és el resultat 
d’un estudi fet per l’Ajuntament, 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.

Silvia Díaz  | Redacció

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum organitza un any més 
activitats per commemorar el 
Dia Mundial Sense Tabac, amb 
el suport de l’Assemblea Local 
de Creu Roja i l’Associació Espa-
nyola contra el Càncer. El 31 de 
maig, dia d’aquesta efemèride, 
hi haurà un estand informatiu 
a la plaça Lluís Companys, de 
10.30 a 13.30h, on els interessats 
podran fer-se una visita mèdica 
sense necessitat de concertar cita 
prèva amb un metge. Per organit-
zar aquesta activitat, l’Ajuntament 
compta amb el suport dels profes-
sionas mèdics dels ambulatoris.
D’altra banda, els Centres Cívics 
de Can Cuiàs i La Ribera i l’Es-
pai Jove Can Tauler disposaran 
durant tot el dia d’un estand on 
es donarà material informatiu. 
També s’aprofi tarà per difondre 
del logotip “+ Vida” que l’Ajun-
tament va crear al 2005 i que 
acompanya les campanyes de 
deshabituació al tabac.

Silvia Díaz | Redacció

Actes a Montcada
amb motiu 
del Dia Mundial 
Sense Tabac

L’Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament, el depar-
tament de Serveis Socials (Doc-
tor Buxó, 14) i els dos CAP de 
Montcada són els espais on els 
interessats poden adreçar-se per 
començar a tramitar la sol·licitud 
per benefi ciar-se de la Llei de la 
dependència. El primer pas per 
obtenir els ajuts consisteix a om-
plir un qüestionari per conèixer 
el seu grau de discapacitat, que 
la Generalitat divideix en tres 
nivells: moderat, sever i gran 
dependència. Aquest imprès s’ha 
de retornar als mateixos llocs on 
s’ha pogut recollir.

Diferents casos. Des del 21 de 
maig, el departament d’Acció So-
cial i Ciutadania de la Generalitat 
tramita les peticions de persones 
que tenen diagnosticada una dis-
capacitat superior al 75% (gran 
dependència), com, per exemple, 
gent gran que no pot viure sola i 
requereix d’algú que els faci i els 
doni el menjar o els ajudi a pren-
dre medicaments, o bé, joves que 
pateixen una discapacitat i neces-
siten constantment algú que els 
atengui per desenvolupar amb 
normalitat la seva vida diària.
La Llei de la dependència re-
gula les condicions bàsiques de 
promoció de l’autonomia perso-
nal i l’atenció a les persones en 
situació de dependència, sota la 
premissa que cobrir les seves ne-
cessitats és un dret universal. 

Obert el termini 
per afegir-se 
a la Llei de la 
dependència
Silvia Díaz | Redacció

> El primer viatge de gent gran, el 3 de juny

La constitució ofi cial del Consorci va tenir lloc a l’Ajuntament | PREMSA AJUNTAMENT

Logotip de la campanya | PREMSA AJUNTAMENT

Els participants al primer viatge de gent gran organitzat per l’Ajun-
tament sortiran cap a Galícia el 3 de juny. Aquesta comunitat i al-
tres zones del nord d’Espanya són les preferides pels usuaris, que 
aquests dies estan acabant de confi rmar la seva reserva (imatge). 
Encara hi ha places per anar aquest estiu a la Serralada de Cazorla. 
Al juliol s’obrirà el termini perquè els interessats puguin viatjar a 
Navarra (2 de setembre), Almeria (19 de setembre) i Costa del Sol 
(18 d’octubre) | SD
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en 2 minuts...

> L’OMIC ja funciona a Can Cuiàs
Des del 15 de maig, l’Ofi cina Municipal d’Informació al Consu-
midor (OMIC) funciona, de manera descentralitzada, al Centre 
Cívic Can Cuiàs. L’ho-
rari d’atenció en aquest 
barri és els dimarts, de 
16.30 a 18.30h. Durant 
aquestes dues hores, el 
mateix tècnic que treba-
lla a l’OMIC de l’Ajunta-
ment atén les consultes 
dels usuaris del barri. 
Aquest servei estarà en 
marxa, en principi, fi ns 
al mes d’octubre com 
a prova pilot i, segons  
com funcioni, l’Ajunta-
ment decidirà si deixar-lo o no de manera permanent al barri  | SD

> Programa per una primavera solidària
El programa “Aques-
ta primavera gaudeix i 
coopera” continuarà al 
mes de juny amb diver-
ses activitats. El dia 8 
tindrà lloc una demos-
tració de capoeira a la 
Ribera. El 15 de juny 
es farà una xerrada so-
bre consum responsa-
ble, a càrrec del Setem 
Catalunya, al Centre 
Cívic l’Alzina (Terra Nos-
tra), a les 19.30h. Durant maig s’han organitzat d’altres activitats 
d’aquest cicle, com els tallers de circ fets a l’Espai Jove Can Tauler 
i al Can Cuiàs (a la imatge)  | SD

SILVIA DÍAZ

SANTI ROMERO

Gent Gran Activa de Montcada i Reixac

> Gent que es mou

Propostes per a l’oci en la vellesa
L’entitat vol promoure un ambiciós programa al Casal de Gent Gran de Montcada i Reixac

Dinamitzar la vida del Casal de Gent 
Gran de Montcada i Reixac, al parc 
Salvador Allende, i organtizar acti-
vitats per a les persones grans del 
municipi són els principals objectius 
de la nova entitat que s’ha creat  
amb el nom de Gent Gran Activa 
de Montcada i Reixac. La seva pre-

sentació ofi cial va tenir lloc el pas-
sat 21 de maig a l’equipament de 
Montcada Nova. El col·lectiu, presidit 
per Francesc García, va explicar da-
vant dels socis del Casal el programa 
que presenta a les eleccions de la 
junta que tindran lloc el 31 de maig. 
Sardanes, balls de saló, teatre, mú-

sica, poesia, jocs de taula, classes 
de català i informàtica, caminades 
populars i excursions són algunes de 
les propostes  que fa aquest grup.

Francesc García i Juan A.Costa, de l’associació, van explicar al Casal de la Gent Gran de Montcada i Reixac les seves propostes | SANTI ROMERO

més informació
Casal de Gent Gran de MiR
Tlf. 935 646 061

Laura Grau  | Montcada
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L'experiència i garantia
d'una marca

Delegació Catalunya Ctra. C-17, pk 2,947  08110

Montcada i Reixac 

Tel. Atenció al Client: 935 751 664

Lafarge Cementos

- pionera en la fabricació

de ciment a Espanya

des de 1901- manté

una àmplia xarxa

d'instal.lacions fabrils i

punts de distribució. 

Lafarge Cementos

ofereix als professionals

de la construcció

solucions noves i òptimes

per a realitzar les seves

idees i projectes,

aportant un major grau

de seguretat i confort al

nostre entorn quotidià.     

Integrada en el Grup

Lafarge, líder mundial

en materials de

construcció, Lafarge

Cementos forma part

d'un gran equip de més

de 71.000 col.laboradors

present a 70 països.
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>La bústia del lector >Editorial
Tot a punt 
per a les 
eleccions
El 27 de maig els 12 col·legis 
electorals que hi ha al munici-
pi obriran les seves portes per-
què els votants triïn el nou Ple 
per als propers quatre anys. A 
diferència d’anteriors comicis 
locals, en aquesta ocasió les 
diferents formacions han op-
tat per fer una campanya de 
proximitat i defugir dels grans 
mítings. De fet, és la tendèn-
cia lògica tenint en compte 
que els actes multitudinaris 
es reserven per a militants i 
simpatitzants, és a dir, gent 
convençuda de la seva opció 
política.
La gran massa d’electors, 
però, la formen els indecisos, 
els que no mostren cap inte-
rès per participar del sistema 
democràtic i els desencantats. 
I cada cop són més, si tenim 
en compte que progressiva-
ment el nivell d’abstenció va 
creixent. Fa quatre anys va 
votar el 57,5% de l’electorat, 
i ara, en cercles polítics, s’es-
pecula que la xifra pot baixar 
fi ns al 50%. Això pot suposar 
que un de cada dos electors 
prefereixi quedar-se a casa en 
comptes d’anar a votar.
Ja fa temps que el pilot 
d’aquesta alarma està encès, 
però de moment, qui té la po-
testat de neutralitzar-la –els 
mateixos partits polítics– no 
es plantegen seriosament 
què fer perquè la ciutadania 
no renunciï a participar d’un 
dret que va costar molt de re-
cuperar. Però no n’hi ha prou 
amb lamentar-se. Recuperar 
la credibilitat i la confi ança en 
el sistema democràtic ha de 
ser la principal prioritat dels 
nostres governants. 
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el click

Contenidors desbordats a Mas Duran

Us envio unes fotos del com esta el tema 
de les deixalles a Mas Duran. Aquests con-
tenidors son els que hi ha en el xamfrà dels 
carres Pau Casals i Enric Granados i, des  
que es van lliurar les claus dels pisos nous 
que s’han fet en aquesta zona, tan sols n’hi 
ha aquests per a tots els veïns que ja hi 
vivíem i els que hi han vingut a viure ara. 
Això passa gairebé cada dia, però els caps 
de setmana és pitjor, aquestes fotos son del 
diumenge 20 de maig, a les 21h. 

Josep Rebollar Clos  |  Mas Duran

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
Des que ha entrat en funcionament el nou web de l’Ajuntament, 
montcada.cat, no puc accedir a consultar antics arxius de La Veu. 
Quan tornaran a estar a disposició dels usuaris? 

Joaquim Hernández | Montcada

El canvi de web no ha permés mantenir, per una qüestió tècnica, tots 
els arxius que hi havia emmagatzemats de La Veu des del 2002. No 
obstant això, la voluntat és recuperar-los i posar-los a disposició de la 
ciutadania. Com que el procediment no és automàtic, sinó manual, 
la tasca serà lenta. No obstant això, qualsevol persona que necessiti 
consultar arxius antics es pot posar en contacte directament amb la 
nostra redacció | Pilar Abián. Directora de La Veu

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 

Fet inversemblant 
De de fa més de 250 anys, quan 
s’uniren les parròquies de Montcada 
i la de Reixac formant el nostre poble 
i creant al mateix temps el primer 
Ajuntament, mai cap alcalde havia 
permès posar posar el seu nom a 
cap carrer o plaça. Un cop fora del 
càrrec o morta la persona, en algun 
cas sí que l’han posat, com és de 
l’Estanislau Abadal. 
Del 1936 al 1975 sí que molts car-
rers o places es van batejar amb noms 
dels capitosts d’aquell moment. Amb 
la democràcia això va canviar, però ara 
ens trobem amb què una plaça porta 
el nom de l’actual alcalde. Uns diuen 
que és cosa dels veïns, d’altres que és 
per imposició del propi alcalde –amb 
això, ni entro ni surto– el que sí puc 
dir és que durant força anys quatre 
veïns, a petició del Consistori, ens 
vàrem dedicar a buscar noms per 
a carrers i places de les zones no-
ves del poble, pels polígons de Can 
Cuiàs, la Ferreria, el Pla d’en Coll, 
com també per les habitades com 
la dita Can Cuiàs o la del Bosc d’en 
Vilaró, per exemple. Concretament 
per aquest últim hi vam pensar molt 
i, al fi nal, vam proposar als veïns que 
cada carrer o plaça portés el nom d’un 
ocell, respectant sobretot el de l’antic 
camí de Montcada a Badalona. Els ve-
ïns van acceptar de bon grau la nostra 
proposta. 
Pel canvi actual del nom de la plaça 
ni per altres llocs als que estan po-
sant noms nous no ens han tornat a 
comunicar res. Crec que no som de 
l’agrat dels que manen actualment, 
l’únic que sento és la falta d’ètica en 
no comunicar-nos que prescindien 
de la nostra opinió. No repetiré els 
comentaris de molts montcadencs 
pel fet d’haver col·locat el nom del 
senyor alcalde enmig dels d’ocells, 
el que dic –perquè així ho sento– és 
que, en fer-ho, es permet i és una 
mostra d’ostentació que no està gens 

bé; trenca la tradició i demostra el 
desconeixement de la nostra història.   

Miquel Capella
Montcada

Deixalleria
Cual fue mi sorpresa a principio de 
mes cuando tuve que utilizar la Dei-
xalleria para tirar una cosas. Se me 
atendió amablemente y se me indi-
có correctamente donde debía tirar 
los escombros oportunos. Pasé con 
mi vehículo por el pasadizo que hay 
pero ¡caray! de aquí no salgo. Esta-
ba lleno de vidrios, clavos... Así que 
salí con un clavo de 2 cm clavado en 
una rueda; menos mal que fue solo 
una. Espero que el reponsable del 
centro tome nota y, aunque sea una 
Deixalleria, mantenga un orden y una 
limpieza y los usuarios podamos des-
cargar con un mínimo de seguridad.

Josep Tort
Montcada

Queixa 
Ara que ja hem rebut l’IBI a les 
bústies de casa per pagar, em vull 
queixar a l’Ajuntament. Sap quantes 
obres s’estan fent a Carretera Vella? 
Quatre obres de pisos, tres a la ma-
teixa vorera i una al terra. Sí, sí, cinc 
obres en el barri. Sap que vol dir això 
senyor César? Problemes de trànsit, 
d´aparcament, sorolls, pols, màqui-
naria ocupant aparcaments...
Vol dir que jo i molts veïns paguem els 
nostres impostos i volem una mica de 
qualitat de vida. No podem circular 
bé, ni aparcar bé, i molt menys estar 
tranquils a casa. Si no és l’obra del 
davant, és la darrera o la del costat 
que fan la que estan fent  soroll. I 
sort que no treballo de nit i haig de 
dormir de dia. Com se’ls acut donar 
tants permisos d´obra alhora? Potser 
per recaptar diners? Senyors, que es-
tem en campanya electoral!

Marisol Orta
 Montcada

Eleccions i joves
S’apropa el 27 de maig, dia en què 
tots els ciutadans i les ciutadanes 
podem votar qui volem que governi 
a les nostres poblacions. S’han sentit 
veus que diuen que pujarà l’abstenció 
en tot l’Estat. A mi personalment em 
preocupa, perquè el vot és una de les 
principals eines que tenim per decidir 
quin tipus de model educatiu de ciu-
tat volem, per optar per un tipus de 
model urbanístic o altre, per escollir 
un tipus de model de participació o 
un altre, per caminar en una direcció 
determinada en temes de medi ambi-
ent o en una altra, o per decidir si vo-
lem unes polítiques per als i les joves 
o unes altres. Però cal tenir present 
que no tots els partits tenen la matei-
xa capacitat de governar, ni el mateix 
impuls, ni el mateix coneixement, ni 
“el millor equip”. 
En defi nitiva, penso que, independent-
ment de la desafecció general que hi ha 
amb la política i la classe política en ge-
neral, sempre per damunt roman el dret 
i deure ciutadà i cívic d’anar a votar. No 
podem permetre’ns no valorar positiva-
ment aquest dret i deure tant valuós, que 
ha costat tants esforços, tantes vides, 
tanta lluita, tantes decepcions i frustra-
cions al llarg de la història. I és important 
que els i les joves anem a votar. 

