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RESULTATS

La baixa participació fa perdre regidors al 
PSC malgrat tenir el 39% dels vots emesos
Mentre el PSC perd tres edils, ICV-EUiA se situa com a segona força amb quatre, CiU n’obté també quatre, el PPC manté dos i Esquerra guanya el segon regidor 

César Arrizabalaga M. Carmen Porro Jordi Climent Eva Gonzalo Carlos Guijarro Ana Rivas Juan Parra

Sergio Hermoso M. Teresa Gallego Josep M. González Alba de Lamo Ramon Sánchez Óscar Gil Joan Maresma

Joan Carles Paredes Amèlia Morral M. Carme González Eva García Teodoro García Marta Aguilar Jordi Sánchez

La llista del PSC, encapçalada 
per l’actual alcalde, César Arri-
zabalaga, ha estat la força més 
votada a les eleccions municipals 
i ha obtingut 9 regidors, 3 menys 
que en els darrers comicis lo-
cals,  per tant, no comptarà amb 
majoria absoluta per governar. 
Els socialistes han assolit 4.586 
vots –2.977 menys que al 2003–, 
encara que han obtingut percen-
tualment el 39,37% dels sufragis. 
ICV-EUiA s’ha situat com a se-
gona força més votada, amb 4 re-
gidors –puja 1–, obtinguts amb 
els 2.180 vots (18,72%) que han 
aconseguit a les urnes, 285 més 
que al 2003. Amb la mateixa xi-
fra de regidors i amb 2.056 vots 
(17,65%), CiU se situa com a ter-
cera força del Consistori, obtenint 
un edil més que als darrers comi-
cis locals i 129 votacions més. El 
Partit Popular de Catalunya es 
manté amb 2 edils com a quarta 
força, tot i haver augmentat en 
nombre de vots –112 més– i en 
percentatge (1.433 vots, 12,30% 
de representació). Esquerra, mal-
grat haver sumat 17 vots menys 
que al 2003, ha guanyat un regi-
dor més i se situa amb 2 repre-
sentants, havent obtingut 1.055 
vots (9,06%). 
El Ple municipal del mandat 
2007-2011 es constituirà ofi cial-
ment el dia 16 de juny, tres dies 
abans està previst celebrar una 
sessió plenària com a comiat de 
l’actual.

Alta abstenció. La participació 
en aquests comicis ha estat del 
48,9% del cens, una de les més 
baixes de la història de la de-
mocràcia. En xifres absolutes, 
van votar 11.709 persones, so-
bre un cens de 23.925. Als an-
teriors comicis locals, la parti-
cipació va arribar al 57,5%. Per 
districtes, la més elevada es va 
registrar a Montcada Centre-
Font Pudenta, amb el 53%, i la 
més baixa a Can Cuiàs, amb 
un 42%. També és signifi catiu 
el nombre de vots en blanc, 
338, que gairebé va triplicar el 
que hi va haver al 2003 (126).

L’abstenció, del 51%, 
ha estat una de les 
més altes des de l’inici 
dels ajuntaments 
democràtics

Silvia Díaz  |  Montcada

4.586 vots
39,37%
9 regidors

2.180 vots
18,72%
4 regidors

2.056 vots
17,65%
4 regidors

1.433 vots
12,30%
2 regidors

1.055 vots
9,06%
2 regidors

COL·LEGIS ELECTORALS CENS EMESOS NULS BLANCS PSC-PM ICV-EUIA-EPM CIU PP ESQUERRA-AM

AUDITORI MUNICIPAL 1.092 644 6 23 137 21,27% 73 11,34% 262 40,68% 46 7,14% 97 15,06% 

CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS 2.308 974 2 32 321 32,96% 264 27,10% 106 10,88% 174 17,86% 75 7,70% 

CENTRE CÍVIC LA RIBERA 1.098 463 3 6 220 47,52% 79 17,06% 65 14,04% 73 15,77% 17 3,67% 

COL·LEGI PÚBLIC EL TURÓ 1.174 663 8 30 221 33,33% 103 15,54% 142 21,42% 90 13,57% 69 10,41% 

COL·LEGI PÚBLIC EL VIVER 3.648 1.714 6 34 626 36,52% 513 29,93% 196 11,44% 199 11,61% 140 8,17% 

COL·LEGI PÚBLIC ELVIRA CUIÀS 3.321 1.523 6 41 774 50,82% 139 9,13% 277 18,19% 141 9,26% 145 9,52% 

COL·LEGI PÚBLIC MITJA COSTA 2.287 1.132 5 44 317 28,00% 239 21,11% 227 20,05% 184 16,25% 116 10,25% 

COL·LEGI PÚBLIC REIXAC 1.745 1.016 8 35 299 29,43% 204 20,08% 217 21,36% 123 12,11% 130 12,80% 

ESPAI JOVE CAN TAULER 989 478 5 12 163 34,10% 103 21,55% 110 23,01% 47 9,83% 38 7,95% 

IES LA RIBERA 1.808 914 7 15 391 42,78% 143 15,65% 181 19,80% 103 11,27% 74 8,10% 

IES MONTSERRAT MIRÓ 3.248 1.586 5 46 848 53,47% 221 13,93% 188 11,85% 177 11,16% 101 6,37% 

AV FONT PUDENTA 1.207 602 0 20 269 44,68% 99 16,45% 85 14,12% 76 12,62% 53 8,80% 

TOTALS 23.925 11.709 61 338 4.586 39,17% 2.180 18,62% 2.056 17,56% 1.433 12,24% 1.055 9,01% 

l’escrutini per col·legis electorals
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-Quina és l’anàlisi que fa dels 
resultats electorals? 
El PSC ha tingut prop del 40% 
dels vots a Montcada i Reixac. 
Això vol dir que la ciutat ha tor-
nat a confi ar en nosaltres d’una 
forma clara, ja que la segona for-
ça ha obtingut el 18,7% i la ter-
cera, el 17,6%. Del 40 al 18 hi ha 
una gran diferència. 
-Què ha passat, doncs, perquè 
el seu partit hagi perdut la ma-
joria absoluta i tres regidors?
Després de vuit anys governant 
és normal que hi hagi un cert 
cansament per part d’un sector 
de l’electorat. Però, de totes ma-
neres, el nostre pitjor enemic ha 
estat l’abstenció. Si analizem la 
participació per barris i col·legis, 
veiem que la més elevada s’ha 
registrat als barris més obrers i 
això ens ha perjudicat. Hauríem 
de veure perquè hi ha hagut tan-
ta abstenció, encara que això no 
em toca a mi sinó a les direccions 
de tots els partits.

