
> Societat: La CNEE vol evitar que el servei local de logopèdia tanqui per manca d’usuaris. PÀG. 14

Els Mossos  fan 
campanya per reduir 
l’índex de robatoris a 
l’interior de vehicles. PÀG. 5
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El Valentine
fi txa tres nous 
jugadors. PÀG. 31
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L’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir) 
ha rebut el màxim reconeixe-
ment per part de la Confeder-
ació Espanyola de Fotografi a 
(CEF) que també ha triat un del 
seus socis, Gabriel Brau, com 
a Premi Nacional de Fotografi a 
2007. L’entitat rep aquests pre-
mis coincidint amb la inaugura-
ció el 15 de juny de la segona 
edició del Photomontcada.

L’Afotmir, 
distingida com a 
millor agrupació 
d’Espanya

Una imatge de ‘Llums d’Àfrica’l G.BRAU

> Esports: El derbi Barça-Espanyol de futbol indoor va ser seguit per més d’un miler de persones. PÀG. 34

Cultura 

L’AV de Can Sant Joan 
reclama informació sobre  
l’incendi del 6 de juny a la 
cimentera Lafarge.  PÀG. 6

AV CAN SANT JOAN

PÀG. 21

El pregó inaugural va reunir molts veïns davant la Casa de la Vila  l  NÚRIA SÁNCHEZ

PUBLICITAT

El 16 de juny prenen possessió del 
càrrec els regidors del nou mandat
El candidat socialista, César Arrizabalaga, serà reelegit alcalde del municipi per quatre anys més. PÀG. 3

PÀGS. 27, 28 i 29 

De l’1 al 4 de juny Montcada 
va viure la seva Festa Major 
que es va caracteritzar per la 
gran quantitat de públic que va 
assistir al programa d’activitats 
organitzat per l’Ajuntament. 
Destaquen el concurs de focs 
artifi cials, el mercat medieval, 
el concert de Mojinos Esco-
zíos,  i els espectacles infantils 
i la Milla Urbana.  

>ARRIBA LA CALOR 

La ciutat es 
prepara per 
gaudir de l’estiu 
i el temps d’oci
PÀG. 10 

La Festa 
Major 2007 
ha estat una 
de les més 
participatives

SANTI ROMERO



2a quinzena | Juny 2007Publicitat



2a quinzena | Juny 2007

>Actualitat

03

NOU PLE MUNICIPAL

El socialista César Arrizabalaga serà reelegit 
alcalde amb els vots del seu grup i de CiU
Després de la ronda de converses que el PSC ha mantingut amb totes les formacions representades al Ple encara no s’ha arribat a cap pacte postelectoral

El socialista César Arrizabalaga 
serà reelegit alcalde el proper 16 
de juny, a les 12h a la Casa de la 
Vila, en el Ple d’investidura del 
nou mandat 2007-2011 amb els 
vots a favor del seu grup munici-
pal, amb nou representants, i els 
de CiU, amb quatre. Així ho ha 
acordat l’assemblea de la coalició 
nacionalista –celebrada l’11 de 
juny– que també ha donat llum 
verda a l’inici de converses amb 
el PSC per reeditar el pacte que 
ambdues formacions mantenen 
des del 1999. 
El grup socialista, com a guanya-
dor de les eleccions del 27 de maig, 
ha mantingut durant les últimes 
setmanes reunions amb membres 
de la resta de partits que han ob-
tingut representació en el Ple, de 
menor a major representativitat 
–ERC, PPC, CiU i ICV-EUiA– 
sense arribar a cap possible pacte 
postelectoral. No obstant això, el 

suport de Convergència per a la 
sessió d’investidura sembla el pri-
mer pas cara a repetir un govern 
de coalició que, a diferència de 
l’actual, podria no comptar amb 
la presència d’ICV-EUiA. Això 
és el que es despren de les mani-
festacions fetes tant per Arrizaba-
laga com pel candidat de la coa-
lició ecosocialista. A tres dies de 
la seva reelecció l’actual alcalde 
en funcions reconeixia que “ara 
per ara, les negociacions estan 
més avançades amb CiU, enca-
ra que no tanquem la porta a 

ICV-EUiA”, tot afegint que “vo-
lem un pacte amb només dues 
forces i hem de reconèixer que 
amb Convergència sempre hi 
ha hagut una ferma lleialtat”. 
Les condicions que CiU ha posat 
a sobre de la taula per votar la 
candidatura d’Arrizabalaga han 
estat que s’aturin fi ns a nova dis-
cussió l’expedient per construir 
pisos a l’antiga cerveseria del 
carrer Montiu i els projectes de 
reparcel·lació i urbanització de la 
zona 21 de Terra Nostra.