Daniel Palomino
Montcada

Gracias por nada
El 11 de mayo, a las 17.30h, su-
frí un accidente con un camión en 
el cruce de la calle Beat Oriol con 
la C-17. En el momento de hacer 
el parte, y ante la actitud un tanto 
negativa por parte del otro, que pa-
recía tener mucha prisa y poca dis-
posición, decido llamar a la Policía 
Local para que me ayude a hacer 
el atestado. Me preguntan si hay 
heridos, y al contestar que no, me 
dicen que en ese caso no suelen in-
tervenir, no obstante, ante mi insis-

tencia, me piden la dirección, pero 
me dicen que, al no haber ninguna 
patrulla cerca, pueden tardar hasta 
una hora. ¿Tan grande es Montcada? 
¿Tan pocos agentes, coches y motos 
tienen o es que están muy ocupados 
poniendo multas?
Un tanto molesto les digo que si fue-
ra para poner multas o llevarse al-
gún coche con la grúa, seguramente 
estarían más dispuestos y cuelgo el 
teléfono. Por supuesto, no acudie-
ron. Como vecino que paga religio-
samente sus impuestos, me siento 
indignado y mas aún cada vez que, 
paseando por el pueblo, veo a las 
patrullas, normalmente dos o tres 
motos aparcadas y charlando tran-
quilamente. Ante todo esto, gracias 
por nada, pero no se preocupen que 
seguiré pagando mis impuestos para 
que ellos cobren su sueldo.

Angel Henares
Mas Rampinyo

Agradecimiento
La familia Cosculluela y Moreno os 
agradece de corazón habernos acom-
pañado en estos momentos tan tristes 
por la perdida de mi esposo Antonio. 
Tuvimos el consuelo de nuestro alcal-
de, señor César, y de los concejales del 
Ayuntamiento. Muchas gracias a todos. 
También al presidente del Casal de la 
Gent Gran de La Mina y a toda la junta y 
socios por su asistencia, así como la de  
los amigos, vecinos y compañeros de 
trabajo. Gracias por ayudarnos cuando 
más lo necesitábamos. Os pido una ora-
ción por el eterno descanso de Antonio.

Francisca Moreno
Can Sant Joan

Fe d’errates
En l’última edició, a la notícia referida 
a la Fira de Comerç i Artesania de Can 
Sant Joan vam dir erròniament una de 
les entitats organitzadores  era Tazu-
mal. La Fira la va organitzar exclusiva-
ment l’Ass. de Comerciants del barri. 

El proper número, l’1 de juny
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Actuació de La Pegatina, 
Nikeriendo, Alls secs mai co-
uen, Nigram, Pinguin Races 
i Ítaca. Hora: 22h. Gratuït. 
Organitza: Abi 

www.montcada.cat

>Agenda Mostra de 
grups locals
1 de juny

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 
“MiR a la foto 2006”
Fins al 10 de juny

PRESENTACIÓ

PREMIS DE RECERCA 
Millors treballs de 2n de batxillerat
29 de maig, a les 19h
MONTCADA, RIPOLLET I SANTA PERPÈTUA

EXPOSICIÓ

FESTA MAJOR 2007
Pintures i cartells 

Fins al 10 de juny
ORGANITZA: REGIDORIA DE CULTURA

CINEMA

CINEMA DE MUNTANYA
24è Festival de Torelló
8 de juny, a les 21h
ORGANITZA: EL CIM i CAIXA SABADELL

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 (Reixagó, 
5). Organitza: Escola d’Adults i Regido-
ria d’Educació.

26 l dissabte
Festa. Cloenda dels Jocs Escolars. Hora: 
10.00h. Lloc: Parc de les Aigües. Orga-
nitza: IME.

Teatre. La increíble y verdadera historia 
de Robin Hood. Amb el grup Zikitrake. 
Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent Gran 
de Montcada i Reixac.

Concert. 11 varas. Hora: 20h. Lloc: Pub 
Boulevard (Carretera Vella, 74). Entrada 
lliure. 

Festival. III Festival Performance i dansa. 
Hora: 21h. Lloc: Abi. Organitza: Art’n’Mu-
sik i Abi. 

Rocío català. Presentació de les Her-
mandades. Hora: 21h. Lloc: Mas Duran. 
Organitza: FECAC. 

Nit d’estels. Observació del cel noc-
turn de Montcada i Reixac. Inscrip-
cions al Servei de Medi Ambient (935 
726 017) o a l’adreça electrònica 
cmarcos@montcada.org. Hora: 22h. 
Lloc: Església de Sant Pere de Reixac. 
Activitat gratuïta. Organitza: Servei de 
Medi Ambient, ACER i Centre Cívic Tri-
nitat Vella.

27 l diumenge
Rocío català. Missa de romeros. Hora: 
11h. Lloc: Mas Duran. Organitza: FE-
CAC.

Rocío català. Sant Rosari. Hora: 24h. 
Lloc: Mas Duran. Organitza: FECAC.

28 l dilluns
Salut i dones. Estand informatiu amb 
motiu del Dia Mundial de la Salut de les 
Dones. Hora: de 10 a 13h. Lloc: Plaça 

Lluís Companys. Organitza: Ajuntament, 
ACAF i AECC.

Conferència. L’estrès en la dona. Amb 
la farmacèutica Carme Pardo. Amb mo-
tiu del Dia Mundial de la Salut de les 
Dones. Hora: 17h. Lloc: Escola d’Adults 
(Reixagó, 5). Organitza: Ajuntament, 
ACAF i AECC.

29 l dimarts
Treballs de recerca. Lliurament dels pre-
mis dels treballs de recerca de segon 
de batxillerat d’alumnes de Montcada 
i Reixac, Santa Perpètua de Mogoda i 
Ripollet. Hora: 19h. Lloc: Auditori. Orga-
nitza: Centre de Recursos Pedagògics.

30 l dimecres
Trobada culinària. Amanides d’estiu. 
Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. 
Organitza: Grup de Dones de Terra Nos-
tra.

31 l dijous
Dia Mundial Sense Tabac. Estand infor-
matiu a la plaça Lluís Compays. Hora: de 
10 a 14h. Lloc: Plaça Lluís Companys.

Festa del Medi Ambient. Amb tallers de 
manualitats sostenibles, papirofl èxia, 
infl ables i berenar sense residus. Hora: 
18h. Lloc: Plaça Joanot Martorell. Em-
marcat dins la festa, IV concurs A tot 
drap, amb premis per a les millors cre-
acions amb material reciclat i desfi lada 
de vestits de paper, a les 19h. Organitza: 
Servei de Medi Ambient i Equip Verd.

1 l divendres
Festa Major 2007. Fins al 4 de juny. 
Veure pàgina 24. Organitza: Ajuntament 
de Montcada i Reixac.

Karaoke. Tarda de Singstar. Hora: 18h. 
Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Mostra de grups locals. Amb les actua-
cions dels grups La Pegatina, Nikerien-
do, Alls secs mai couen, Pinguin Races, 
Ítaca i Nigram. Hora: 22h. Lloc: Abi. 
Organitza: Abi. 

3 l diumenge
Sardanes. Amb la cobla Maravella. Hora: 
18h. Lloc: Plaça del Poble. Organitza: 
Agrupació Sardanista de Terra Nostra.

4 l dilluns
Reunió. De les famílies de la Comissió de 
Necessitats Educatives Especials. Hora: 
19h. Lloc: Ajuntament de Montcada i 
Reixac (Av. de la Unitat, 6). Organitza: 
CNEE.

6 l dimecres
Futbol Indoor. Competició d’equips d’in-
fants locals. També el dia 7. Hora: 17h. 
Lloc: Pavelló Miquel Poblet. Organitza: 
Futbol Indoor Events i IME.

8 l divendres
Futbol Indoor. Partit de personalitats i 
veterans Barça-Espanyol. Hora: a partir 
de les 17h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet. 
Preu: 2 euros. Organitza: Futbol Indoor 
Events i IME.

Exhibició. Capoeira. Hora: 18h. Brinka-
deira. Hora: 20h. Lloc: Parc de les Ai-
gües. Organitza: Xarxa de Dinamització.

Conferència. Amb Moisés Broggi. Cap 
de Brigades Internacionals. Hora: 20h. 
Lloc: Cafè de Montcada. Organitza: Cer-
cle Cultural.

Cinema. Cinema de muntanya. 24è 
Festival de Torelló. Hora. 21h. Lloc: Au-
ditori. Gratuït. Organitza: El Cim i l’Obra 
Social Caixa Sabadell.

Concert. Amb Minimal Acoustic Band. 
Música ètnica. Hora: 22h. Lloc: Terrassa 
del Gran Casino. Gratuït. Organitza: AV 
de Terra Nostra.

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

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
V. Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 30

25 26 27

1 2 329 30 3128

8 9 105 6 74

1512 13 1411

V.Nieto J.Relat J.Relat

E.Relat V.Nieto V.NietoJ.Vila Pardo GuixDuran

Guix E.Relat E.RelatDuran J.Vila PardoRivas

PardoRivas Duran J.VilaJ.Relat

Farmàciesmaig/juny
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FESTA MAJOR 2007

Mojinos Escozíos i Efecto Mariposa, 
plats forts de la programació festiva
El programa tindrà lloc entre l’1 i el 4 de juny i inclou una quarantena de propostes per a diferents tipus de públic

Laura Grau  |  Redacció

Arribar a tots els públics i fer 
participar la ciutadania són els 
objectius principals del progra-
ma de Festa Major 2007 que es 
va presentar ofi cialment el 17 
de maig a l’Auditori. L’alcalde, 
César Arrizabalaga, del PSC, i 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral, de CiU, van destacar 
la gran diversitat d’activitats del 
programa en què també partici-
pen les regidories de Joventut i 
d’Esports. Els concerts de Moji-
nos Escozíos, l’1 de juny, i dels  
Efecto Mariposa, el dia 2, són els 
plats forts del programa festiu. 
Les entrades per a  cadascun dels 
concerts, a 3 euros, es poden ad-
quirir a l’Auditori i n’hi ha una de 
combinada al preu de 5 euros per 
als dos concerts. Les samarretes 
de Festa Major també es poden 
aconseguir a l’Auditori a 5 euros.

Mercat i focs. Per segon any con-
secutiu torna el Mercat Medie val 
els dies 3 i 4 de juny, amb actuaci-
ons i animació al carrer. Una altra 
cita consolidada del programa és 
el concurs de focs artifi cials que 
arriba a la setena edició amb més 

dotació econòmica per a les piro-
tècnies participants. Els dies 1, 2, 
3 i 4 de juny tindrà lloc el certa-
men, a les 22.30 h, a la cruïlla dels 
rius Besòs i Ripoll. L’orde dels 
participants serà: Ricardo Caba-
ller (València), Pablo (Astúries), 
Zaragozana (Saragossa) i Tomàs 
(Castelló). 
El pregó el protagonitzarà el me-
teoròleg Alfred Rodríguez Picó des 
de la Casa de la Vila, l’1 de juny a 
les 20h. Prèviament, a les 18h, el 
grup Pentina el Gat inaugurarà la 
festa amb l’espectacle Queixalada. 
Després del pregó hi haurà el 
correfoc que estrena recorregut. 
La Colla de diables de Can Sant 

Joan i d’altres convidades, inici-
aran el correfoc al carrer Bona-
vista, a les 21h, i passaran pels 
carrers Rocamora, Major, Gene-
ralitat, Montiu i Bogatell per aca-
bar a la Casa de la Vila. Arrizaba-
laga va animar els montcadencs a 
participar en la Festa Major “que 
serveix de nexe d’unió entre tot 
el veïnat”. Morral, per la seva 
banda, va destacar “la participa-
ció d’un bon nombre d’entitats 
en el programa d’actes”.
Aquest any sí hi haurà fi ra d’atrac-
cions després que l’Ajuntament 
hagi acordat amb els fi raires ubi-
car-la en una parcel·la munici-
pal situada entre la carretera de 

Ripollet i els carrers Beat Oriol, 
Bach i Can Tapioles (al costat del 
supermercat Lidl).

La Minimal Acoustic 
Band,  actuarà al Casino 
de Terra Nostra.  PÀG. 28

III Festival de 
Performance i 
Dansa,  a l’ABI. PÀG. 27

La fi ra d’atraccions 
s’ubicarà en una 
parcel·la municipal 
situada al costat del 
supermercat Lidl

El conjunt malagueny Efecto Mariposa actuarà el 2 de juny al Pavelló Miquel Poblet  |  ARXIU

programa

> MÚSICA

L’Espingari. Cantada  d’ha-
vaneres, l’1 de juny a les 23h, 
a la plaça de l’Església.

Lolo de Jerez. Espectacle 
de fl amenc, el 2 de juny a les 
20h, a l’Auditori Municipal.

8 hores de rock. 2 de juny, 
a les 20h, al Parc de les Ai-
gües.

Sabor de Gràcia. Concert de 
rumba catalana, el 3 de juny 
a les 20h, a la plaça de l’Es-
glésia.

Orquestra Maravella. Con-
cert de festa major, el 3 de 
juny a les 20h, al pavelló Mi-
quel Poblet.

La Banda del Surdo. Concert 
de ritmes d’arreu del món, el 
4 de juny, a les 20h, a la plaça 
de l’Església.

> ESPECTACLES FAMILIARS

Queixalada, de Pentina El 
Gat. L’1 de juny, a les 18 h, a 
la plaça de l’Església.

Microglopohone, de Katraska 
Cia. El 2 de juny, a les 12.30h, 
a la plaça de l’Església.

Perlas y plumas, espectacle 
de circ de Los Gingers. El 2 de 
juny, a les 20h, a la plaça Joa-
not Martorell.

Cercavila tradicional, amb la 
Colla Mitjana dels Geganters 
de Montcada i animació de 
Xarop de Canya amb l’espec-
tacle Terrabastall. El 3 de juny, 
inici a les 12h, a la plaça Lluís 
Companys.

Colossal, de la Cia. Teatre 
Mòbil. El 3 de juny, a les 19h, 
a la plaça Joanot Martorell.

Espectacle infantil de la Cia. 
Pepsicolen. El 4 de juny, a les 
12h, a la plaça de l’Església.

ALGUNES PROPOSTES

La Fira Medieval, carrer Major  |  ARXIU
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El jove montcadenc Pere Merca-
der és el guanyador del Concurs 
de Cartells de Festa Major 2007, 
en què han participat 33 autors, 
19 dels quals són del municipi. 
Mercader, de 18 anys, fa segon 
de batxillerat al col·legi La Salle i 
aquesta és la primera vegada que 
es presenta a un concurs artístic. 
Per fer el seu disseny el jove ha 
analitzat els cartells d’anteriors 
edicions i, després de detectar-ne 

els elements comuns, ha elabo-
rat la seva proposta utilitzant un 
programa informàtic de dibuix 
vectorial. 
El jurat va atorgar tres accèssits 
a Aurora Rubio i Miguel Me-
rino, de Montcada i Reixac, i a 
Montserrat Gómez, de Santa 
Maria de Martorelles. Els seus 
dissenys seran la imatge dels car-
tells de festa major de Can Sant 
Joan, Mas Rampinyo i la Ribera, 
respectivament. En la modali-

tat infantil la guanyadora va ser 
Anna Carrillo, de 13 anys. Els 
treballs premiats i de la resta de 
participants estaran exposats a 
l’Auditori fi ns al 5 de juny. Tam-
bé es podran veure a la mateixa 
sala les 22 obres de la Mostra de 
pintura de Festa Major, tres de  
les quals han estat adquirides per 
l’Ajuntament, concretament les 
de Francesc Püell, de Sabadell, 
Gabriel Renom, de Montcada i 
Ricard Terraza, de Granollers.

CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR

El montcadenc Pere Mercader, 
guanyador del primer premi

Laura Grau  |  Montcada

Els cartells i les obres de la Mostra de Pintura s’exposen a l’Auditori fi ns al 10 de juny

FOTOGRAFIA 

Es convoca la segona 
edició del ‘Miralafoto’
Els montcadencs afi cionats a la 
fotografi a poden participar a la 
segona edició del concurs ama-
teur Miralafoto que va posar en 
marxa l’any passat la Regidoria 
de Cultura amb l’objectiu que 
siguin els mateixos ciutadans els 
qui captin l’essència de la Festa 
Major.  
Les fotografi es han de ser en 
format 20x25 cm o bé 30x40 cm 
en blanc i negre o color. Com a 

tema queden exclosos els focs ar-
tifi cials. Les imatges poden estar 
fetes de manera digital o analò-
gica però s’han de presentar en 
format paper i sense retoc foto-
gràfi c. Hi haurà un primer pre-
mi de 100 euros i cinc fi nalistes 
de 50 cadascun. El termini per 
presentar treballs va de l’11 al 15 
de juny a la Casa de la Vila. Les 
fotos de la primera edició estaran 
exposades en aquest equipament 
fi ns al 10 de juny. 

Al centre, el guanyador del certamen de cartells, Pere Mercader, fl anquejat pels fi nalistes i la guanyadora de la modalitat infantil | LAURA GRAU

Laura Grau  |  Montcada 

Una de les fotografi es que va ser premiada pel jurat del Miralafoto 2006 | MARIA CANGA

Un grup de joves farà una 
festa popular al carrer

Un grup de joves vinculats a en-
titats del municipi que reivindica 
una Festa Major més popular i 
participativa, organitza el 2 de juny 
una jornada festiva als carrers Sant 
Antoni i Bogatell. El programa 
inclourà una xocolatada, tallers 
infantils, una gimcana, una botifar-
rada popular, jocs de rol, l’actuació 
de joves cantautors locals, cercavila 

de la Colla Mitjana dels Geganters 
de Montcada i una exhibició caste-
llera, entre d’altres activitats. 
Amb l’objectiu de donar-se a co-
nèixer i animar més joves a col-
laborar en la festa, el col·lectiu va 
repartir pamfl ets i va fer campa-
nya amb un megàfon el passat 
17 de maig davant de l’Auditori, 
coincidint amb la presentació del 
programa ofi cial de Festa Major. 

L’1 de juny, coincidint amb la Festa 
Major, l’Abi organitza una sessió de 
música, a partir de les 22h, a la sala 
gran de l’entitat, amb les actuacions 
de set grups del municipi. L’entra-
da al concert serà gratuïta i la cita 
és una opotunitat per copsar “el 
bon nivell dels conjunts que exis-
teixen a Montcada i la diversitat 
d’estils”, explica Rubén Sierra, lí-

der de La Pegatina i un dels promo-
tors de la iniciativa, qui ha aprofi tat 
l’avinentesa per reclamar un espai 
a l’Ajuntament on els conjunts pu-
guin assajar. Els assistents  podran 
escoltar la música ska d’Itaca, el 
rock de Nikeriendo, el pop rock de 
Penguin Race, Alls secs mai couen i El 
turno del Pez Simón, la rumba mes-
tissa de La Pegatina i els sons celtes 
de Nigram.

L’Abi programa una sessió de 
música amb grups de Montcada

Laura Grau  |  Redacció

Itaca, Nigra, Nikeriendo i La Pegatina, entre d’altres, actuaran l’1 de juny

Actuació de La Pegatina | SANTI ROMERO

Laura Grau  |  Redacció

Els carrers Sant Antoni i Bogatell seran l’escenari dels actes
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en 2 minuts...

> 25è Concurs de roses a Terra Nostra
L’Associació de Veïns va or-
ganitzar el 13 de maig el 25è 
Concurs Popular de Roses 
a la plaça de l’Església (a la 
foto, dues de les guanya-
dores, Glòria Rivas i Esther 
Molla, amb l’alcalde). Els 
assistents a l’acte, més d’un 
centenar de persones, també 
van poder gaudir d’una balla-
da de sardanes a càrrec de la Cobla Canigó a la mateixa plaça. | PA

> Trobada dels Amics de Reixac
El proper 10 de juny l’associació 
Amics de Reixac convoca l’as-
semblea anual de socis per fer 
balanç de la temporada i celebrar 
la tradicional arrossada popular a 
l’esplanada de l’emblemàtica es-
glésia. A les 12 h hi haurà sarda-
nes amb la Cobla Canigó i, a la 
tarda, després del dinar, un ball 
amb el duet L’Esquitx. Els tiquets costen 11.50 euros i es poden 
adquirir el 30 de maig i el 6 de juny al despatx parroquial amb horari 
de 19 a 20 h. | LG

> Festa de la primavera a Montcada Nova
L’Associació de Veïns de Montcada Nova dóna la benvinguda a la 
primavera amb una festa nocturna al pati de l’IES Montserrat Miró, 
al carrer Carrerada, el proper 9 de juny. L’acte consistirà en un ball 
amb l’orquestra Guinardó que començarà a les 22.30h i és obert a 
tothom. |  LR

FUNDACIÓ JOAN CAPELLA

Més de 2.500 persones visiten la 
mostra de dibuix de l’artista
L’únic centre escolar que ha participat en les visites concertades ha estat el Sagrat Cor

Més de 2.500 persones han pas-
sat per l’exposició de dibuix de 
Joan Capella que la Fundació 
que rep el seu nom va organitzar 
a l’Auditori entre el 17 d’abril i 
el 16 de maig, com un dels actes 
destacats de la programació de 
Sant Jordi. La Fundació va ofer-
tar visites concertades a tots els 
col·legis i instituts de Montcada, 
però només un, el Sagrat Cor, 
va decidir participar. Un total 
de 300 alumnes d’aquest centre 
escolar –de primer a sisè de pri-
mària– s’han apropat al dibuix 
de l’artista a través de les expli-
cacions de Jorge Gómez, respon-
sable de la Fundació i biògraf 
del desaparegut pintor. Un grup 
d’alumnes dels cursos del Servei 

Local de Català també va pren-
dre part en les visites guiades 
per adults. Gómez ha destacat 
la bona resposta dels alumnes i 

l’interès general que ha aixecat la 
mostra que, a partir d’ara, s’ofe-
rirà als ajuntaments i institucions 
que hi estiguin interessades.

Laura Grau  |  Montcada

> Nova edició d’El Rocío a Mas Duran
Els dies 26 i 27 de maig els 
terrenys de Mas Duran viuran 
una nova edició d’El Rocío a 
Catalunya, organitzat per la Fe-
deració Catalana d’Entitats An-
daluses (FECAC). La Romería 
comptarà amb la participació 
d’un total de 21 “hermandades”. 
Els moments més emotius de la 
celebració per als devots d’aquesta verge són la Misa de Romeros, el 
Rosario de la Aurora i la Misa del Alba. | LG 

El Sagrat Cor, 
en la recta fi nal 
de l’aniversari

Un sopar d’exalumnes posarà el 
8 de juny el punt i fi nal als actes 
commemoratius del 125è aniver-
sari del col·legi Sagrat Cor. El 
20 de maig es va fer una missa 
a l’església de Santa Engràcia 
amb la participació d’una coral 
formada per alumnes del centre. 
Del 14 al 20 de maig es va cele-
brar la Setmana Cultural.

Laura Grau  |  Montcada

Jorge Gómez, de la Fundació Joan Capella, mostra als nens diferents llapisos | LAURA GRAU

Els alumnes del Sagrat Cor van cantar a l’església de Santa Engràcia | DAVID GONZÁLEZ

 | COSME ORIOL

 | PILAR ABIÁN

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

625 601 107
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El 26 de maig la sala gran de 
l’Abi acollirà el III Festival de 
Performance i Dansa organitzat 
per l’associació Art’n’musik, una 
entitat que aposta per portar a 
Montcada espectacles innova-
dors i que vol consolidar el muni-
cipi com un referent de la perfor-
mance, “de la mateixa manera 
que Terrassa ha aconseguit ser 
un referent en l’àmbit del jazz”, 
explica Joan Hernández, principal 
promotor de la iniciativa. Segons 
Hernández, la mostra d’aquest 
any aplega una representació de 
l’art escènic d’avantguarda de 
Catalunya, amb presència d’ar-
tistes internacionals.

Art i provocació.  El festival co-
mençarà amb la projecció d’un 
video-art titulat Cercle Digital, de 
Gènius & Jaco.  Els artistes L’Al-
trange  i Edu Lecina refl exiona-
ran sobre la comunicació i la in-
comunicació en la societat actual. 
La poetessa i performer Amàlia 
Sanchís posarà en escena un dels 

seus haikus. Un dels espectacles 
més provocadors del programa 
és Salt al buit, de Culaccions de 
Dansa, que refl exiona sobre la 
interacció entre la performance i 
la dansa. El poeta Jordi Condal, 
el videoartista Kippelboy i el vi-
olinista Manel Salas faran una 

performance poètica basada en 
l’obra de Màrius Sampere. I per 
acabar, dos espectacles de dansa: 
Colage pictòric, de Gè Dè Cè 
dansa i Entre el espanto y la ter-
nura, de la Cia. Punto de Fuga-
Dolors Gardeñas. Les entrades a 
taquilla costen 6 euros.

III FESTIVAL DE PERFORMANCE I DANSA

Artistes plàstics i performers 
refl exionen sobre la societat i l’art

Laura Grau  |  Redacció

L’Associació Art’n’Musik vol que Montcada sigui un referent en el món de la performance

MÚSICA

L’Espingari inicia el cicle 
de cant a les tavernes
El Bar Penya, a Mas Rampinyo, i 
el bar La Cacharrera, a Can Sant 
Joan, han estat els dos primers 
escenaris –entre l’abril i el maig 
– que ha triat el grup d’havane-
res L’Espingari per divulgar el 
Cant de Taverna, molt popular 
i arrelat a la Costa Brava. 

Vetllades musicals. Es tracta 
d’una proposta musical intimis-
ta i informal on els cantaires i el 
públic interactuen i intercanvien 

cançons, rom i llargues vetlla-
des. Segons Joan Perarnau, un 
dels components, “l’ambient 
de les tavernes és totalment 
oposat al de l’escenari i hi té 
cabuda qualsevol estil musi-
cal”. La iniciativa s’emmarca en 
els actes del 25è aniversari de la 
formació. El calendari d’actua-
cions de taverna continuarà al 
setembre ja que el grup comen-
ça la gira d’estiu que el durà a 
Dènia (València) i a Frankfurt 
(Alemanya).

Video-retrats de Barcelona “Embolicats creuant el carrer”, de Culaccions de Dansa | ARXIU

Laura Grau  |  Redacció

Actuació de L’Espingari al bar Penya de Mas Rampinyo | SOFIA REBOREDA
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Un miler de persones va visitar 
el 13 de maig la Fira d’Artesania 
i del Comerç de Can Sant Joan, 
organitzada per l’Associació de 
Comerciants del barri. A la mos-
tra es va instal·lar una seixan-
tena de parades de botiguers. 
Un grup d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Talla i Escultura 
també va muntar una parada 
i organitzacions solidàries van 
vendre productes de comerç just. 
El president de l’Associació de 
Comerciants, Rafael Domínguez, 
ha explicat que l’entitat està fent 
molts esforços perquè els veïns  
no marxin fora a comprar i per 
modernitzar els comerços. Do-
mínguez creu que “iniciatives 
com la Fira col·laboren amb el 
teixit social del barri”. 

Homenatge. Els comerciants de 
Can Sant Joan van aprofi tar la 
Fira per retre un homenatge a 
l’actual regidora de Comerç, An-
tònia Bofi ll (CiU) –que no es pre-
senta a la reelecció– per la seva 

col·laboració i per donar impuls 
al comerç a Can Sant Joan.
Una novetat d’aquest any va ser 
que la Fira es va transmetre en 
directe per un circuit de televisió 
tancat, una tasca que va anar a 
càrrec dels membres de Telemir. 
Un grup de periodistes improvi-
sats va entrevistar en una carpa 
les autoritats municipals, els can-
didats a l’Alcaldia –que van apro-
fi tar l’acte per fer campanya– i 
membres de l’AV i dels comer-

ciants de Can Sant Joan. També 
van fer connexions en directe des 
de les parades dels botiguers. 

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

Un miler de persones acudeix a la 
cita amb el comerç del barri

Silvia Díaz  |  Can Sant Joan

Una de les novetats va ser la transmissió en directe de la Fira per un circuit tancat de televisió

MÚSICA

Ritmes del món, al 
Casino de Terra Nostra
L’Associació de Veïns de Terra 
Nostra portarà al Casino de Terra 
Nostra el 8 de juny (22h) la Mini-
mal Acoustic Band, una proposta 
musical diferent que barreja sons 
d’instruments peculiars d’arreu 
del món com el Didgeridoo –un 
instrument de vent tradicional 
del noroest d’Austràlia–, el Hang 
–de percussió i provinent de l’illa 
de Java– o el Shruti –una mena 
d’acordió originari de l’Índia. 
Els ritmes d’aquesta banda són 

el resultat d’anys d’investigació 
personal dels integrants, infl uen-
ciats per diferents cultures del 
món, des de la música dels abo-
rígens australians i les melodies 
japoneses i àrabs fi ns al Drum & 
Bass i el Break-Beat. El concert-
ball es farà a la terrassa del Casi-
no i s’emmarca en la programa-
ció cultural que impulsa l’entitat 
veïnal. “Els objectius –explica 
Eulàlia Bofi ll, de la junta– són 
atraure el públic juvenil i po-
tenciar aquest espai”.