El que està clar és que, en ser la 
força més votada, tenim l’obliga-
ció de confi gurar el nou equip de 
govern i de parlar amb tots els 
partits polítics, sense diferencia-
ció. Nosaltres farem el que cre-
iem millor per a la ciutat. 
-L’abstenció ha perjudicat al 
PSC, que ha perdut 3.000 vots, 
però entre les forces que han 

pujat han augmentat poc més 
de 500 vots. Això signifi ca que 
hi ha més de 2.000 votants que 
s’han quedat a casa.
Està clar que el conformisme 
i la seguretat han fet que molts 
dels nostres simpatitzants s’hagin 
quedat a casa. Els nostres votants 
estaven massa confi ats que obtin-
dríem els mateixos resultats que 
a les darreres eleccions i no han 
anat a votar.
-En quin percentatge creu vos-
tè que pot haver un vot de càs-
tig?
Més que un càstig, crec que ha 
estat l’excessiva confi ança i op-
timisme dels nostres votants. La 
nostra gent no ha fet vot de càs-
tig, són gent d’esquerres que està 
satisfeta i còmoda amb aquest 
govern. Aquesta tranquil·litat 
és la que ha fet augmentar en 
10 punts l’abstenció respecte el 
2003.
-Des d’altres partits la lectura 
que es fa és que a l’electorat no 
li agraden les majories absolu-
tes i que això s’ha evidenciat a 
les urnes. 
Nosaltres mai hem governat en 
solitari. Tot i obtenir la majoria 
absoluta en les darreres eleccions, 
vam optar per pactar amb CiU i 
ICV-EUiA. El PSC sempre ha 
tingut vocació de pacte, perquè 
entenem que és molt millor per 
a la ciutat. La demostració és 
que aquests vuit últims anys han 
estat un paradigma d’estabilitat 
política. Ara, amb nou regidors, 
podríem governar amb majoria 
simple, però nosaltres igualment 
preferim pactar.
-Quan començarà a parlar 
amb la resta de forces?
Primer hem de fer una reunió de 

l’executiva i dissenyar la nostra 
estratègia. Després considero 
que el més convenient és parlar 
amb totes les formacions polí-
tiques, des de la menys votada 
fi ns a la que hagi obtingut més 
sufragis. 
-El més probable seria que 
el PSC pactés amb les forces 
que ha tingut com aliades en 
aquests darrers quatre anys. 
Amb CiU, per exemple, porta 
8 anys de coalició.
Estem oberts a escoltar tothom 
però, en aquest moment, prefe-
reixo ser prudent. És obvi que 
amb CiU tenim una experiència 
contrastada i molt positiva. El 
pacte que tenim amb aquesta for-
mació funciona molt bé i és una 
de les opcions més interessants, 
però no descarto res.
-La perspectiva de futur és que 

l’oposició en el Ple sigui més 
forta.
Crec que l’oposició al govern 
s’ha de generar dintre de l’Ajun-
tament perquè, si no, es gene-
ra al carrer. En aquests últims 
plens pràcticament no hi ha ha-
gut oposició i penso que la nova 
composició del Consistori farà 
que aquesta situació canviï.

-Suposem que vostè serà el 
proper alcalde perquè ha es-
tat qui més vots ha obtingut, 
encara que matemàticament 

no té la majoria absoluta. En 
qualsevol cas, si pren posessió 
del càrrec el proper 16 de juny, 
pensa fer algun canvi respecte  
la línia seguida durant aquests 
quatre anys?
El que faré serà aplicar les pro-
postes del nostre programa elec-
toral i seguir la mateixa línia de 
treball. En els propers quatre anys 
Montcada viurà millores impor-
tants i es faran realitat projectes 
que ja havíem posat en marxa, 
tant pel que fa a les infraestruc-
tures com als equipaments. Per 
tant, em comprometo a aplicar el 
programa electoral del PSC.
-Un programa que haurà de 
complimentar amb els de la 
resta de partits amb què pacti.
Evidentment. Quan es pacta amb 
altres forces polítiques, es miren 
els programes i s’arriba a acords.

Pilar Abián  |  Montcada

No crec que hi hagi 
hagut un vot de càstig 
per part dels nostres 
votants, sinó un excés 
de confi ança

Arrizabalaga, en el centre de la imatge, després d’un discurs d’agraïment als militants pel seu suport  |  SANTI ROMERO

Parlarem amb totes les 
forces polítiques, des 
de la menys votada 
fi ns a la que hagi 
obtingut més sufragis

CÉSAR ARRIZABALAGA, CANDIDAT DEL PSC

El PSC ha perdut prop de 3.000 vots respecte el 2003 i, malgrat tenir el 39% del suport de l’electorat, perd la majoria absoluta

“La gent ha tornat a confi ar en el PSC, 
però l’abstenció ens ha perjudicat”
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-La coalició ha estat la segona 
força més votada, com se sent?
Estic molt content perquè aquest 
era un dels objectius que ens ha-
víem plantejat. 
-La seva elecció com a candi-
dat es va produir pocs dies 
abans de la campanya. Creu 
que l’aposta ha funcionat?
El nostre projecte no era per 
guanyar aquestes eleccions però 
sí per provocar un canvi. A pesar 
del poc marge de temps que hem 
tingut per donar-lo a conèixer, 
crec que hem sabut arribar a la 

gent. No hem perdut cap dels 
vots dels que teníem i hem gua-

nyat gairebé 300 més. Tenint en 
compte que la participació ha bai-
xat 8 punts respecte els anteriors 
comicis locals i que el cens s’ha re-
duït en unes 200 persones, no puc 
estar més content.
-Quina lectura fa dels resul-
tats?
En primer lloc, vull agrair a totes 
les persones que han anat a votar 
la seva participació en els comi-
cis i, especialment, el suport de  
la gent que ha dipositat la seva 
confi ança en nosaltres. Quant als 
resultats, hem mantingut gairebé 
els vots que teníem, mentre que 
els socialistes n’han perdut prop 
de 3.000. Però crec que aquests 
vots no eren seus, sinó de la 
nostra coalició, que van anar al 
PSC quan vam perdre el govern, 
i també de l’increment del cens. 
El nostre objectiu és recuperar 
aquests vots. De tota manera, 
la lectura que està en la ment de 
tothom és que els electors han 
demanat un canvi. Els socialistes 

no es van cansar de repetir du-
rant la campanya que els votants  
posarien cadascú al seu lloc, i això 
han fet.
-La coalició ha dit que no s’ha 
sentit bé governant amb el 

PSC. Quin serà el seu paper a 
partir d’ara?
Reconeixem la victòria del PSC i 
el felicitem, però ara toca refl exio-
nar sobre el que ens ha demandat 
l’electorat. Tenim clar que hem 

de liderar aquest canvi i que no 
volem fer de titelles dintre del 
govern. S’haurà de comptar amb 
nosaltres sigui quin sigui el nou 
escenari que es plantegi a partir 
d’ara.

Pilar Abián  |  Montcada

No volem fer de titelles 
dintre del govern. 
S’haurà de comptar 
amb nosaltres en el 
nou escenari polític

Alegria a la seu d’ICV-EUiA en saber-se els resultats que donaven un regidor més a la coalició  |  SANTI ROMERO

JOSEP M. GONZÁLEZ, CANDIDAT D’ICV-EUIA

ICV-EUiA passa a ser la segona força política de l’Ajuntament per davant de CiU, amb quatre representants en el Ple

“Els electors han deixat clar que 
volen un canvi i que l’hem de liderar”
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JOAN MARESMA, CANDIDAT DE CIU

CiU ha pujat en nombre de vots respecte el 2003 i suma quatre regidors, un més dels que ha tingut en aquest mandat

-CiU ha aconseguit un regidor 
més. Aquest era el resultat que 
vostè esperava?
Estavem molt oberts. Ens haví-
em fi xat dos objectius en aques-
ta campanya: trencar la majoria 
absoluta, perquè creiem que no 
són benefi cioses pel funcionament 
d’una ciutat, i el segon, que la gent 
reconegui la feina que fem com a 
coalició amb el PSC. Ens hem rea-
fi rmat i hem pujat un regidor més, 
som un partit clau per la futura 
governabilitat de la ciutat.
-Creu, doncs, que té la clau de 
la governabilitat?
Evidentment, més que mai. Vam 
defensar un eslógan “Montcada 
la fem entre tots” i hi ha molta 
gent que pot aportar les seves 
idees per tirar endavant la ciutat. 
A més, la pèrdua de regidors del 
partit majoritari, repartida entre 
tres forces, dóna la pluralitat al 
Ple i obre un nou marc polític  
sobre el qual haurem de treba-

llar amb noves premisses. Hi ha 
hagut un repartiment de vots 
entre altres forces que posa de 
manifest la pluralitat que hi ha 
a la ciutat i això farà enriquir el 
debat polític.

-Quina lectura fa dels resul-
tats?
Hi ha un vot de càstig al PSC 
que no és contra el govern ja 
que  els altres socis –CiU i ICV-
EUiA– no hem sufert aquesta da-
vallada. L’electorat no ha apostat 
per una majoria absoluta perquè 
no porta res de bo per a la ciutat. 
Aquesta és la lectura més simple 
i més primària. 
-Quina infl uència ha tingut la 

baixa participació en el repar-
timent fi nal de regidors?
A tot arreu ha estat igual, és per 
això que els partits en ho hem 
de replantejar. No obstant això, 
crec que la gent ha repartit el vot 

perquè ha considerat que gover-
nar en majoria absoluta, malgrat 
haver-hi pacte, no era una bona 
fórmula per regir la ciutat. 
-Aviat començaran les converses 
per reeditar un possible pacte.

Així és, però primer volem gaudir 
d’aquest mini éxit electoral amb 
la nostra gent. Passada la Festa 
Major farem una executiva espe-
cial per veure quin és el camí que 
hem de seguir.  

“L’electorat ha considerat que les 
majories absolutes no són bones”
Pilar Abián  |  Montcada

Joan Maresma, al centre de la imatge, celebra amb els seus militants l’obtenció del quart regidor  |  SANTI ROMERO

Ens hem reafi rmat i 
hem pujat un regidor 
més, som un partit 
clau per garantir la 
governabilitat 
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EVA GARCÍA, CANDIDATA DEL PPC

El PPC ha sumat 1.433 vots, 112 més que ara fa quatre anys, però no ha pogut augmentar el nombre de representants

-Quina valoració fa del resul-
tat que ha obtingut la seva for-
mació?
Estem contents perquè hem aug-
mentat en percentatge i en nom-
bre de vots, però lamentem no 
haver pogut aconseguir el tercer 
regidor, que era un dels nostres 
objectius. La llei d’Ont fa que el 
repartiment d’edils sigui així i, en 
aquest sentit, no hi ha res a dir.
-Com interpreta el reparti-
ment de regidors que dóna un 
altre equilibri de forces en el si 
del Ple municipal?
Crec que, per fer l’anàlisi amb 
rigorositat, cal valorar el nombre 
de vots, més que de regidors, 
que ha rebut cada formació. Hi 
ha hagut una clara davallada del 
PSC, que ha perdut el 40% dels 
vots que va obtenir als darrers 
comicis locals, i això és molt sig-
nifi catiu. CiU ha augmentat un 
centenar de vots, ICV-EUiA, 
més de 200 i ERC ha perdut al-

guns vots, per tant, hem de con-
cloure que prop de 3.000 elec-
tors que van votar els socialistes 
a les darreres eleccions, aquesta 
vegada s’han quedat a casa. En 
general, s’ha de lamentar molt 
l’elevat índex d’abstenció.

-Què creu que passarà a partir 
d’ara al Ple de l’Ajuntament?
El Partit dels Socialistes ha per-
dut el suport tan important que 
va tenir ara fa quatre anys. Per 
tant, haurà de ser capaç d’arribar 
a acords amb altres forces polí-
tiques per poder governar amb 
estabilitat. Fa quatre anys va pac-
tar, tot i tenir majoria absoluta, 
ara no té més remei que fer-ho i 

sumar per formar el nou govern 
municipal.
-El PPC continuarà el seu pa-
per a l’oposició?
Encara no és el moment de parlar 
sobre com quedarà la composi-

ció del govern i de qui quedarà a 
l’oposició, però el que puc dir és 
que el Partit Popular a Montcada 
continuarà treballant de la ma-
teixa manera que en els darrers 
quatre anys, donant resposta al 

suport que hem rebut del nostre 
electorat. Crec que l’augment de 
vots aconseguit n’és una conse-
qüència directa i ens esperona a 
seguir endavant amb la nostra 
tasca.