Una de les seixanta parades de comerços que va omplir el carrer Reixagó | SILVIA DÍAZ

Laura Grau  |  Terra Nostra

Els components de la Minimal Acoustic Band en una imatge de promoció | ARXIU MAB

R. Domínguez amb A. Bofi ll | SILVIA DÍAZ
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el retro-visor Laura Grau

Aquest ball es remunta més enllà dels romans i té a veure amb els ritus de la collita i de fertilitat

A l’Enciclopèdia Catalana, com 
entrada número 5 del mot gitano-
a, hi trobem “dansa de parelles, 
de moviment viu, que es ballava 
prop de les fàbriques i dels llocs 
de treball, a Manlleu i altres in-
drets, el Dijous gras al matí, com 
a continuació de les festes de 
Carnaval”. Al Costumari Català de 
Joan Amades hi trobem aques-
ta explicació: “Punteig típic dels 
balls propis de Carnestoltes al 
Baix Llobregat, Vallès i Maresme 
que, des de la darreria del segle 
XVIII, va prendre el qualifi catiu 
de Ball de Gitanes, sobretot al 
Vallès”. La tesi d’Amades reforça 

l’afi rmació que aquest ball, que 
encara perdura avui i amb molta 
força al Vallès Occidental, sobre-
tot a poblacions com Castellar, 

Montcada, Parets i Santa Perpè-
tua, és hereu d’anteriors manifes-
tacions del “Ball de plaça”, que 
podríem remuntar més enllà dels 
romans i que té a veure amb una 
dansa de ritual agrari en què un 
arbre era el protagonista. Tam-
bé existia un joc de fl irteig entre 
l’home (cap de la comunitat) i la 
dona (fertilitat). El per què se li diu 
Ball de Gitanes és degut, segons 
Amades, al fet que els balladors, 

sobretot les dones, duien uns 
vestits estampats molt cridaners i 
també perquè les primeres colles 
van introduir l’ús de castanyoles, 
tant per a les dones com per als 
homes.
A Montcada, la tradició s’ha man-
tingut a Mas Rampinyo on enca-
ra existeix una colla dins de La 
Unió. A la foto, podem veure un 
grup de balladors d’aquest barri 
posant pel fotògraf del Festival de 

Gitanes de Granollers l’any 1943, 
on van quedar segons. En aquella 
època moltes parelles de ball aca-
baven en matrimoni. Aquest és el 
cas de Josep Ventura i la seva 
dona, Rita Morató –els sisès per 
l’esquerra. Ventura, que avui dia 
té 83 anys, recorda que “un dels 
atractius del ball era poder fes-
tejar la noia que t’agradava”. Les 
colles es traslladaven als diferents 
municipis amb carro.

Les Gitanes, una dansa d’origen agrari

La colla de gitanes de Mas Rampinyo va guanyar el segon premi del Festival de Gitanes de Granollers l’any 1943  |   ARXIU J.VENTURA

La tradició encara 
perdura avui dia al 
Vallès, sobretot a 
Castellar, Parets i 
Montcada

Moisès Broggi 
presenta el seu 
segon llibre de 
memòries a 
Montcada

El Cercle Cultural portarà al 
Cafè Montcada el 8 de juny 
(20h) el cirurgià Moisès Broggi 
(Barcelona 1908) qui va ser met-
ge de les brigades internacionals 
durant la guerra civil de 1936-39 
i, posteriorment, va fer una gran 
tasca assistencial. Membre de 
la Reial Acadèmia de Medicina 
de Barcelona (1966), on va ser 
elegit president el 1980. Un any 
després va rebre la Creu de Sant 
Jordi que atorga el govern de la 
Generalitat. Broggi presentarà 
el seu llibre  Memòries d’un ci-
rurgià II: Anys de plenitud (Edi-
cions 62, 2005).

Laura Grau  |  Terra Nostra

Moisès Broggi | ARXIU 
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>Esports L’STE Group espera una 
renúncia per pujar a 
Plata.  PÀG. 31 

El CD Montcada ja no 
pot jugar la promoció a 
Preferent.  PÀG. 32

<<

Xavi Martín
capità de 
La Salle

l’entrevista

-Quines creus que han estat 
les claus de la victòria?
Malgrat que durant els minuts 
inicials vam sortir nerviosos, 
en cap moment vam perdre la 
concentració. Aquest fet ens 
va facilitar saber remuntar un 
marcador desfavorable.
-Quina valoració fas d’aquest 
triomf?
La veritat és que molt positiva. 
Estic molt content i satisfet del 
treball fet per l’equip, crec que 
l’esperit de grup va ser decisiu 
per guanyar el matx.
-Creus que el fet de jugar a 
fora era un punt en contra?
No, perquè vam tenir el calor 
de l’afi ció. Una cinquantena 
d’afi cionats es van desplaçar 
a Sant Cugat i això va ser molt 
important per al conjunt. Des 
d’aquí, felicito als assistents 
perquè van esdevenir el vuitè 
jugador | NS 

‘El calor de l’afi ció 
i l’esperit d’equip 
van ser decisius’

La Salle masculí continuarà la 
temporada vinent a la Lliga Cata-
lana. L’equip es jugava la perma-
nència a la pista del Sant Cugat i 
una cinquantena de seguidors es 
va desplaçar a la localitat per do-
nar suport a la plantilla. La Salle 
va sortir a la pista molt nervio-
sa, i degut a la bona actuació del 
porter contrari i un joc poc fl uïd, 
no aconseguia trobar forat amb 
facilitat. Només a base d’accions 
individuals es va evitar que els 
locals no obrissin una diferència 
major. Al minut 15 de la primera 
meitat, el marcador refl ectia un 
desfavorable 6-3.  

La reacció. El tècnic Jaume Puig 
va començar a fer rotacions i 
va fer sortir al porter Evàngel. 
A partir d’aquí, el partit va do-
nar un gir amb una defensa més 
efectiva ben salvaguardada per 
Evàngel. L’atac va millorar i la 
diferència es va reduir. A falta de 
10 segons per al descans, el pivot 
David González va marcar el gol 
que situava l’empat a 10.
A la represa, els jugadors mont-
cadencs van sortir conscients 
del que es jugaven i van agafar 
la batuta del partit. L’equip ja no 
va tornar a anar per darrere en 
el marcador en cap moment. Cal 
destacar l’actuació de Manu Pes-
quer, màxim anotador del matx 
amb sis gols. El lateral es va mos-
trar molt satisfet amb la victòria: 

“Estic molt content perquè hem 
aconseguit l’objectiu principal 
que és mantenir la categoria”. 
A falta de set minuts, La Salle 
guanyava 19-22 i, malgrat que 
l’equip no va tornar a marcar, 
només va encaixar dos gols fi ns 
al xiulet fi nal. A manca de 20 
segons, el porter Evàngel va fer 
una aturada crucial, David Medi-
na va agafar el rebot i va conge-
lar la possessió. El porter, que es 
va mostrar intractable durant tot 
el partit, va explicar quina va ser 
la clau de la seva bona actuació: 

“La veterania va jugar al meu 
favor i vaig saber mantenir el 
cap fred en tot moment”. 
En acabar el partit, la plantilla 
es va fondre en una abraçada 
per celebrar el triomf. El tècnic, 
Jaume Puig, va destacar que es 
va aconseguir l’objectiu de la 
temporada: “El més important 
és que l’equip es manté un any 
més a la Lliga Catalana i segui-
rà competint al nivell més alt”.
La directiva començarà a partir 
d’ara a planifi car la pròxima cam-
panya a la màxima competició.

HANDBOL MASCULÍ. Fase de permanència

La Salle aconsegueix l’objectiu de 
mantenir-se a la Lliga Catalana
El conjunt local va vèncer a la pista del Sant Cugat per un ajustat 21-22, en un matx molt disputat fi ns als darrers instants

Núria Sánchez  |  Sant Cugat

Els jugadors de La Salle celebren la permanència a la Lliga Catalana |  NÚRIA SÁNCHEZ

El sènior femení s’ha assegurat 
l’ascens a la Lliga Catalana. El 
conjunt dirigit per Juan Manuel 
Fernández ha acabat la lliga en 
segon lloc amb 23 punts, posi-
ció que dóna l’accés directe a la 
màxima categoria catalana. En 
el darrer matx disputat al Miquel 
Poblet, el conjunt local va vèncer 

per un clar 40-22 el Santpedor, 
cuer de la lliga. Malgrat el resul-
tat fi nal, La Salle va començar el 
partit amb molt desencert, i a la 
mitja part,  guanyava per la míni-
ma, 13-12. Però a la represa, les 
locals, gràcies als contraatacs i 
una forta defensa, van guanyar 
de 18 gols d’avantatge | NS

el femení

La Salle ISTE jugarà a la Lliga Catalana
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FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera A

L’STE acomiada la temporada sense 
saber on jugarà la pròxima lliga
L’equip local va golejar el Colo Colo de Saragossa, el cuer, per 15-1 en el darrer matx de la competició

Festa gran al Miquel Poblet. Tot i 
no poder celebrar l’ascens direc-
te a la Divisió de Plata, l’STE va 
oferir un excel·lent partit als afi -
cionats en l’acomiadament de la 
temporada. Dues setmanes des-
prés de la derrota a Terol, que va 
esvair les opcions de ser primer, 
els homes de Carlos Leandro 
van guanyar el Colo Colo per 
un espectacular 15 a 1.
Va ser la tarda de Rafa Bufi ll, 
que va marcar cinc gols. Des del 
començament, el partit semblava 
propici per a la golejada davant 
un rival, ja descendit, que va ve-
nir amb només vuit jugadors. Els 
primers minuts van ser igualats i 
el Colo Colo va poder empatar 
el primer gol aconseguit per Rafa 
Bufi ll. Només va ser un efecte 
mirall. Al descans, ja es va arri-
bar amb un 5 a 1 gràcies a dos 
gols més de Rafa Bufi ll i als altres 
d’Emilio i Jaime, de penal. 

Segon període. A la segona part, 
no hi va haver rival. L’STE Group 
Montcada va fer una espectacu-
lar exhibició ofensiva amb deu 
gols i tres llançaments al pal. Al 
marge del gol de Manu en prò-
pia porta, Jaime, Emilio, Kimet, 
Rafa Bufi ll (2), Johny, Miguelito 
i Marc Sala (2) van completar 
el marcador. La comoditat del 
partit va permetre que Leandro 
li donés minuts a tots els seus ju-
gadors. Així, també va participar 
a la festa Javi Martínez, el porter 
que ha substituït Ivan Font en les 
darreres setmanes, i David Mora. 
El capità, que no jugava des del 
27 de gener, va ser rebut per l’afi -
ció amb una forta ovació.

Els jugadors de l’STE van sortir decebuts de l’últim partit, malgrat la golejada al Colo Colo  |  SANTI ROMERO

Rafa Jiménez  |  Pla d’en Coll

<<

Carlos Leandro
tècnic de l’STE 
Group Montcada

l’entrevista

-Golejada per 15-1 davant el 
Colo Colo de Saragossa. Es-
pectacular manera d’acabar 
la temporada…
Sí, s’ha d’estar satisfet encara 
que sentim una mica d’im-
potència per no haver acabat 
com els campions de grup. És 
una victòria agridol ça.
-Però encara queda  l’es pe -
rança de pujar per alguna 
renúncia d’algun dels clubs 
que han pujat directament a 
Plata.
Sí, està clar. A més, si pugem 
no serà per una casualitat, 
serà conseqüència del treball 
fet i dels punts aconseguits. 
Això et dóna tranquil.litat, en-
cara que tots volíem ser cam-
pions de grup. No ha pogut 
ser i ara l’important és que el 
club torni a la categoria que es 
mereix.
-Quin és el balanç general 
que fa de la temporada?
No podem estar contents dels 
últims partits, en especial 
de les visites a les pistes del 
Monistrol i el Terol, on vam 
perdre les opcions de quedar 
campions de grup i pujar di-
rectament a Plata. Estic satis-
fet amb el treball de l’equip, 
però només em podré treure 
aquesta espina si el club puja 
com a segon.
-I el futur de Carlos Leandro 
passa per l’STE?
La meva prioritat és continuar 
a Montcada. Valoro molt ha-
ver pogut treballar amb tota 
tranquil.litat. Òbviament, es-
taria bé saber l’opinió del club 
aviat ja que ara tenim la pos-
sibilitat de fer un bon equip 
abans que passi més temps 
i els fi txatges estiguin pràcti-
cament tancats a la resta de 
clubs | RJ

‘La meva prioritat 
és seguir aquí’

L’STE Group Montcada va 
acabar la temporada sent, amb 
70 punts, el millor segon de 
tota la categoria. Amb quatre 
derrotes i quatre empats en 30 
jornades, l’equip de Leandro 
ha estat el màxim golejador 
del Grup Cinquè amb 153 gols 
(5,1 per partit) i ha tingut la se-
gona millor defensa (69 gols en 
contra). 
Emilio ha estat el màxim goleja-
dor amb 51 gols (33,3% del to-
tal). El pivot del Montcada no 
podia amagar la seva alegria pel 
seu extraordinari rendiment: 
“Vaig tornar a Montcada 
amb la idea de marcar gols, 

però la veritat és que no espe-
rava superar-ne els 50 en un 
equip on hi ha tanta qualitat 
tècnica”. 

La pròxima lliga. Sobre el futur, 
encara és una incògnita saber 
on jugarà l’STE Montcada la 
pròxima temporada. Al club 
d’Eusebio Carrero li queda, pel 
fet d’haver estat el millor segon 
de la categoria, l’esperança de 
jugar a la Divisió de Plata si hi 
ha alguna renúncia dels equips 
que han pujat directament. 
Emilio és optimista: “Som el 
millor segon i sempre hi ha 
renúncies. Segur que puja-

rem”. L’únic problema, com 
l’any passat, serà tenir els di-
ners sufi cients per mantenir 
l’equip en aquesta categoria. 
El president, Eusebio Carrero, 
va decidir la temporada passada 
renunciar a la Divisió de Plata a 
causa de manca de fi nançament 
per fer front a les despeses de la 
categoria. L’equip es va desfer 
al fi nal d’una temporada nega-
tiva, en què no es va aconse-
guir ni tan sols jugar el play-off 
d’ascens. El Montcada havia 
estat un dels clubs històrics de 
la categoria de Plata, amb vuit 
intents per pujar a la Divisió 
d’Honor | RJ

L’equip acaba com el millor segon de la categoria
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FUTBOL. Grup Primer de Preferent 

El CD Montcada intentarà ser tercer 
i esperar una carambola per pujar
L’equip s’acomiadarà de la temporada el 27 de maig al nou estadi de la Ferreria contra el Parets

El somni de l’ascens a Primera 
Catalana s’ha tornat a esvair 
per al CD Montcada. A manca 
d’una jornada perquè acabi la lli-
ga al Grup Primer de Preferent, 
l’equip local només pot aspirar 
a quedar en tercera posició i 
esperar que, si hi ha ascensos a 
les categories superiors, pugui 
resultar benefi ciat. Els montca-
dencs –que són quarts amb 62 
punts, a tres del lloc de la pro-
moció d’ascens– s’acomiadaran 
de la competició el 27 de maig 
contra el Parets al nou estadi de 
la Ferreria. Per quedar al tercer 
lloc, el club local ha de vèncer 
l’equip vallesà i esperar que el 
Bellavista Milán punxi contra el 
Canovelles a casa. 

Empat a Mollet. El Montcada va 
perdre totes les possibilitats d’aca-
bar segon i jugar la promoció 
d’ascens el dia 20 en el desplaça-
ment a Mollet, on va empatar a 
dos davant un rival que es juga-
va la permanència a la categoria. 
El Mollet se’n va anar al descans 

amb un 2-0, però a la represa els 
montcadencs van igualar el mar-
cador amb els gols de Mario i Javi 
Román. A la jornada anterior, els 
homes de José Manuel Jurado van 
aconseguir la golejada més àmplia 

de la temporada, en superar el 
Canovelles per 6-2.
El capità del CD Montcada, Ser-
gio López, va marcar en aquest 
partit el seu gol 125 amb la samar-
reta montcadenca. El davanter 

centre i màxim golejador es va 
mostrar il·lusionat amb el tant, 
que va dedicar “a totes aquelles 
persones que han confi at en mi 
durant les sis temporades que 
porto al club”.