“Estem contents perquè hem guanyat 
vots, però ens ha faltat el tercer edil”

Pilar Abián  |  Montcada

Eva García consulta les dades dels interventors i apoderats a la seu de la formació  |  SANTI ROMERO

El PPC continuarà 
treballant de la 
mateixa manera 
com ho ha fet durant 
aquests quatre anys
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-Després d’estar sis anys com 
a única representant d’ERC 
a l’Ajuntament en el proper 
mandat estarà acompanyada.
Em fa molta il·lusió tenir un com-
pany regidor perquè això ens per-
metrà fer més feina i fer-la millor.
-Com valora els resultats ob-
tinguts per la seva formació?
Hem mantingut aproximada-
ment el mateix nombre de vots 
que a les anteriors eleccions, però 
hem pujat en percentatge perquè 
la participació ha baixat, fet que 
considerem molt greu i que cal 
que tots els partits ens plante-
gem. Però la realitat és que hem 
assumit un dels objectius que ens 
havíem marcat: tenir el segon re-
gidor a l’Ajuntament. Hem de-
mostrat que les expectatives que 
teníem estaven fonamentades.
-Quina lectura fa de com s’han 
repartit els vots?
En primer lloc, crec que l’elevada 
abstenció s’ha d’interpretar com 

un vot de càstig a tots els partits 
polítics. Els polítics no som cre-
ïbles i la gent està desmotivada 
per anar a votar. Això no és bo 
ni per a la política ni per a la 
bona salut de la democràcia. És 
una batalla que hauríem d’afron-
tar tots plegats, fer que la gent es 
tornés a il·lusionar amb la políti-
ca i trobés els seus referents entre 
els diferents partits. En qualsevol 
cas, vull agrair als votants el su-
port que ens han donat.

Quant als resultats, valoro positi-
vament que el PSC hagi perdut la 
majoria absoluta, perquè crec que 
mai no són bones, s’han de gesti-
onar molt bé per evitar caure en la 

prepotència i, en aquest cas, els socia-
listes no en són un bon exemple.
-Es continua veient a l’oposició 
en el proper mandat?
Continuem defensant que ha 
d’haver-hi una nova manera de 

governar el nostre municipi. Es-
querra es posicionarà quan arri-
bi el moment i segons com quedi 
el panorama. Aquesta decisió 
l’hem de prendre des de la secció 
local i tenint en compte l’opinió 

de tots els militants i simpatit-
zants. Sigui quina sigui la decisió 
que prenem, serà coherent amb la 
nostra trajectòria i projecció futu-
ra. Hi ha compromisos que per a 
nosaltres són irrenunciables.

Pilar Abián  |  Montcada

Marta Aguilar rebent felicitacions per haver obtingut un regidor més en els comicis |  SANTI ROMERO

MARTA AGUILAR, CANDIDATA D’ESQUERRA

Esquerra, tot i sumar menys vots que fa quatre anys, assoleix un segon representant en el Ple municipal

“L’elevada abstenció és un vot de 
càstig a tots els partits polítics”

Continuem defensant 
que ha d’haver-hi 
una nova manera de 
governar el nostre 
municipi

08
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A mitjan de juny començaran les 
obres de soterrament al tram cen-
tral de la C-17 a la plaça Espanya, 
motiu pel qual el trànsit que hi cir-
cula pel centre es desviarà pels late-
rals. En primer lloc, es realitzarà el 
desviament de la carretera en sentit 
Vic i pocs dies després en sentit 
Barcelona. Els vehicles que vinguin 
de la Ciutat Comtal passaran per 
un nou vial habilitat per sota del 
pont de la línia de tren de Puigcerdà 
fi ns al carrer Pla de Matabous, on 
fi nalment –a prop de la Comissaria 
dels Mossos– recuperarà el recorre-
gut original de la C-17. 
Aquest nou traçat obligarà a ta-
llar l’accés a l’aparcament de terra 
de Montcada Aqua, on els vehi-
cles hauran d’accedir pel carrer 
Tarragona, que canviarà el sentit 
de la circulació i tindrà incorpora-
ció a la nacional. L’accés al carrer 
Alacant des del lateral quedarà ta-
llat com a mesura de seguretat. 

Altres afectacions. Els vehicles 
que circulin en sentit Barcelona 
accediran al nou lateral –carrer 

Ferrer i Guàrdia– abans del parc 
de la Coloma. Aquesta actua-

ció obligarà a tallar els accessos 
d’incorporació dels carrers Àn-
gel Guimerà, Puigcerdà i Sant 

Tomàs a la C-17. El carrer del Sol 
continuarà de forma provisional 
de sortida a la nacional. L’accés 
des del lateral al carrer Carrerada 
quedarà tallat. Mentre duri l’obra 
i per garantir la seguretat, es pro-
tegiran les voreres amb tanques 
i la velocitat estarà limitada a 40 
qm/h. Les zones de pas de vianants 
es regularan amb semàfors. 
També es tallarà el pas de via-
nants del carrer Ferrer i Guàrdia, 

entre els carrers del Sol i Àngel 
Guimerà, i el que hi ha des del 
carrer de Santa Fe a Anselm Cla-
vé, pel lateral de la nacional. Els 
camions que circulin pel lateral 
en sentit Barcelona hauran de 
fer-ho pel carril de la dreta, ja 
que la seva alçada estarà limitada 
a 4’50 metres en haver de passar 
el túnel de la línia de ferrocarril. 
Pel que fa al servei de transport 
públic, l’actual parada del Saga-

lés seguirà de forma temporal a 
la cruïlla de la rambla de Països 
Catalans amb el carrer Pla de 
Matabous –a l’alçada de l’apar-
cament de Montcada Aqua. La 
parada de la línia 96 i Sagalés 
tornarà a estar al carrer Anselm 
Clavé. La del 156 i la de Saga-
lés en direcció Mollet tindrà una 
nova ubicació durant les obres 
al carrer Pla de Matabous, poc 
abans d’arribar a la Comissaria.

SOTERRAMENT DE LA C-17

Comencen les obres del tram central de la 
carretera que desviaran el trànsit pels laterals
L’Ajuntament ha pres un seguit de mesures per garantir la circulació i la seguretat dels vianants i dels conductors mentre duri l’actuació  

Aquest plànol indica com s’habilitarà el pas dels vehicles per la C-17 quan comencin les obres del tram central, cap a mitjan de juny, segons les previsions municipals | AJUNTAMENT

Atropellament a la 
N-150 quan els veïns es 
manifestaven.  PÀG. 11

El Rocío aplega de nou 
milers de persones a Mas 
Duran. PÀG. 12

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

>Notícies

Pilar Abián | Redacció



111a quinzena | Juny 2007 Notícies

ACCIDENT A LA N-150

Consternació a Terra Nostra per 
l’atropellament de veïns de la zona 21  
Els fets van passar el 24 de març, quan l’AV del sector havia convocat una manifestació, tallant la N-150

Cinc veïns de la zona 21 de Ter-
ra Nostra –tres dones i dos ho-
mes– van ser atropellats el 24 
de maig per un jove de 26 anys 
(David HP) de Barcelona, que 
va fugir. Els Mossos d’Esquadra, 
amb les dades dels testimonis, 
van localitzar el conductor, que 
va ser detingut a la Comissaria 
dels Mossos de Cerdanyola, a les 
20.40h del mateix dia, per un de-
licte de conducció temerària. El 
25 de maig, el jove va passar a 
disposició judicial.

Els fets. Els cinc hospitalitzats i 
una trentena més de persones 
estaven tallant la N-150 a l’al-
çada del Gran Casino, cap a les 
19.30h, amb l’objectiu de protes-
tar contra el projecte d’urbanit-
zació de la zona 21. La mobilit-
zació l’havia convocada l’AV del 
sector de Terra Nostra. Instants 
després de fer el tall de carretera, 
el conductor detingut va traspas-

sar la barrera de persones que 
portaven una pancarta, no es va 
aturar malgrat les peticions dels 
manifestants i va envestir alguns 
veïns, segons els testimonis. Dues 
ambulàncies van traslladar els 
ferits, un home i una dona van 
anar a l’hospital de la Vall d’He-

bron, ella amb ferides i contusi-
ons i ell, amb un atac d’angoixa. 
Tots dos van ser donats d’alta al 
dia següent. Els serveis mèdics 
van traslladar altres dues dones 
a l’Hospital de Sabadell en estat 
semiïnconscient, i un altre home 
que havia resultat ferit lleu. Una 

de les dones que estava al Taulí 
va tornar a casa hores després 
però l’altra, a causa d’una contu-
sió al cap, continuava ingressada 
al tancament d’aquesta edició. 
L’altre veí ingressat al Taulí es va 
trencar un dit, però va ser donat 
d’alta hores després. 

Silvia Díaz | Terra Nostra

Els veïns van atendre els ferits a l’atropellament de la N-150 abans que arribessin els serveis mèdics | SILVIA DÍAZ

Millora de 
l’asfaltat del 
carrer Sant 
Jaume
Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament ha encarregat a 
l’empresa Serop les obres d’ar-
ranjament del paviment del car-
rer Sant Jaume, al centre, per un 
import de 17.078 euros. Les obres 
d’aquesta via, que presenta una 
pavimentació deteriorada, con-
sisteixen a construir-hi una nova 
vorera –actualment inexistent 
en alguns trams– la creació de 
passos accessibles per a persones 
amb mobilitat reduïta, guals, ade-
quació  dels elements urbanístics 
i pavimentació per eliminar les 
barreres arquitectòniques.

Carrer Sant Jaume | PREMSA AJUNTAMENT
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Un virus detectat en una hípica de Llinars del Vallès  va dei-
xar sense cavalls la darrera edició d’El Rocío que va tenir lloc 
als terrenys de Mas Duran del 24 al 28 de maig. Els carros de 
les 21 “hermandades” els van arrossegar vehicles tot terreny 
i, fi ns i tot, els seus integrants. A pesar d’aquest inconveni-
ent, la festa va atraure més de 5.000 participants. 

més en 2 minuts...
Silvia Díaz / Laura Grau

ROCÍO CATALÀ

Els cavalls, grans absents

SANTI ROMERO

L’inspector territorial d’Educació del Vallès Occidental, Joan 
Lluís Foracada, i les regidores d’Educació en funcions de 
Montcada i Reixac, Ana Rivas (PSC), i de Santa Perpètua, 
Neus Garcia (ICV), van presidir el 29 de maig l’acte de lliu-
rament dels Treballs de Recerca de Batxillerat, que atorga 
el Centre de Recursos Pedagògics, a l’Auditori. Els premiats 

locals d’aquest curs són Estefanía Gómez i Arantxa Julve, de 
l’IES La Ribera. De l’IES Montserrat Miró, els treballs selecci-
onats són de Lorena Abraham i Carla Salas. Els treballs se-
leccionats de l’IES La Ferreria són de Maria Canga i Cristina 
Heredia, i pel que fa al Col·legi La Salle van ser distingits Silvia 
Cubero i Lluís Rovira.

PREMIS DE RECERCA

Montcada acull el cinquè acte 
de lliurament dels guardons
Els treballs seleccionats parlen de biologia, robòtica, disseny, immigració i història local, entre d’altres

Foto de família de tots els alumnes que han rebut premis aquest any, de Montcada i Reixac, Ripollet i Santa Perpètua de Mogoda  |  NÚRIA SÁNCHEZ

La sala gran de l’Abi va ser l’escenari el III Festival de Perfor-
mance i Dansa que va organitzar el 26 de maig l’associació 
Art’n’Musik. El programa va incloure vuit espectacles que 
combinaven performances, dansa, pintura, video-art i poe-
sia. El grup Gè Dè Cè Dansa (a la foto) va destacar amb un 
collage pictòric, danses orientals i reclams escrits. 

III FESTIVAL DE PERFORMANCE I DANSA

Provocació i sensibilitat

SANTI ROMERO
ENTITATS

Curs de 
participació
La Fundació Segle 21 or-
ganitza un curs gratuït per 
a les entitats del municipi 
sobre participació ciutadana 
i compromís cívic. El progra-
ma es divideix en cinc ses-
sions, els dies 13, 20 i 27 
de juny i 4 i 11 de juliol i les 
classes s’impartiran a la seu 
de la Fundació, a Barcelona. 
El interessats s’han d’ins-
criure a la Regidoria de Par-
ticipació Ciutadana. 

ESCOLES BRESSOL

Les places s’atorguen per sorteig 
La Sala Institucional de la Casa 
de la Vila va acollir el 25 de maig-
passat el sorteig de les places de 
les escoles bressol, tant les mu-
nicipals (Camí del Bosc i Mitja 
Costa), com les cooperatives 
(Les Tres Bessones, Font Freda 
i Lluís Companys). En total es 
van sortejar 125 places per a les 
famílies que estaven empatades 
en punts, ja que les restants ja 
havien anat ocupant part de les 
places totals que s’ofertaven, en 
tenir més punts que la resta, 
seguint el criteri de puntuació 

FESTA MAJOR 2007

L’ADF, al concurs de focs
L’Associació de Defensa Forestal (ADF) de Montcada i Reixac 
s’encarregarà de la seguretat del Concurs Nacional de focs 
artifi cials de la Festa Major 2007. De l’1 al 4 de juny, l’ADF 
disposarà d’un dipòsit de 6.000 litres i de pick-up, amb dos 
vehicles de 600 litres d’aigua cadascun. Per desenvolupar 
la feina, la secció local comptarà amb la col·laboració de les 
ADF del Vallès Oriental i la Conreria. 

El sorteig de places va tenir lloc a la Casa de la Vila  |  CARME VILAS

establert pel Departament d’Edu-
cació. L’acte va ser presidit per la 
regidora d’Educació en funcions, 

Ana Rivas (PSC), i hi van assistir 
les cinc directores així com una 
setantena de persones. 
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>Esports El Santa Maria manté la 
categoria de Segona 
Regional.  PÀG. 20 

Més de 700 infants a 
la cloenda dels Jocs 
Escolars.  PÀG. 22

<<

Antoni Alcalà
president del
CD Montcada

l’entrevista

-L’equip ha acabat tercer. 
Està content?
El tercer lloc es pot considerar 
un èxit, ja que tenim un pres-
supost  per haver acabat de la 
desena posició cap a baix. La 
valoració és positiva, tot i que 
ens queda un regust amarg 
perquè vam ser líders durant 
algunes jornades. 