El davanter Cristian Artés celebra un dels sis gols que el CD Montcada va marcar al Canovelles  |  SANTI ROMERO

FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

La UE Sant Joan Atlètic va retre 
homenatge el 20 de maig a dos 
exjugadors –Enrique Terricabris 
i Antonio Drago– que van morir 
l’any passat. El club va lliurar un 
obsequi a les dues famílies en un 
acte que va tenir lloc abans del 
partit de lliga entre el Sant Joan i 
el Vilanova del Vallès, correspo-
nent a la trentatesena jornada del 
Grup Novè de Segona Regional, 
que va acabar amb la victòria 
del líder per un contundent 1 a 
5. L’homenatge, que es va fer al  
nou estadi de la Ferreria, va co-
mençar a les 10h amb un partit 
de futbol 7 entre exjugadors del 
club. “Estem molt contents per-
què vam registrar una bona 
entrada i va col·laborar molta 
gent”, ha dit el tresorer del Sant 
Joan, Toni Ortega.  
D’altra banda, en la jornada an-
terior, el Sant Joan va vèncer al 
camp del Palautordera, amb un 
punt menys, per 1-2, en un bon 
matx del conjunt montcadenc.

Reunió. El club de Can Sant Joan 
convoca el pròxim 1 de juny una 
assemblea general de socis amb 
tres punts principals a l’ordre del 
dia: el balanç de la temporada 
actual, la planifi cació de la prò-

xima campanya i altres temes re-
lacionats amb l’àmbit econòmic i 
social. El Sant Joan, presidit per 
José González, acabarà aquest 
any la lliga a la zona mitjana de 
la taula. A manca d’una jornada 

perquè fi nalitzi la competició, 
l’equip de Víctor Ortega es troba 
a la setena posició amb 48 punts. 
L’últim matx jugarà al camp del 
Lliçà, amb dos punts menys al 
novè lloc.

Els participants a l’homenatge als exjugadors Terricabris i Drago  |  SANTI ROMERO

Sílvia Alquézar  |  Redacció 

El Santa Maria 
es juga a 
l’últim matx la 
permanència

La UE Santa Maria es jugarà la 
permanència a la Segona Regio-
nal en el darrer matx de la lliga 
que disputarà al camp de La 
Peña Los Amigos el pròxim 27 
de maig. Els montcadencs van 
aconseguir un triomf d’or en 
l’últim partit jugat a casa, el dia 
19, contra el Sant Feliu de Co-
dines (2-1), amb gols de David 
Pozo i Ramon, que va marcar de 
penal.
L’equip de Terra Nostra és an-
tepenúltim del Grup Novè amb 
35 punts. “Si guanyem l’últim 
partit, ja estarem salvats”, ha 
dit el capità, Javier Lara, qui re-
coneix que és complicat però no 
impossible. “Hi haurà molt am-
bient, però l’equip està amb la 
moral alta”, ha manifestat el 
migcampista.

FUTBOL. 2a Regional

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El Sant Joan ret homenatge a dos 
exjugadors morts l’any passat

El camp de Can 
Sant Joan ja té 
gespa artifi cial

L’Escola de Futbol Montcada 
havia previst el dia 24 de maig, 
en el moment de tancar l’edició, 
una jornada de portes obertes al 
camp de futbol de Can Sant Joan 
perquè els ciutadans coneguessin 
la instal·lació després de la col-
locació de la gespa artifi cial. A 
la festa hi havia previst diver-
sos partits de futbol dels equips 
de l’EF Montcada i, com a plat 
fort, un matx de veterans entre 
el RCD Espanyol i un combinat 
local. El Sant Joan tenia previst 
jugar contra la Muntanyesa. 

FUTBOL

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Gespa al camp de Can Sant Joan  |  SILVIA DÍAZ

Jugada del Sta Maria-St Feliu  |  SANTI ROMERO

Sílvia Alquézar  |  Redacció
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El Valentine femení es va acomi-
adar de la categoria de Segona 
Catalana amb el triomf més con-
tundent aconseguit en tota la tem-
porada. Les noies de Beni López 
es van imposar al Sant Celoni B, 
el cuer del Grup Quart, per 121 
a 38. Les locals, que s’han procla-
mat campiones i han aconseguit 
l’ascens a Primera, van ser molt 
superiors davant un rival que no 
ha guanyat cap matx en tot el 

campionat. “Ens va entrar tot el 
que vam llançar”, ha dit el tècnic 
montcadenc.
El Valentine jugarà els dies 2 i 3 
de juny la fi nal a quatre del Cam-
pionat de Catalunya de Segona 
Catalana. El Montcada disputarà 
la semifi nal contra l’Olesa B, men-
tre que a l’altra partit s’enfronta-
ran el Joventut les Corts –l’equip 
amfi trió– i el GEiEG de Girona. 
L’entrenador disposa de tota la 
plantilla per afrontar la fi nal. 

La directiva del CB Montcada 
ha renovat dos nous jugadors del 
conjunt EBA per a la temporada 
vinent: el base Unai Abrisqueta i 
l’aler Jaume Santandreu. D’altra 
banda, el capità Jordi Pons podria 
tancar la seva continuïtat a  l’en-
titat local en els propers dies. En 
el capítol de baixes, el Valentine 
ha decidit rescindir el contracte a 
l’aler Àlex Arenas i al pivot ale-
many Marco Gunter. Pel que fa 
a fi txatges, el club ha iniciat con-
verses per incorporar un aler i un 
pivot.

Nova categoria. El CB Montcada 
s’ha mostrat en desacord amb la 
constitució de la nova categoria 
LEB Bronze que ha plantejat la 
Federació Espanyola de cara a la 
pròxima temporada. “Als equips 
de la Lliga EBA ens han baixat 
una categoria de la nit al dia”, 
ha dit el gerent del club, César 
Monfort. En aquest sentit, al tèc-
nic, César Saura, li sembla “in-
creïble i indignant el que fa la 
Federació només per recaptar 
més diners”.

BÀSQUET MASCULÍ. Lliga EBA

El Valentine renova l’aler 
Santandreu i el base Abrisqueta
El club montcadenc critica la iniciativa de la Federació de crear la nova LEB Bronze

Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’aler Jaume Santandreu és un dels més antics a la plantilla local  |  SANTI ROMERO

BÀSQUET FEMENÍ.  Segona Catalana 

El Valentine s’acomiada 
amb el triomf més ampli
L’equip jugarà el Campionat de Catalunya el 2 i el 3 de juny

El CB Elvira Cuyàs ha confi r-
mat que el primer equip femení 
no desapareixerà malgrat haver 
perdut enguany la categoria de 
Segona Catalana. Així ho ha 
avançat la presidenta del club 
de Mas Rampinyo, Cristina Ini-
esta, qui ha lloat la plantilla, tot 

i no haver assolit l’objectiu de la 
permanència. “No s’ha fet ma-
lament perquè el descens no 
s’ha consumat fi ns al fi nal”, 
ha indicat la responsable del CB 
Elvira Cuyàs, qui ha avançat que 
probablement Emiliano Fernán-
dez continuarà al capdavant de 

l’equip. El tècnic, un històric al 
club, es va fer càrrec del conjunt 
a meitat de la lliga quan l’entrena-
dor, Josep Maria Roig, va dimitir 
per motius personals. Fernández 
també entrena el conjunt sots-21, 
a qui el club vol trobar un nou 
tècnic | SA

BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

El CB Elvira Cuyàs confi rma la 
continuïtat del sènior femení

La jugadora Lourdes controla una pilota  |  SANTI ROMERO

Sílvia Alquézar  |  Redacció

La montcadenca Marta Oliva lluita per una pilota en un matx del Valentine  |  SANTI ROMERO
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El pavelló Miquel Poblet comp-
ta des del 12 de maig amb una 
nova placa en homenatge a 
una entitat esportiva, el Club 
Shi Khan de karate, que també 
té la seva seu a l’equipament 
esportiu de Pla d’en Coll. L’en-
titat va celebrar aquest dia el 
seu 25è aniversari amb l’or-
ganització d’una nova edició 
del Torneig Open d’Espanya 
de la modalitat kyokushinkai, 
al qual va assistir un centenar 
d’esportistes. El pavelló Mi-
quel Poblet es va omplir de 
gom a gom per gaudir d’aques-
ta competició, de la modalitat 
al KO, en la qual van partici-
par karateques de les categori-

es cadet, promesa i sènior de 
clubs de tot Catalunya. 

Valoracions. El Shi Khan es va 
fundar a principi dels anys 80 de 
manera paral·lela a Montcada i 
Reixac i a Barberà. El president 
del club, José Rodríguez, va 
dir a l’acte que, durant aquests 
anys, el Shi Khan ha passat per 
moments “bons i d’altres no 
tant, però que l’important és 
que molts infants i joves han 
estat a l’entitat”. El president 
de la Federació Catalana de Ka-
rate, Josep Bosch, va qualifi car 
el Shi Khan com “un club amb 
una destacada trajectòria i ho 
demostra la gran quantitat de 
gent que ha vingut”. 

Les autoritats municipals també 
van assistir a l’acte. El regidor d’Es-
ports de l’Ajuntament, Juan Parra 
(PSC), va destacar que “arribar 
als 25 anys és una tasca que re-
quereix de molt esforç” i va agra-
ir la feina feta pel club, sobretot pel 
que fa a la formació dels infants. 
Finalment, l’alcalde de Montcada i 
Reixac, César Arrizabalaga (PSC), 
va manifestar que “el treball del 
Shi Khan li ha merescut l’honor 
de tenir una placa amb el seu 
nom al pavelló”. 

KARATE

El Shi-khan ja té la seva 
empremta al Miquel Poblet
El club va celebrar el 25 aniversari el 12 de maig

El pavelló Miquel Poblet es va omplir el dia de l’aniversari  |  SILVIA DÍAZ

Torna el 
festival de cine 
de Torelló a  
l’Auditori
L’Auditori projectarà el 8 de 
juny els dos fi lms guanyadors 
de l’última edició del Festival de 
Muntanya de Torelló, gràcies a 
la iniciativa del Centre Excursi-
onista de Montcada, el Cim, en 
col·laboració amb l’entitat orga-
nitzadora del certamen, L’Obra 
Social de la Caixa de Sabadell. 
Enguany es podrà veure el do-
cumental Asiemut, dels francesos 
Olivier Higgins i Mélanie Car-
rier, que va guanyar el Premi 
Grandvalira al millor fi lm d’Es-
ports de Muntanya 2006; i la 
pel·lícula Amazonian Vertigo, del 
francès Evrard Wendenbaum, 
que va obtenir el guardó Premi 
Caixa Sabadell a la millor cinta 
de Muntanya 2006 | SA

MUNTANYISME 

Dues parelles de balls de saló de 
Montcada i Reixac han quedat en-
tre les 20 primeres classifi cades al 
Campionat d’Espanya de llatins, 
que es va disputar el 13 de maig 
a la ciutat gallega de Cangas do 
Morrazo. Miguel Ángel Guardia 
i Silvia Cabrera van acabar a la 
dissetena posició a la categoria 
Júnior II, mentre que Josep Manel 
Manzano i Ana Albadalejo van 
ser els divuitens a la categoria de 
Senyor I. 
Els participants locals s’han mos-
trat molt satisfets pels resultats ja 
que van competir amb més de 160 
parelles d’arreu de l’estat. “El ni-
vell era molt alt i hi havia molt 
ambient”, ha dit l’Ana, qui ha de-
dicat l’èxit a la seva família.
Els balls llatins inclouen el txa-txa-
txa, la rumba bolero, el pas doble i 
el rock and roll | SA

Dues parelles locals entre les 20 primeres

Silvia Díaz  |  Pla d’en Coll

BALLS DE SALÓ. Campionat d’Espanya 

La parella Josep Manel Manzano i Ana Albadalejo en una de les actuacions |  ORGANITZACIÓ  

> Petanca a Can Sant Joan
El Club de Petanca de Can Sant Joan va celebrar el 12 de 
maig el dia social de l’entitat amb un campionat a les pistes 
del barri obert a tothom. La jornada festiva va comptar amb la 
participació d’un centenar de persones. Els socis van disputar 
una melé de petanca i després també es va fer un torneig adre-
çat a grans i petits. El president del club, Juan Bautista Roa, 
s’ha mostrat satisfet de la resposta dels veïns i els socis: “Va 
ser un dia de pentanca en família”. La festa també va incloure 
un dinar de germanor | SA

| SANTI ROMERO

Les autoritats descobrint la placa  |  SILVIA DÍAZ
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El corredor Jordi Cervantes, del 
Saunier Duval-Alcaraz, s’ha pro-
clamat sotscampió de Catalunya 
en ruta. El ciclista montcadenc va 
ser el segon de la general en una 
prova de 147 quilòmetres que es 
va disputar el passat 6 de maig 
amb sortida i arribada a Iguala-
da. El seu company d’equip Ibon 
Zugasti va entrar en la sisena po-
sició. Per equips, el Club Ciclista 

Montcada va acabar en segon 
lloc.
D’altra banda, Zugasti va fi nalit-
zar a la sisena posició a la Volta 
a Tarragona, que va tenir lloc del 
14 al 19 de maig. Per equips, el 
Saunier Duval-Alcaraz va ser el 
desè. Zugasti continua liderant 
la classifi cació de les grans clàssi-
ques i del rànquing català.
El Montcada participarà el 9 de 
juny al Memorial Mariano Rojas 

i el dia 10 a la Copa del Porvenir-
Memorial Capellán, totes dues 
a Múrcia. Per Sant Joan anirà a 
córrer a Castelló.
D’altra banda, la Volta a 
Catalunya passarà per Montcada 
el 27 de maig. A l’avinguda de 
Catalunya de Mas Rampinyo hi 
haurà una meta volant i, segons 
l’organització, els ciclistes tenen 
previst el seu pas per la ciutat al 
matí.

Les inscripcions s’han de fer del 28 de maig a l’1 de juny al pavelló o al web de la JAM

La Festa Major 2007 comptarà 
enguany amb la segona edició 
de la Milla Urbana de Montcada 
i Reixac, organitzada per l’Insti-
tut Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME) i la Joventut Atlètica 
Montcada. La primera va ser 
un èxit de participació i els pro-
motors de la iniciativa esperen 
repetir la bona acollida. Les ins-
cripcions es poden fer entre el 28 
de maig i l’1 de juny al pavelló 
Miquel Poblet de 17 a 20h, per 
telèfon (935 643 300), per fax 
(935 644 220) o bé per correu 
electrònic a través del web www.
jamontcada.com.
El primer classifi cat de la cursa 
absoluta rebrà un premi de 125 
euros, el segon se n’adjudicarà 
75 i el tercer, 50. El recorregut 
és de 1.609 metres, que consis-
tirà a donar dues voltes i mitja 
a la rambla dels Països Catalans. 
Els participants més petits només 
cor reran uns 600 metres. Una de les curses de la primera edició de la Milla Urbana de l’any passat |  AFOMIR

Sílvia Alquézar  |  Redacció

La Milla Urbana es consolida al 
programa festiu amb la segona edició

FESTA MAJOR. Activitats esportives

El programa de Festa Major 
2007 inclou una novetat en les 
activitats esportives. L’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure 
(IME) organitza el 2 de juny 
davant del pavelló Miquel Po-
blet una exhibició de bicitrial a 
càrrec de ciclistes experimen-
tats. Els assistents majors de 
8 anys també podran posar en 
pràctica la seva habilitat en el 
circuit que s’instal·larà al car-
rer. “Serà espectacular”, ha dit 
el regidor d’Esports, Juan Par-
ra (PSC). L’IME, amb el suport 
de diverses entitats, també ha 
previst altres propostes que ja 

són tot un clàssic al programa 
festiu com la jornada de tennis 
al carrer el dia 2 al matí davant 
del pavelló, el recorregut urbà 
de tir amb arc amb dianes en 
tres dimensions per la llera del 
Besòs el mateix dia a la tarda 
i el campionat de partides rà-
pides d’escacs al carrer Major 
diumenge al matí. Les entitats 
col·laboradores són la Unió 
Escacs Montcada, el club de 
tir amb arc Can Piqué, el Club 
de Tennis Reixac i un col·lectiu 
d’amants de la bicicleta que 
s’ha proposat promoure aquest 
esport a la ciutat  |  SA 

la novetat

Hi haurà una exhibició de bicitrial

L’elit Jordi Cervantes, sotscampió
CICLISME. Campionat de Catalunya en ruta

Sílvia Alquézar  |  Redacció

ESPELEOLOGIA 

El CEAV guanya vuit 
medalles a Malgrat
El juvenil Daniel Jiménez va fer triplet d’or

El tennis al carrer és ja una tradició a la Festa Major |  AFOMIR

La Volta a Catalunya passarà per l’avinguda de Catalunya el pròxim 27 de maig

Els esportistes del Centre d’Es-
peleologia Alpí Vallesà (CEAV), 
amb seu a Can Sant Joan, van 
obtenir uns excel·lents resul-
tats al Campionat de progressió 
vertical de Malgrat, disputat el 
13 de maig. El juvenil Daniel 
Jiménez va aconseguir la meda-
lla d’or a les tres proves que va 

participar: velocitat, resistència i 
circuit. D’altra banda, el juvenil 
Jonathan Fernández va obtenir 
el guardó de plata en resistència 
i velocitat, mentre que el també 
juvenil Ivan García va ser tercer 
en velocitat. En majors mascu-
lins, José Antonio Cañadas va 
ser primer en velocitat, segon en 
resistència i tercer en circuit.

Sílvia Alquézar  |  Redacció
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El sènior B del CB Montcada no ha començat amb bon peu 
a la fase de permanència a la Segona Catalana. Els montca-
dencs van perdre el primer partit de l’eliminatòria contra el 
Cercle Catòlic de l’Hospitalet per 66-64. Els homes d’Ismael 
Sistrach van caure derrotats per només dos punts de dife-
rència, una tònica que s’ha vingut repetint al llarg de la tem-
porada. El segon matx de la fase de descens es disputarà 
el pròxim 27 de maig al pavelló Miquel Poblet a les 17h. En 
el cas d’haver-hi un tercer partit de desempat, es jugaria a 
l’Hospitalet la setmana vinent. “La mala sort ens perse-
gueix”, ha dit el gerent del club, César Monfort. 

més en 2 minuts...
 |  Sílvia Alquézar

BÀSQUET. CB MONTCADA B. 2a Catalana

Derrota a la fase de descens

FUTBOL SALA. STE GROUP B > Territorial

Adéu a les opcions de pujar

L’STE B va perdre a la pista del Bonaire per 3-2 en el darrer 
matx disputat. La derrota ha suposat la fi  d’una trajectòria 
excel·lent i del somni de l’ascens. Els montcadencs van en-
sopegar davant un rival de la zona mitjana de la taula “per 
un excés de confi ança”, ha indicat el tècnic, Manel Sol. 
Malgrat la decepció, l’entrenador ha lloat la plantilla i s’ha 
mostrat més que satisfet amb el rendiment dels jugadors. 
“S’ha fet una gran campanya, tenim estadístiques de 
campions, l’ascens només era un premi afegit”, ha ma-
nifestat Sol, qui ha recordat que l’equip només ha perdut 
tres partits des que ell es va fer càrrec del bloc, a la jornada 
vuitena, després d’una ratxa negativa de resultats. L’STE B 
només ha perdut contra el primer i segon classifi cat, i ara 
el Bonaire. Només queden dues jornades perquè acabi la 
competició.

| SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS > 1a Divisió

Remuntada a la segona part

L’AE Can Cuiàs va golejar el Bar Frankfurt per 8-2 en el darrer 
matx jugat a casa, el passat 20 de maig. Els montcadencs 
van començar perdent per 1-2, resultat amb què va acabar 
la primera part. A la represa, però, va arribar la remuntada 
montcadenca, amb set gols que van donar la volta al marca-
dor. El Can Cuiàs va jugar bé, tot i que al primer període es 
va despistar i va encaixar dos gols fruit de dues errades de-
fensives. Els locals han encadenat una ratxa positiva que els 
ha situat a la part alta de la classifi cació del Grup Segon de 
Primera Divisió. El Can Cuiàs aspira a poder guanyar els dos 
partits que resten de la competició i quedar entre els quatre 
primeres de la taula. “No sé si encara podem somiar amb 
l’ascens a Preferent”, ha dit el jugador Hugo Anés.

| SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. 2a Catalana

| SANTI ROMERO

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN. Territorial

L’equip masculí acaba dotzè

El sènior masculí del CEB Can Sant Joan ha acabat la com-
petició a la dotzena posició del Grup Primer del Campionat 
de Catalunya B. Els montcadencs es van acomiadar de la 
lliga amb una victòria contra les Franqueses, que ha fi nalitzat 
a l’antepenúltim lloc, per 61-54. El conjunt local ha sumat 10 
triomfs i ha encaixat 17 derrotes.
D’altra banda, el sènior femení del club de Can Sant Joan va 
perdre contra el Castellar B a domicili per 65-35, mentre que 
a la jornada anterior va vèncer l’IMMA a les pistes del CEIP El 
Viver per 47-34. L’equip femení es troba situat a la cinquena 
posició del Grup Primer del Campionat de Catalunya B, amb 
17 triomfs i 10 derrotes. La lliga clourà el 10 de juny, per 
tant, encara queden tres jornades per a la seva fi nalització. 
El sènior femení també disputa els seus partits a les pistes 
del CEIP El Viver de Can Sant Joan.

| SANTI ROMERO

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Territorial

Classifi cat a la quarta posició
El sènior masculí del CB 
Elvira Cuyàs ha acabat la 
lliga  a la quarta posició 
del Grup Segon del Cam-
pionat de Catalunya B. Els 
montcadencs han sumat 
20 victòries i 8 derrotes, les 
mateixes que el Manlleu B. 
A l’última jornada, l’equip de 
Mas Rampinyo va vèncer el 
Martorelles, a la zona mitja-
na de la classifi cació, per un 
contundent 39-60. Al matx 
anterior, l’últim jugat a casa, 
els montcadencs van supe-
rar el Caldes per 89-62. 

| SANTI ROMERO

les classifi cacions

FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5 
Jornades 30
STE-Colo Colo  -
Equip Pj. Pt.
1 L’Hospitalet  29 71
2 STE 29 67
3 Teruel 29 55
4 Monistrol  28 54

Territorial. Grup 2 
Jornada 28
Bonaire-STE B  3-2
Equip Pj. Pt.
1 Premià 27 67
2 Palau 25 60
3 Santa Coloma 27 56
5 STE Group 27  51

Primera Divisió. Grup 2 
Jornades 28 i 29
C.Cuiàs-Frankfurt  8-2
Sant Boi-C. Cuiàs -
Equip Pj. Pt.
1 Sta. Coloma  25 55
2 Touring 25 54
3 Casagemas 25  49
6 Can Cuiàs 25  43

BÀSQUET

2a Catal. masc. Grup 1
Jornada 30
Corazonis.-Mont. B 63-48
Equip Pj. Pt.
1 Manlleu 30 51
2 Sant Quirze 30  50
3 La Salle 30  49
13 Montc. B 30 41

Territorial masc. Grup 2
Jornades 29 i 30
Elvira-Caldes  89-62
Martorelles-Elvira  39-60
Equip Pj. Pt.
1 St. Celoni 28 55
2 Canovelles 28  49
3 Manlleu 28 48
4 Elvira 28 48

Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 29 i 30
JM Badalona-St.Joan 64-75
St. Joan-Franqueses 61-54 
Equip Pj. Pt.
1 Minguella 28 54
2 Canet 28  49
3 Premià 28 48
12 C. St. Joan 27 37

2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 29 i 30
Igualada-Valentine 41-49
Valentine-St. Celoni 121-38
Balaguer-Elvira  67-39
Elvira-Andorra  72-77
Equip Pj. Pt.
1 Valentine 30 58
2 Seca 29  52
3 Granollers 30 52
4 Sant Cugat 30  52
15 Elvira  30 37

Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 30 i 31
St. Joan-IMMA  47-34
Castellar-St.Joan  65-35
Equip Pj. Pt.
1 Sarrià 26 51
2 AECS 21 26  50
3 Castellar 27  49
5 Sant Joan 27 44

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 32 i 33
Montcada-Canovelles 6-2
Mollet-Montc.  2-2
Equip Pj. Pt.
1 S. Cristóbal 33 71
2 Guíxols 33 65
3 Bellavista 33 64
4 Montcada 33 62

2a Regional. Grup 9
Jornades 32 i 33
Palautord.-St. Joan  1-2
Sta. Eulàlia-Sta.Maria  1-0
St. Joan-Vilanova   1-5
Sta Maria-St. Feliu 2-1
Equip Pj. Pt.
1 Vilanova 33 77
2 Franqueses 33 68
3 La Garriga 33 57

7 Sant Joan 33 48
16 Sta. Maria 33 35

HANDBOL

Lliga Catal. Permanència
Jornades 11 i 12
Salle A-Sabadell  26-11
St. Cugat-Salle A  21-22
Equip Pj. Pt.
1 Bordils 22 34
2 Palautordera 22 31
3 Manyanet 22  31
4 Salle 22  29

2a Catalana masculí
Jornades 26 i 27
Salle B-Bordils B  27-25
Rubí-Salle B  25-22
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 27 43
2 St. Quirze 27  40
3 St. Joan D. 27 38
4 Salle B 27 37

Primera Catalana femení
Jornades 19 i 20
Tarragona-Salle  16-14
Salle-Santpedor  40-22
Equip Pj. Pt.
1 Igualada 16 29
2 Salle 16 23
3 Banyoles 16 20
4 Agramunt 15 19

ATLETISME

Fira de Sant Isidre
125 E. Rodríguez  41’09’’
126 A. Fraile  41’09’’
268 J. Muñoz  45’00’’
441 E. Maya  48’08’’
442 X. Maldonado 48’08’’

Cursa per Collserola
86 E. Rodríguez  57’17’’
99 A. Fraile  57’43’’
120 J. Gil  58’35’’
123 J. Muñoz  58’53’’
297 X. Maldonado 1h05’41’’
315 J. Flores  1h06’12’’
320 A. Maldonado 1h06’25’’

| SANTI ROMERO

La Salle es complica l’ascens

El sènior masculí B de La Salle s’ha complicat l’ascens a 
Primera després dels darrers resultats. El conjunt va empa-
tar a 22 a la pista del Sant Quirze -segon classifi cat amb 36 
punts- en un partit aplaçat. Per altra banda, en la darrera 
jornada va perdre 25-22 a la pista del Rubí. A falta de tres 
jornades per fi nalitzar la lliga, l’equip ocupa la tercera posició 
de Segona Catalana amb 35 punts i depèn d’un error del 
Sant Quirze per aconseguir la segona plaça que dóna l’ac-
cés directe a Primera Catalana. 
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L’IME obre les inscripcions al Casal 
d’Esports d’estiu del 28 al 31 de maig
Les activitats es faran entre el 25 de juny i el 20 de juliol a les instal·lacions esportives de la Zona Centre

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) obrirà 
les inscripcions per el Ca-
sal Esportiu d’estiu entre 
el 28 i el 31 de maig. Les 
activitats es faran del 25 
de juny al 20 de juliol a les 
instal·lacions esportives de 
la Zona Centre de dilluns 
a divendres i s’adrecen a 
nens nascuts entre el 2003 
i el 1993. Els més petits, els 
que han acabat enguany 
P3 i P4, faran només dues 
hores –de 12 a 14h–, men-
tre que la resta podrà optar 
per l’horari reduït o bé fer 
cinc hores, de 9h a 14h. El 
preu de la primera opció és 
de 35 euros, mentre que el 
Casal de tot el matí és de 
76 euros. 

Oferta. El Casal Esportiu 
in clou activitats de tota 
me na amb “l’objectiu que 
els par ticipants passin un 

estiu divertit alhora que  
coneixen algun esport”, 
ha indicat el regidor d’Es-
ports i president de l’IME, 
Juan Parra (PSC). Els més 
grans practicaran bàsquet, 
handbol, futbol sala, tir 

amb arc, patinatge, natació 
i jocs de grup. Pel que fa als 
més petits, durant la prime-
ra hora faran multiesport i 
psicomotricitat i, a la sego-
na, aniran a la piscina.
Les inscripcions es poden 

fer a les ofi cines de l’IME 
–ubicades a l’edifi ci de 
Mont  cada Aqua, al carrer 
Tarragona, 32– en horari 
de matí i tarda: de 9h a 13h 
i de 17 a 19h. Les places 
són limitades.  

Sílvia Alquézar  |  Redacció

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE

Ja es poden adquirir 
els abonaments per a 
la piscina descoberta

La piscina municipal d’es-
tiu, a la Zona Esportiva 
Centre, obrirà les portes 
el proper 15 de juny fi ns 
al 19 de setembre. Des del 
passat 15 de maig i fi ns el 
19 de juliol es poden ad-
quirir els abonaments a les 
ofi cines de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (c/
Tarragona, 32) de dilluns 
a dijous de 9 a 13h i de 17 
a 19h. El preu dels abona-
ments és de 47,85 euros el 
carnet individual i 76,85 

euros el familiar amb fi lls 
menors de 18 anys. Els 
majors de 65 anys pagaran 
23,95 euros per l’abona-
ment individual i 38,40 eu-
ros pel familiar. Enguany, 
el complex esportiu obrirà 
de dilluns a diumenge de 
10.30h a 19h. 
D’altra banda, el dia 8 de 
juliol es celebrarà la tra-
dicional jornada “Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple”, 
organitzada per la Funda-
ció Esclerosi Múltiple amb 
el suport de l’IME. 