-I què va passar?
El canvi a la nova superfície de 
gespa artifi cial ha perjudicat la 
plantilla, que ha acabat amb 
els bessons i els engonals ma-
lament. Això i que l’equip ne-
cessitava un revulsiu, que el 
vam intentar donar amb l’arri-
bada del nou entrenador.

-Com serà el nou equip?
Encara no ho sabem. Hem de 
veure en quina categoria juga-
rem i quins recursos tindrem.

-Continua el tècnic José 
Manuel Jurado?
No, perquè no té temps per 
entrenar el primer equip, però 
segurament seguirà a l’estaf 
tècnic del club | SA 

‘Amb els diners 
que tenim el tercer 
lloc és un èxit’

El CD Montcada ha acabat a la 
tercera posició al Grup Primer de 
Preferent, després de guanyar el 
Parets per 3-2 –amb gols de Ser-
gio, Cristian i Javi Román– en 
el darrer matx de lliga disputat 
el 27 de maig al nou estadi de 
la Ferreria. Els montcadencs 
s’han quedat a tres punts de ju-
gar la promoció d’ascens, amb 
65. L’única possibilitat per pujar 
a Primera Catalana és esperar 
ascensos de categories superiors 
que el puguin benefi ciar, ja que 
és el millor tercer dels dos grups.
En un principi, el Montcada po-

dria ser equip de Primera si tres 
dels quatre equips catalans que 
jugaran la promoció d’ascens 
a Segona B –Reus, Sabadell, 
Girona i Gavà– aconsegueixen el 
seu objectiu. La incertesa sobre la 
categoria de l’equip en la pròxi-
ma temporada retardarà uns 15 
dies la planifi cació de la propera 
campanya, segons fonts de la di-
rectiva.  

Valoracions. El CD Montcada no 
ha pogut assolir l’objectiu de l’as-
cens a Primera Catalana en una 
temporada en què hi ha hagut di-
versos canvis. El més signifi catiu 

va ser el trasllat al nou estadi de 
la Ferreria, inaugurat a principi 
de gener. La plantilla es va haver 
d’adaptar, amb la temporada co-
mençada, a la nova superfície de 
gespa artifi cial. De fet, l’equip va 
encadenar una bona ratxa, amb 
diverses jornades com a líder i 
una diferència de fi ns a cinc punts 
respecte els seus immediats per-
seguidors. Però, en la recta fi nal 
de la lliga, l’equip va començar 
a perdre gas i l’avantatge, fet que 
va motivar la directiva a canviar 
el tècnic Toni Carrillo, que porta-
va quatre anys, pel montcadenc 
José Manuel Jurado. 

FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada, pendent de sortir 
afavorit pels ascensos a Segona B  
El conjunt local ha acabat a la tercera posició, després de guanyar el Parets per 3 a 2 al darrer matx de lliga

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El jugador Javi Román va marcar el tercer gol del CD Montcada contra el Parets en el darrer matx de lliga  |  SANTI ROMERO

Els veterans 
del Barça i 
l’Espanyol 
jugaran el dia 8 
al pavelló

El pavelló Miquel Poblet acolli-
rà el 8 de juny el partit de futbol 
indoor entre els veterans del FC 
Barcelona i el RCE Espanyol. 
El matx tindrà lloc a les 19.30h 
i serà el plat fort d’una jornada 
que començarà a primera hora 
de la tarda amb les fi nals dels 
equips aleví (17h) i infantil (16h) 
i un matx de personalitats (18h). 
Els veterans de l’Espanyol s’estre-
nen a Montcada en partits indoor 
i al municipi desfi laran jugadors 
com Marañón, Molins, Solsona, 
N’kono, Toni i Pochettino. Per 
part del FC Barcelona, tornaran 
Busquets, Sergi, Eusebio, Luis En-
rique, Goikoetxea i Txiqui.

Entrades. El partit de veterans 
tindrà, com en les edicions an-
teriors, una fi nalitat benèfi ca. 
L’entrada general costa 2 euros 
i està a la venda a les ofi cines de 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure, de dilluns a divendres de 
9 a 13h i de 17 a 19h.  
La festa del futbol indoor co-
mençarà el dia 6 amb la fase 
prèvia dels equips infantils. En 
el moment de tancar aquesta edi-
ció hi havia inscrits 15 conjunts 
de Montcada de la lliga escolar i 
dels clubs de futbol sala, bàsquet, 
futbol i handbol de la ciutat. El 
dia següent es disputarà la fase 
aleví, amb 16 equips. Els partits 
es jugaran a partir de les 16.30h 
al pavelló Miquel Poblet. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL INDOOR

teniu algun anunci per a posar ací?
Si no ja el posem naltros.
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L’Escola de Futbol Montcada va 
organitzar un acte de reobertura 
del camp de Can Sant Joan. L’equi-
pament ha estat tancat durant cinc 
mesos per fer la remodelació de 
les graderies i la col·locació de la 
gespa artifi cial. El club va celebrar 
una jornada de portes obertes per 
als ciutadans i jugadors de l’enti-
tat. La festa va començar amb la 
disputa de diversos partits dels 
benjamins i alevins i  amb una xo-

colatada popular. A continuació es 
va viure el plat fort, el partit entre 
els veterans del RCD Espanyol i 
una selecció local. La jornada va 
cloure amb un matx entre el Sant 
Joan i la Muntanyesa. Durant l’ac-
te el president de l’Escola de Fut-
bol Montcada, José Hernández, 
es va mostrar molt satisfet per la 
millora de la instal·lació i va anun-
ciar que “l’Ajuntament s’ha com-
promès a cobrir les graderies amb 
una pèrgola”. 

La UE Santa Maria seguirà la 
temporada vinent a Segona Regi-
onal. El conjunt de Terra Nostra 
va confi rmar la permanència a la 
categoria que va assolir l’any pas-
sat gràcies a la victòria al camp de 
la Peña Los Amigos de les Fran-
queses per 0-1, amb gol de Raúl a 
la segona part, en el darrer matx 
de la competició disputat el 27 de 
maig. 