La piscina del centre acull la jornada solidària per l’esclerosi  |  SILVIA DÍAZ

Núria Sánchez  |  Redacció

Anar en patins és una de les activitats que es fa al Casal Esportiu de l’IME  | SILVIA DÍAZ

ACTIVITATS D’ESTIU

Els centres educatius fi na-
litzen el calendari de jor-
nades esportives. El 12 de 
maig el CEIP Font Freda 
va organitzar una pedala-
da solidària pels carrers de 
Montcada. D’altra banda, 
el 19 de maig van cloure la 

temporada el CEIP Mitja 
Costa i el CEIP Viver, que 
van disputar gimcanes i 
partits durant la jornada. 
Finalment, el Sagrat Cor 
va commemorar entre els 
dies 11 i 19  les festes del 
Pare Coll, on també hi van 
haver activitats esportives.

Un partit d’handbol de les jornades del Sagrat Cor  |  SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

L’exciclista Poblet va participar a la bicicletada del Font Freda  |  SANTI ROMERO

Bons resultats en 
natació i gimnàstica

Èxit dels nedadors montca-
dencs al Cam pio nat Terri to-
rial, disputat a l’Hos pitalet 
el 12 de maig. Els esportis-
tes locals van guanyar un 
total de quatre medalles, 
tres de plata i una d’or. En 
competició individual cal 
destacar l’or de la infantil 
Ana Suarez en 100 metres 
lliures i la plata del conjunt 
de relleus aleví, que es va 
proclamar sotscampió de 
4x25m.

Gimnàstica. El conjunt 
cadet del Club Gimnàs-

tica la Unió va fi nalitzar 
en cinquena posició a la 
Territorial de Conjunts 
disputada el 13 de maig al 
Parc Esportiu Guiera de 
Cerdanyola. Per altra ban-
da, el passat 20 de maig es 
va disputar a Montgat la 
fi nal Territorial Individual. 
La gimnasta local Helena 
Bea es va proclamar sots-
campiona de la categoria 
cadet-cinta. Finalment, el 
conjunt aleví d’handbol 
de l’escola  Sagrat Cor va 
perdre la semifi nal de la 
Territorial contra el  Sant 
Quirze per  10-4.

CAMPIONATS TERRITORIALS

Algunes de les gimnastes de la Unió  |  LA UNIÓ

Núria Sánchez  |  Redacció

Les escoles diuen 
adéu a la temporada

JORNADES ESPORTIVES

Un dels partits de bàsquet al CEIP El Viver | SANTI ROMERO

Partit de bàsquet jugat a la jornada del CEIP Mitja Costa  |  PILAR ABIÁN
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El benjamí A juga el 
Campionat català

FUTBOL SALA. STE Group Montcada

El cadet A de l’EF 
Montcada manté intactes 
les opcions d’ascens. El 
passat 12 de maig l’equip 
va guanyar per 0-2 un par-
tit molt important a casa 
del Palau  de Plegamans, 
segon classifi cat. Aquesta 
victòria col·loca al conjunt 
local líder del Grup Divuit 
de Segona Divisió amb 74 
punts, un més que el Palau 
que en té 73. 

Valoracions. El coordinador 
de l’escola, José Manuel 
Arjona, ha explicat  la 
bona tasca realitzada per 
jugadors i entrenadors: 
“He de felicitar a tot el 
conjunt per la gran tem-
porada i per situar-se 
a un pas d’aconseguir 
l’objectiu inicial, l’ascens 
a Primera”. En el darrer 
matx, el cadet A va golejar 
el Llinars per un contun-
dent 6-3. 

Per la seva banda, l’aleví 
B es va assegurar la per-
manència un any més a 
Primera Divisió. El passat 
12 de maig, l’equip mont-
cadenc va guanyar al nou 

estadi de la Ferreria un par-
tit clau contra el Vallès B 
per un ajustat 1-0. El con-
junt local, que juga al Grup 
Desè de Primera Divisió, 
ha acabat la lliga dotzè 

amb 20 punts. A la darrera 
jornada, el conjunt dirigit 
per Manuel Colete va per-
dre davant el Palautordera 
–quart classifi cat– per un 
clar 3-0. 

El cadet A guanya a Palau un 
partit important per pujar
L’aleví B venç un matx clau i s’assegura la permanència un any més a Primera Divisió

Una jugada del matx entre el cadet A i el Llinars, al qual va vèncer per 6-3  |  SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL. EF Montcada Els dos conjunts de futbol 
sala es consoliden com a 
secció de l’EF Montcada. 
Segons ha informat el 
coordinador, José Luis 
Carrasco, la temporada 
vinent seguiran aquests 
dos conjunts, més un 
nou juvenil i un infantil. 
Aquest any ha estat molt 
satisfactori per a la sec-
ció. Tots dos conjunts 
han fet una excel·lent 
temporada i, fi ns i tot, 
el juvenil ha aconseguit 
l’ascens de categoria. 
L’equip, que juga al Grup 
Segon de Segona Divisió 
B, ha fi nalitzat en cin-

què lloc amb 42 punts i, 
gràcies als resultats que 
s’ha produït a la resta 
de grups, ha ascendit a 
Primera Divisió. A l’últim 
partit de lliga, el conjunt 
montcadenc va guanyar     
el Rubí per 6-1.  

Més resultats. Per la 
seva banda, el conjunt 
cadet de futbol sala, que 
participa al Grup Tercer 
de la Segona Divisió, ha 
acabat la competició a 
la sisena posició amb 41 
punts. En el darrer matx 
de lliga, va guanyar a   
Palau per 4-5  |  NS 

La secció es consolida al club

Els corredors cadets Ai-
tor Martín i Aida Ariza, 
de la Joventut Atlètica 
Montcada, van aconse-
guir la marca mínima per 
participar al Campionat 
d’Espanya, que es farà a 
l’octubre a Múrcia, en la 
novena jornada de la Lli-
ga Catalana Promoció, 
que es va disputar el dia 
19. Martín va guanyar 
als 1.500m obstacles en 
un temps de 4 minuts 43 
segons i 6 centèsimes. Ari-
za va vèncer a la prova de 
1.000m  en  3 minuts 9 se-
gons i 6 centèsimes. D’al-
tra banda, Qualid Nassiri, 
Sara Zamarreño, Adrian 
Serrano i  Lluís Naval van 
fer les mínimes per classi-
fi car-se pel Campionat de 
Catalunya, que tindrà lloc 
el 16 de juny al Prat.

ATLETISME

L’equip júnior de l’IES Montserrat Miró  |  IES M. MIRÓ

Núria Sánchez  |  Redacció

L’aleví va perdre contra el Barça per 0-10  |  SANTI ROMERO

El juvenil de 
Can Cuiàs 
acaba vuitè

FUTBOL SALA 

Núria Sánchez  |  Redacció

El conjunt juvenil de l’AE 
Can Cuiàs ha acabat la 
temporada en vuitena 
posició amb 37 punts. 
L’equip, que participa al 
Grup Primer de Segona 
Divisió B, ha realitzat 
una molt bona campanya 
malgrat passar de la Lliga 
Escolar a una competi-
ció federada. Els nois de 
Matías Ruiz van iniciar 
la temporada molt forts i, 
contra tot pronòstic, van 
estar a la part alta durant 
moltes jornades. Però, 
les lesions i sanc ions van 
fer perdre alguns partits 
importants que van des-
penjar el juvenil de les 
primeres posicions. En el 
darrer matx, el conjunt 
va perdre contra el líder, 
el Manent Rambla, per 
un clar 12-2.

El benjamí A es juga el 
Campionat de Catalunya 
contra el Palau. El partit 
d’anada serà el 26 de maig 
al Miquel Poblet a les 12h 
i la tornada es jugarà el dia 
27, a les 11.45h, a Palau. 
El juvenil de l’STE Group 
jugarà un any més a Na-
cional. El conjunt s’ha 
assegurat la permanència, 

malgrat perdre en l’última 
jornada contra el Santa 
Coloma per 9-2. L’equip, 
que juga al Grup Sisè de 
Nacional, ha acabat vuitè 
amb 34 punts. El juvenil 
ha anat millorant el seu 
joc a mida que avançava la 
temporada. Per altra ban-
da, l’aleví, al Grup Primer 
de Primera, va perdre con-
tra el Barça per 0-10.

Núria Sánchez  |  Redacció

KORFBAL

Núria Sánchez  |  Redacció

L’equip júnior de korfbal 
de l’IES Montserrat Miró 
es va proclamar campió 
de lliga el passat 12 de 
maig a la pista del CEIP 
Elvira Cuyàs. L’equip, di-
rigit per Dani Vidaña, va 
guanyar els dos darrers 
partits per un ajustat 6-5 
contra el Secretari Coloma 
A –sisé classifi cat- i per un 

Bons 
resultats 
de la JAM

L’IES Montserrat Miró 
és campió de lliga

clar 11–3 davant el segon 
equip colomenc, quart a 
la classifi cació. El conjunt 
ha acabat la competició 
amb unes xifres espectacu-
lars aconseguint 40 punts 
(16 victòries i 2 derrotes). 
D’altra banda, els locals 
han estat l’equip més ano-
tador, amb 133 cistelles a 
favor, i el que menys punts 
ha encaixat, amb 48.

futbol sala

El juvenil va vèncer el Rubí per 6-1 |  SANTI ROMERO
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en 2 minuts...

El júnior obté bons 
resultats a la Copa
El cadet femení planta cara al segon classifi cat         

El júnior B del CB 
Montcada continua imba-
tut al Grup Segon de la 
Copa Federació. Els nois 
de Jordi Sistrach van vèn-
cer a la primera jornada el 
Chemical Circol B per un 
clar 64-86 i, en la darrer 
partit disputat, van gua-
nyar a la pista del Vilassar 
per 70-85. Actualment, 
el conjunt és líder amb 4 
punts. 

Cadet femení. L’equip di-
rigit per Txema Moreno i 
Jonhatan López van realit-

zar un bon matx davant el 
Castelldefels, segon classi-
fi cat. El conjunt, que juga 
al Grup Quart del nivell 
B-2, va anar per davant 
durant tot el partit, però 
en els darrers cinc minuts 
van encaixar un parcial de 
0-7 que va trencar el matx. 
El femení va guanyar els 
primers tres quarts, però 
el desencert en els dar-
rers minuts va propiciar 
el 52-62 fi nal. L’equip és 
vuitè amb 16 punts i, a 
la propera jornada, visita 
la pista del cuer, el Sagrat 
Cor.

Núria Sánchez  |  Redacció

BÀSQUET. CB Montcada

les classificacions

BÀSQUET 

CB MONTCADA

Júnior. Copa Federació. 
Grup B. Grup 2 Jorn 2 i 3 
Circol B- Mont.B  64-86
Vilassar- Mont.B  70-85
Equip Partits Pt.
1 Montcada B 2 4
2 Vilassar 1  1
3 Circol B 1 1

Cadet. Copa Federació. 
Grup B. Grup 2. Jorn 2 i 3 
Mont. B -Lima Horta 75-71
Descansa: Mont B  
Equip Partits Pt.
1 Montcada B 2 4 
2 Ipsi 2 3
3 Lima Horta 2 2

Cadet Fem. Promoció B-2. 
Grup 4. Jorn. 16 I 17
Montcada -St Andreu  26-49 
Montcada- Castelldefels   52-62
Equip        Partits   Pt.
1 St Andreu 15 28
2 Castellde. 15 25
3 Gramanet 14 24
8 Montcada      14 16

Infantil. Promoció B-1. 
Grup 04. Jornada 17 I 18 
Mont.- St Josep 82-53
Descansa: Montcada  
Equip Partits Pt.
1 St Boi 13 25
2 Tecla Sala 13 22
3 St Josep 13 19
5 Montcada 11 18

Infantil. Promoció C-1. 
Grup 03. Jornada 17 i 18 
Montcada B-Neus 54-55

UESC- Montcada B  70-47
Equip Partits Pt.
1 Neus 14 28
2 Ronda 14 24
3 UESC 14 23
9 Montcada B 13 13
 
Pre-Infantil. Promo. A-1 
Grup 1. Jornada 17 i 18
CB i UM- Montcada   77-56
Montcada -Matarò  47-91
Equip Partits   Pt.
1 Cornellà  16 32
2 Matarò  16 29
3 Sama 16 26
6 Montcada  12 22

Mini. Promoció. B-1. 
Grup 03.  Jorn. 17 i 18 
Montcada-Montgat 2-0
Montcada -Circol  52-76  
Equip Partits  Pt.
1 Montgat     14 27
2 Argentona    14 22
3 Circol 13 22
8 Montcada 14 17

Premini.Promoció B-1. 
Grup 04.  Jorn. 17 i 18 
Descansa: Montcada 
St Gervasi- Montcada   70-40
Equip       Partits  Pt.
1 Sants 12 23
2 Ipsi      12 22
3 Caldes 12 19
7 Montcada  12  14

Premini.Promoció D. 
Grup 01.  Jorn. 17 i 18 
Montcada B - Pia  63-13
Minguella - Montcada B  38-34 
Equip       Partits  Pt.
1 Ronçana 15 30
2 SESE 15 29
3 Montcada B       16 26
10 Elvira 15 16

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B. 
Grup 3 Jornades 29 i 30
Elv. Cuyàs- Teià 53-69
Igualada- Elv. Cuyàs 54-62
Equip       Partits   Pt.
1 Teià 26 47
2 St Just 23 43
3 La Salut 24 43
6 Elv. Cuyas 26 39

Júnior. Territorial B.  
Grup 3. Jornades 30
Elv. Cuyàs- Lliçà 49-72
Equip              Partits Pt.
1 Canet 28 53
2 AECAM 28  52
3 Vilassar 28 48
5 Elv.Cuyas 27 45

Jún.fem.Ter ritorial B. Grup 3.Jor-
nades 29 i 30
Ramon Llull- Elv. Cuyàs  45-19
Elv. Cuyàs- Martinenc  18-75
Equip               Partits     Pt.
1 Osona 27 52
2 Martin. 28 51
3 Les Corts 27 47
15 Elv. Cuyàs 28 29

Mini promoció. Niv. B-1. 
Grup 06. Jornada 15 i 16
Elv. Cuyàs- Minguella  82-59
Llinars- Elv. Cuyàs  80-79
Equip               Partits      Pt.
1 Esplugues 14 28
2 Martinenc 14 27
3 Rocafort 15 23
4 Elv. Cuyàs 14 22

Premini. Promoció D 
Grup 01.Jornada 15 i 16
Elv.Cuyàs - Matarò  p.c.
SESE- Elv. Cuyàs  49-9
(Veure classi ficació i resultat CB 

Montcada)

CEB CAN SANT JOAN 

Cadet Masc. Promo. B-1. 
Grup 2.Jornada 15 i 16
Gramanet-  CSJ A  71-63
CSJ A -  Sagrada Familia  43-50
Equip      Partits    Pt.
1 UBSA   16 30
2 AECAM 16  27
3 CSJ A 15 26
4 Lliçà 15 25

Cadet. Prom. Nivell C-1. 
Grup 02. Jornada 16 i 17
Lliçà-  CSJ B  57-56 
CSJ B - Sant Fost  60-46
Equip       Partits     Pt.
1 Torellò      13 25
2 Caldes    13 24
3 CSJ B 14 24
4 Matarò       14 22

CB SALLE 

Cadet. Promoció B-2. 
Grup 5. Jornada 16 i 17
Casp - Salle   38-67
Salle - Sant Gabriel  79-63
Equip       Partits      Pt.
1 Salle    14 26
2 Sabadell 14 24
3 St Ramon 12 23
4 CEU  14 20

Cadet fem.  Prom. B2. 
Grup 03.Jornada  16 i 17
Mollet- Salle  64-50 
Salle- Horta  57-61
Equip        Partits    Pt.
1 St Quirze 14 27
2 Horta 15 25
3 Sarrià  14 23
5 Salle   14 20 

HANDBOL  

CH LA SALLE MONTCADA

Infantil Fem. CEVO
2a fase. Jorn 13 i 14
Salle- Granollers  26-44
Roquerol-Salle  p.c
Equip        Partits Pt.
1 Granollers 12 22
2 Vilamajor 12 22
3 Palau 11 8
4 Salle      11 8

Infantil. Copa.Cat. Vuitens final
Parets- Salle  
29-38

FUTBOL 

EF MONTCADA

Benjamí. 2a Grup 19. 
Jornades. 28 i 29 
Montcada A-Vilanova p.c
Equip Partits  Pt.
1 Garriga 27 76
2 Mollet.    26 64
3 La Roca 26 61
4 Montcada A   26 50

Benjamí. 2a Grup 21. 
Jornades 28 i 29
Montcada B - Parets  5-0
Montornes - Montcada B      p.c
Equip Partits  Pt.
1 Barberà 28 84
2 Molletense. 28 78
3 Canov. 28 69
5 EF Montcada B 28 48

Aleví. 1a div. Grup 2. 
Jornades 29 I 30
Montcada A Damm 0-2       

Equip          Partits   Pt.
1 Damm 30 75
2 Europa 30 63
3 Catalonia 30 61
6 Montcada A 30 51

Aleví. 1a div. Grup 10. 
Jornades 29 i 30
Palautordera-Montcada B     3-0
Equip Partits Pt.
1 Granollers 28 80
2 Cardedeu 28 75
3 Parets    28 65
12 Montcada B 28 20

Infantil. 1a div. Grup 10 
Jornades  29 i 30
Montcada A -Can Rull   3-1
Equip     Partits Pt.
1 Fundació  30  86
2 Canovelles   30   78
3 Mollet 30 59
8 Montcada A  30 40

Infantil. 2a div. Grup 28. 
Jornades  28 i 29
Llerona- Montcada B  0-4
Montcada B - Palau  5-1
Equip      Partits   Pt.
1 Lliçà 22 51
2 Seva   22 50
3 Montcada B 22 47
4 Valles     23 47

Cadet. 2a div. Grup 18 
Jornades 28 i 29
Palau-  Montcada A  0-2
Montcada A- Llinars  6-3
Equip Partits Pt.
1 Montcada A  26 74
2 Palau    26 73
3 Llinars 26 54
4 La Garriga 27 50

Cadet. 2a div. Grup 12 
Jornades  28 i 29
Montcada B - Hospitalense 3-0
Buen Pastor- Montcada B    5-1
Equip Partits  Pt.
1 Cinc Copes 24 64
2 Europa  25 62
3 V.Olimpica  25 60
7 Montccada B 25 36

Juvenil. 1a div. Grup. 3. 
Jornades 29 i 30 
Suspès: Cirera- Montcada A  
Equip Partits Pt.
1 Mollet 30 67
2 Vilassar 30 62
3 Palau 30 57
15Montcada A 29 25

FUTBOL SALA 

EF MONTCADA

Cadet. 2a div. Grup. 3. 
Jornades 25 i 26
Montcada-Sta Pepua.   10-0
Palau- Montcada  4-5
Equip Partits Pt.
1 Rubí 23 60
2 Vacar. 23 51
3 Caldes 23 48
6 Montcada      24 41

Juvenil. 2a div.Grup 2. 
Jornades  25 i 26
Pia Sbd-  Montcada  5-0
Montcada -Rubí  6-1
Equip Partits Pt.
1 J Molina 23 63
2 Ripollet 23 55
3 Pia Sbd 23 52
5 Montcada        24 42

STE GROUP

Benjamí. Grup. 2. 
Jornades 26
STE A - Canet  11-2
Equip Partits Pt.
1 STE A 21 63
2 Sagarra 21 49
3 Teià 20 47
4 Canet 20 41

Benjamí. Grup. 1. Jorn. 26
STE B - Caldes  
Equip Partits Pt.
1 Palau 25 64
2 Martorell 25 51
3 Sta Coloma 22 54
9 STE B 24 22

Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 26
STE- Barça  0-10 
Equip       Partits   Pt.
1 Barcelona          24 69
2 Lloret        22 54 
3 Les Corts        23 52
12 STE            25 28

Infantil. 2a Div. Grup. 3. 
Jornades 26
STE -Palau  6-0
Equip Partits Pt.
1 STE 25 68
2 V.Tenes    25 67
3 Sabadell 25 64
4 Pia Sbd               25 52

Cadet. Preferent. 
Grup 1.Jornad. 26
STE- Sta Coloma  2-8
Equips Partits   Pt.
1 Barça       25 68
2 Manresa 25 53
3 Sta Coloma 25 53
12 STE 25 14

Juvenil. Nacional. 
Grup 6.Jornad. 26
Sta Coloma- STE  9-2 
Equip      Partits     Pt.
1 Barça      26 65
2 Les Corts   26 60
3 Sta Coloma   26 59
8  STE 25 34

AE CAN CUIÀS
Juvenil.2a div B. Grup 1. Jor-
nades 26
Manent Rambla- C. Cuiàs  12-2 
Equip Partits Pt. 
1 Manent 25 61
2 Martor. 25 59
3 Teia     25 52
8 C.Cuiàs 25 37

NATACIÓ 

Territorials
ALEVÍ
-4x25m relleus
1 AESE 1’06’30’’
2 Montcada 1’06’69’’
3 Esparraguera 1’15’26’’

-50m lliures masculí
1 M.Serrano 33’63’’
2 L.Alex 34’22’’
3 G.Escartin 35’77’’

INFANTIL
-100m lliures femení
1 A.Suarez 1’12’49’’
2 L.Adell 1’16’05’’
3 I.Aparici 1’20’46’’

CADET
-100m lliuere masculí
1 D.Gomez 1’04’44’’
2 J.Jimenez  1’15’21’’
3.P. Moreno          1’17’65”

Tercera edició de la 
Diada Salvador Benítez

El proper 10 de juny el 
Club Handbol La Salle 
Montcada celebra la III 
Diada Salvador Benítez. 
La jornada comptarà amb 
competicions en les catego-
ries prebenjamí, benjamí, 
aleví, infantil i juvenil,  així 
com un partit d’exhibició 
dels conjunts sèniors mas-
culí i femení. Els matxs es 
disputaran a les pistes de 
l’escola La Salle i al pavelló 
Miquel Poblet. La jornada 
començarà a les 10h i fi na-

litzarà a les 20h amb el lliu-
rament de trofeus. Durant 
tot el dia, la Junta oferirà 
servei de bar i, al migdia, 
hi haurà una paellada amb 
preus populars per a tots 
els assistents. Segons ha 
informat el coordinador 
de club, David González, 
els partits seran força in-
teressants perquè venen 
equips de nivell: “Creiem 
que serà una jornada 
per gaudir de l’handbol 
i passar una bona estona 
amb la família”.

HANDBOL. CH La Salle Montcada

El cadet B del CEB Can Sant Joan va perdre un par-
tit important davant del cuer, el Lliçà de Vall, per un 
ajustat 57-56. Aquesta derrota inesperada allunya el 
conjunt local de la primera posició, que ocupa el To-
relló amb 25 punts. Per la seva banda, el cadet és 
tercer amb 24 punts al Grup Segon del nivell C-1. En 
el darrer matx, l’equip va guanyar a casa contra el 
Sant Fost per 60-46 | NS

> El cadet masculí continua líder
El cadet masculí de La Salle és líder amb 26 punts 
al Grup Cinquè del Nivell B-2. En els darrers partits, 
el conjunt dirigit per Raül Ortega i Rogelio Pérez  ha 
guanyat a la pista del Casp per un clar 38-67 i a casa 
contra el Sant Gabriel per 79-63. Ortega ha explicat 
que les claus són la forta defensa i un bon atac ràpid 
i amb encert: “Si mantenim la dinàmica d’anotar i 
jugar com a les darreres jornades, no hem de tenir 
problemes per guanyar i emportar-nos el títol”. La 
Salle es podria proclamar campiona de lliga amb una 
setmana d’antelació, si guanya el proper 26 de maig a 
la pista del Sant Gervasi  | NS

> El júnior fi nalitza la lliga cinquè
El júnior del CB Elvira Cuyàs ha acabat la compe-
tició en cinquena posició amb 45 punts. El conjunt 
que dirigeix Domi Sánchez participa al Grup Tercer 
de Territorial B. L’equip s’ha mostrat força irregular 
en les darreres jornades, un fet que l’ha fet baixar del 
tercer lloc que ocupava a la jornada 26. En els últims 
dos partits, l’Elvira va perdre davant el Vilassar a casa 
per 79-84 i, a la darrera jornada, va caure derrotat a 
la pista del Lliçà d’Amunt per un clar 49-72 | NS

> El cadet B perd un matx clau

Núria Sánchez  |  Redacció

Una jugada del matx del cadet femení contra el Castelldefels  | SANTI ROMERO

| SANTI ROMERO

La Salle organitza enguany la tercera edició de la diada  | SILVIA DÍAZ



>A títol personal
Laura Grau

Fidel Vázquez
Creador i aventurer. Aquest jove de 29 anys és la prova irrefutable que l’esforç i la constàn-
cia tenen premi. Acaba de publicar el seu segon àlbum The beginning of the end com a líder del 
grup Unoma, un projecte personal que va néixer l’any 2000. El nou treball li ha suposat tota una 
aventura i una hipoteca per sufragar les despeses que implica envoltar-se de músics amb talent i 
productors del panorama nacional i internacional. De formació autodidacta, Fidel Vázquez té en el 
seu currículum haver treballat durant quatre anys en el prestigiós estudi Mariscal on va conéixer 
músics com Brian Eno i Bebo Valdés. Ara Mariscal és un dels clients de l’empresa de programació 
i disseny de webs que ell i un amic van muntar a Barcelona. La seva relació amb la música sorgeix 
quan mor el seu avi i decideix canviar el seu acordió per una guitarra elèctrica de segona mà. Una 
altra mort, la del seu pare, fa tres anys, l’empeny cap a la música com una vàlvula de sortida.

“Volia gravar un disc que 
sonés de veritat”

La gent acostuma a demanar prés-
tecs per comprar-se un cotxe, una 
vivenda. En el teu cas t’has hipote-
cat per produir un disc.
La meva intenció era fer una apos-
ta forta i intentar grabar un disc 
que sonés de veritat, a l’estil ameri-
cà, que és el que a mi em commou. 
Estava disposat a arriscar, vaig de-
manar un prèstec i vaig començar 
a buscar productor. Vaig tenir la 
sort que Sylvia Massy, productora 
dels dos primers discos de Tool, 
acceptés treballar amb mi després 
d’escoltar les maquetes que li vaig 
enviar a Weed (Califòrnia). Em va 
cobrar menys de la meitat del seu 
catxè. 
Com va anar l’aventura americana?
Treballar amb ells ha estat com 
assistir a un màster. Sóc molt afi -
cionat a grabar i produir i des de 
fa anys estic informatitzat musical-
ment. Vaig prendre molts apunts 

dels seu truquets a l’hora de grabar 
i fer les mescles. Tot això em per-
metrà aconseguir un millor so en 
un següent àlbum sense necessitat 
de tants mitjans.
Com defi niries The beggining of the 
end?
Aquest disc neix arran de la mort 
del meu pare i el seu procés de cre-
ació em va servir com a vàlvula de 
sortida per afrontar la pèrdua. Per 
això té un alt contingut emocional 
i està ple de contrastos. Hi ha mo-
ments  molt contundents i d’altres 
molt fràgils i tendres. Hi ha molts 
sentiments barrejats: descontrol, 
nostàlgia, passió, angoixa, comiats, 
drogues,  pèrdues...
“Oda al rock progressiu des d’una 
mirada metal amb detalls gòtics”.
Estas d’acord amb aquesta visió del 
disc, extreta d’una crítica musical? 
No m’agraden gaire les etiquetes. 
Prefereixo que la gent jutgi per ella 

mateixa, tot i que els meus referents 
sonors hi són presents: Tool, King 
Crimson, Pain of Salvation, Peter 
Gabriel, Led Zeppelin i Jane’s Addic-
tion, entre molts d’altres. Crec que el 
disc té cançons a l’estil dels 70, però 
amb la contundència post 90.
La majoria de les peces del disc són 
en llengua anglesa. Només hi ha un 
tema en castellà, Dragón sin piel.
Aquesta cançó la vaig composar 
pensant en el meu pare. Ell era 

d’origen andalús i entre nosal-
tres sempre parlàvem castellà. En 
aquest cançó es barregen sons fl a-
mencs amb guitarres contundents.

La veritat és que ens hem sentit bé 
cantant en castellà i, potser, en els 
pròxims discos Unoma serà més 
bilíngüe o, per què no, trilíngüe. 
M’agrada la idea de trencar les bar-
reres idiomàtiques amb la música.
La coneixença de músics del nivell 
de Bebo Valdés o Brian Eno, què 
t’ha aportat?
Van ser trobades casuals perquè 
eren clients de l’Estudi Mariscal 
quan jo hi treballava. Javier Ma-
riscal és molt afi cionat a la musica 
i sempre que venia algú ens feia 
tocar a l’estudi que hi havia a l’em-
presa. De fet, vaig millorar molt 
com a músic perquè a la feina podia 
tocar cada dia. Persones com Bebo 
et demostren que no tots els artistes 
són víctimes del que suposa ser una 
gran estrella, és a dir, estar envoltat 
de gent que t’adula i et riu totes les 
gràcies. El cubà era la persona més 
senzilla i modesta que he conegut. 

Quins plans de futurs tens?
El que va començar com un 
projecte en solitari al 2000 com 
Unoma s’ha convertit en una 
banda estable formada per 6 per-
sones. Ara tenim moltes ganes de 
tocar en directe i arribar al mà-
xim de públic. Hem fet concerts 
a La Mirona, de Girona, la Sala 
Clap, de Mataró, i Luz de Gas, 
de Barcelona. Com a productor 
musical, acabo de fer la maqueta 
d’un grup de Montcada, Itaca, a 
l’estudi de casa meva. Aquest és 
un camí que també m’interessa 
molt.
La pregunta que més us agrada als 
músics: on es pot aconseguir el teu 
darrer disc? 
Està a la majoria de punts de ven-
da de música com l’FNAC, però 
també es pot comprar a través del 
web unoma.com. En cap cas heu 
de pagar més de 9 euros.

‘The Begginning of the 
end’ té moments molt 
contundents i d’altres 
molt fràgils i tendres
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Músic