D’infart. El Santa Maria ha patit 
fi ns al fi nal, però ha pogut assolir 
l’objectiu inicial de la campanya. 
“No pensàvem que ens costaria 
tant, però estem molt contents”, 
ha dit el capità Javier Lara. El dar-
rer partit va ser vibrant, ja que a la 
mitja hora de joc el Santa Maria es 
va quedar amb un home menys 
per l’expulsió de Javi Bermejo. 
Als 20 minuts de la represa, el col-
legiat va deixar amb 10 homes el 
rival. Ja amb les forces igualades, 
l’equip montcadenc va marcar el 
gol del triomf i de la permanèn-
cia. El Santa Maria ha acabat a la 

catozena posició amb 38 punts al 
Grup Novè de Segona Regional.
Per la seva banda, el Sant Joan 
Atlètic –l’altre equip montcadenc 
enquadrat al Grup Novè– ha fi -
nalitzat la temporada a la setena 
posició amb 51 punts. Al darrer 

matx de la competició, l’equip de 
Víctor Ortega va  empatar a qua-
tre al camp del Lliçà d’Avall. 
Ambdós clubs montcadencs a 
Segona començaran a planifi car 
la pròxima temporada en els pro-
pers dies. 

FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Santa Maria manté la categoria 
amb un triomf a l’última jornada
El Sant Joan s’acomiada de la competició amb un empat a 4 gols al camp del Lliçà d’Avall

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El Santa Maria va guanyar al camp de la Peña Los Amigos al darrer matx  |  SANTI ROMERO

FUTBOL

El camp de Can Sant 
Joan estrena la gespa
L’EF Montcada va fer el dia 24 un acte per celebrar la reobertura

Núria Sánchez  |  Redacció

Jugadors de l’EF Montcada a la nova gespa del camp de Can Sant Joan  |  NÚRIA SÁNCHEZ
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El CC Montcada ja ho té tot a 
punt per a la vintisetena edició del 
Gran Premi Diputació-Critèrium 
Volta al Vallès, que tindrà lloc els 
dies 16, 17, 23 i 24 de juny. La pri-
mera etapa serà una contrarrellot-
ge individual –enguany no es farà 
la crono per equips– amb sortida 
i arribada a Parets. El dia següent 
es disputarà la primera prova en 
línia, Polinyà-Polinyà. La tercera 
cursa es farà el dia 23 amb sortida 
i arribada de Mollet, que s’incor-
pora enguany a l’organització del 
Critèrium. 

Etapa local. L’última etapa tindrà 
Montcada com a protagonista, ja 
que començarà i acabarà davant 
del pavelló Miquel Poblet. La 
cursa, adreçada a corredors ca-
dets, comptarà amb la participació 
d’una dotzena d’equips, cinc dels 
quals de fora de Catalunya. D’al-
tra banda, coincidint amb les dues 
primeres etapes, també es disputa-
rà el Campionat de Catalunya de 
cecs. 

CICLISME

La Volta al Vallès acabarà enguany 
davant del pavelló Miquel Poblet
La cursa constarà de quatre etapes que es disputaran els dies 16, 17, 23 i 24 de juny 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

> Arriba la Volta a Catalunya
La Volta a Catalunya va passar el 27 de maig per l’avinguda de 
Catalunya de Mas Rampinyo, on hi havia instal·lada una meta volant. 
Era l’última etapa i nombrosos veïns es van acostar fi ns al carrer prin-
cipal del barri per veure en acció els corredors. Els primers a passar 
per aquest punt van ser els tres corredors escapats: Bradley Wiggins 
(Cofi dis) i Sandy Casar i Benoit Vaugrenard (Française des Jeux). Els 
ciclistes van travessar la meta volant pocs minuts abans de les 13h. 
Des d’aquí es van dirigir cap al Tibidabo, on va fi nalitzar l’etapa, que 
va acabar guanyant Samuel Sánchez (Euskadi)  | SA

SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> El CB Montcada B força el tercer matx
El sènior B del CB Montcada ha aconseguit forçar el tercer i últim 
partit de la fase de permanència a Segona Catalana. El conjunt 
local va vèncer l’Hospitalet B per 82-67 en el segon matx de l’eli-
minatòria. A l’anada, els montcadencs van perdre a domicili per 
66-64. El tercer partit es jugarà a l’Hospitalet el 3 de juny. D’altra 
banda, el club local ha confi rmat la renovació del pivot i capità de 
l’equip EBA, Jordi Pons. Pel que fa a les categories inferiors, el ca-
det B ha quedat primer del seu grup de la Copa Federació a manca 
d’una jornada. L’equip jugarà la fi nal a quatre de la competició el 
16 i 17 de juny en una seu encara a determinar. Olivares ha avan-
çat que Montcada sol·licitarà l’organització de la fi nal  | SA 

SANTI ROMERO
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Diversió i germanor a la 
cloenda dels Jocs Escolars
Un total de 700 infants gaudeixen de la festa al parc de les Aigües

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el 
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada i Reixac 
(CDEM) van organitzar 
el 26 de maig la festa de 
cloenda dels Jocs Escolars 
al parc de les Aigües. La 
jornada va signifi car el 
punt i fi nal de la tempora-

da esportiva escolar. Un 
total de 760 nens i nenes 
–d’entre 3 i 16 anys– que 
han participat enguany a la 
Lliga Escolar van gaudir de 
la celebració.

Activitats. La jornada va 
començar amb la tradicio-
nal desfi lada de les escoles 
i clubs des de la plaça Joa-

not Martorell al parc de les 
Aigües. A continuació, es 
va fer el lliurament de pre-
mis i, en acabar la part més 
procol·lària, van començar 
les activitats lúdico-esporti-
ves. Al migdia els assistents 
–pares, mares, jugadors, 
entrenadors i organitza-
dors– van gaudir d’un di-
nar de germanor. 

Núria Sánchez  |  Redacció

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE
Un torneig 
tanca la 
temporada a 
la Ribera

Els equips de futbol sala 
de la Ribera celebraran el 
proper 16 de juny un tor-
neig per cloure la tempora-
da. La competició compta-
rà amb tres partits, un per 
categoria: aleví, infantil i 
cadet. Els tres matxs en-
frontaran als conjunts de 
la Ribera amb tres equips 
convidats de Montcada. 
La jornada tindrà lloc a 
la pista municipal coberta 
de la Zona Esportiva Cen-
tre. L’educadora del barri, 
Núria Rochina, també ha 
comentat que el torneig  
serveix per premiar als 
infants que han participat 
en aquest projecte, “Vo-
lem tancar la temporada 
premiant als nens per la 
seva constància i continu-
ïtat”.  Rochina ha animat 
la població a gaudir d’una 
matinal esportiva. La dia-
da s’iniciarà a les 9.15h i 
acabarà a les 11.30h. 

FUTBOL SALA

Núria Sánchez  |  Redacció

Els infants de totes les escoles que han participat al curs de psicomotricitat  |  PILAR ABIÁN

El futbol va ser una de les activitats lúdiques de la cloenda  |  PILAR ABIÁN

Exhibició de ball dels alumnes de psicomotricitat del CEIP El Viver  |  PILAR ABIÁN
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El cadet masculí de La 
Salle de bàsquet es va 
proclamar campió de lliga 
amb una setmana d’ante-
lació. Els nois de Rogelio 
Pérez i Raúl Ortega van 
guanyar a la pista del Sant 
Gervasi de Mollet per 52-
59. El conjunt, que juga al 
Grup Cinquè del nivell B-
2, va sortir a la pista molt 
ner viós i durant els dos 
primers quarts es va viure 
un matx molt disputat. A 
la mitja part, l’electrònic 
refl ectia empat a 24. 

Represa. Al segon període, 
els jugadors van sortir cons-
cients del que es jugaven i, 
gràcies a una gran defensa 
i els encerts en atac, La 
Salle va anar ampliant el 
seu avantatge aconseguint 
rendes de 5 i 6 punts. Al 
darrer quart el cadet va 
confi rmar el seu bon joc 

i va saber mantenir el rit-
me del partit fi ns al xiulet 
fi nal. Aquesta victòria situa 
els locals matemàticament 
campions de lliga amb 28 
punts, dos més que el se-
gon classifi cat, el Creu Alta 
de Sabadell. Casulament el 

cadet clourà el campionat 
el proper 2 de juny contra 
el conjunt sabadellenc al 
Col·legi la Salle. Els mont-
cadencs afronten el partit 
amb tranquil·litat i esperen 
poder celebrar amb una 
victòria el fi nal de la lliga.

El benjamí A es proclama 
campió de Catalunya
El conjunt jugarà la primera fase del Campionat estatal els dies 1, 2 i 3 de juny

FUTBOL SALA.  STE Montcada
El cadet masculí de La Salle 
guanya la lliga del nivell B-2 
L’equip s’ha proclamat vencedor amb una setmana d’antelació

Núria Sánchez  |  Redacció

BÀSQUET. La Salle Montcada

L’equip de La Salle celebrant el títol de lliga  |  LA SALLE

El benjamí A de l’STE 
s’ha proclamat campió de 
Catalunya. El conjunt, dirigit 
per José Cervero i Manuel 
Guerrero, es va imposar al 
Palau en una fi nal a doble 
partit. El matx d’anada, que 
es va jugar el 26 de maig al 

pavelló Miquel Poblet, va fi -
nalitzar amb empat a 2. 

Partit tornada. L’STE, cons-
cient del que es jugava, va 
anar a Palau amb moltes 
ganes de resoldre l’elimi-
natòria. L’equip va fer un 
partit espectacular i va gua-

nyar per 1-6. En opinió del 
tècnic, les claus de la victòria 
van ser el suport entre com-
panys. L’equip disputarà la 
primera fase del Campionat 
d’Espanya a Madrid els dies 
1, 2 i 3 de juny. Si queda 
primer, l’STE jugarà la fase 
fi nal a Múrcia.

Si es classifi ca per a la fase fi nal, l’equip montcadenc s’haurà de desplaçar fi ns a Múrcia  |  GUSTAVO GARCÍA

Núria Sánchez  |  Redacció
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Música ètnica. Ritmes de 
totes les cultures del món, 
amb sons àrabs, japonesos 
o d’Oceania, entre d’altres. 
Hora: 22h. Gratuït. Organit-
za: AV Terra Nostra

>Agenda Minimal 
Acoustic Band
8 de juny

1 l divendres
Festa Major 2007. Fins al 4 de juny. 
Veure pàgines 20 a 23. Organitza: Ajun-
tament 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.

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. Final de les 
competicions infantils dels dies 6 i 7. 
Hora: a partir de les 17h. Lloc: Pavelló 
Miquel Poblet. Preu: 2 euros. Organitza: 
Futbol Indoor Events i IME.

Cinema. Curmetratges de terror. Hora: 
18h. Lloc: Can Tauler.

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. Projecció de les 
pel·lícules Asiemut i Amazonian Verti-
go. Hora. 21h. Lloc: Auditori. Gratuït. 
Organitza: El Cim i l’Obra Social Caixa 
Sabadell.

Concert. Amb Minimal Acoustic Band. 
Música ètnica. Didgeridoo, hang, fl autes 
ètniques i percussions d’Oceania. Hora: 
22h. Lloc: Terrassa del Gran Casino. 
Gratuït. Organitza: AV de Terra Nostra.

9 l dissabte
Festa. Jornades Esportives IES 
Montserrat Miró. Hora: 9.30h. Lloc: IES 
Montserrat Miró. Organitza: AMPA.

Festa. Arrossada amb motiu del 40è ani-
versari del CEIP El Turó. Hora: 13.30h. 
Lloc: Pati del CEIP El Turó. Preu: 5 euros 
(inclou beguda). Els tiquets es poden 
adquirir fi ns a l’1 de juny, a l’escola. Or-
ganitza: Direcció i AMPA.

Festa. Festa de la Primavera amb l’Or-
questra Guinardó. Hora: 22.30h. Lloc: 
IES Montserrat Miró. Organitza: Associ-
ació de Veïns de Montcada Nova.

10 l diumenge
Sardanes.  Amb la cobla Canigó. Hora: 

12h. Lloc: Plaça de la Ermina de Reixac. 
Organitza: Amics de Reixac.

Festa. Arrossada popular d’Amics de 
Reixac. Hora: 14h. Lloc: Església de 
Reixac. Preu: 11,50 euros (inclou el di-
nar i la festa posterior). Organitza: Amics 
de Reixac.

12 l dimarts
Cafè-fòrum. El diaro de Noa. Hora: 18h. 
Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Organitza: 
Grup de dones Terra Nostra.

 

14 l dijous
Hora del conte. Contes de la mar sa-
lada, a càrrec de Joan de Boher Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan 
(c/Turó, 45). 

15 l divendres
Inauguració. Mostra de Turisme 2007 
i activitats d’Estiu. Hora: de 17.30h. 
Data: Del 15 de juny al 20 de juliol. Lloc:
Can Tauler.

Inauguració. Obre la piscina d’estiu. Ho-
rari: de dilluns a diumenge, de 10.30 a 
19h. Data: Fins el 16 de setembre.

Teatre. Què consumir o no, aquesta 
qüestió. Emmarcat en el cicle “Aques-
ta primavera gaudeix i coopera”. Hora: 
19.30h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Or-
ganitza: SETEM Catalunya.

CINEMA

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

EXPOSICIÓ

FESTA MAJOR 2007
Pintures i cartells 

Fins al 10 de juny
ORGANITZA: REGIDORIA DE CULTURA

CONCERT FLAMENC

LOLO DE JEREZ 
Festa Major 2007
2 de juny, a les 20h
GRATUÏT