Equilibri de forces. A diferència 
de l’actual mandat, el grup socia-
lista no comptarà en el proper Ple 
amb la majoria absoluta, ja que té 
nou regidors, i necessita el suport 
dels quatre edils de CiU per tenir 
un govern estable. Es reprodueix, 
per tant, la mateixa situació que 
es va donar l’any 1999, tot i que 
en aquesta ocasió ambdós grups 
compten amb l’experiència d’ha-
ver governat junts i amb diferents 
equilibris de força. El representant 
de CiU, Joan Maresma, ha dit que 
si es concreta el pacte, la voluntat 
del seu grup és recuperar l’esperit 
del 99 quan el PSC no tenia majo-
ria absoluta. “Hem de promoure 
el diàleg amb la ciutadania amb 
fi gures com el Defensor del Ciu-
tadà”, ha dit l’edil.
El portaveu d’ICV-EUiA, Josep 
M. González, ha dit que el seu 
grup només aposta per un govern 
d’esquerres a l’Ajuntament, sense 
la presència de CiU. En la seva 
trobada amb el PSC, la segona 
llista més votada a les municipals, 
amb quatre edils, va proposar un 
govern tripartit PSC, ICV-EUiA 
i Esquerra o bé un govern PSC i 
ICV-EUiA, opcions que el PSC 
no veu viables. “Si no s’accepten 
les nostres condicions estarem a 
l’oposició liderant el canvi pel 

qual s’ha pronunciat una part 
de l’electorat”, ha dit González.
Per la seva banda, els represen-
tants del PPC tenen clar que es 

mantindran en l’oposició, a l’igual 
que Esquerra. La portaveu popu-
lar, Eva García, no descarta donar 
suport a forces que presentin pro-
postes amb les que tinguin punts 

comuns, de caire social i d’interés 
ciutadà, i ha aclarit que “amb els 
socialistes les diferències són 
més aviat de caire personal, no 
tant de programa”. Esquerra, 
que per primer cop des de l’inici 
de la democràcia tindrà dos regi-
dors en el Ple, també s’ha expres-
sat en aquest sentit assegurant 
que no formarà part d’un govern 
encapçalat per les mateixes per-
sones que fi ns ara han liderat les 
polítiques municipals. La porta-
veu del grup, Marta Aguilar, ha 
dit que “les distàncies amb el 
PSC no són de programa sinó 
de tarannà a l’hora de desple-
gar les actuacions municipals”. 

El PSC no tanca la 
porta a cap acord, 
encara que reconeix 
la bona sintonia que 
manté amb CiU 

Pilar Abián | Redacció

César Arrizabalaga, en primer terme, amb el portaveu del grup municipal de CiU, Joan Maresma | PILAR ABIÁN

programa especial

L’emissora municipal Montcada 
Ràdio (104.6 fm) transmetrà en 
directe el 16 de juny el Ple de 
constitució del nou Ajuntament, 
que començara a les 12h. Du-
rant la primera part del programa 
s’emetrà íntegrament el desen-
volupament de la cessió i, una 
vegada constituït el Consistori, 
s’oferiran entrevistes amb els 
nous regidors. Aquest programa 
especial també es podrà a seguir 
a través del web www. montcada-
radio.com  | SD

Montcada Ràdio 
transmetrà el Ple

ICV-EUiA només 
accepta entrar en un 
govern d’esquerres, en 
cas contrari prefereix 
liderar l’oposició
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ÚLTIM PLE DEL MANDAT 2003-7

Els edils van rebre els agraïments de l’alcalde i de tots els portaveus municipals per la seva dedicació personal a l’exercici públic i a la gestió de la ciutat

El 13 de juny es va fer a la sala 
de plens de l’Ajuntament l’última 
sessió plenària de l’actual man-
dat, en què vuit regidors van 
deixar ofi cialment el càrrec amb 
motiu de la nova confi guració 
sorgida arran les eleccions muni-
cipals del 27 de maig. 
El Ple era de pur tràmit, ja que 
només s’havia d’aprovar l’acta 
de la sessió anterior, no obstant 
això, cadascun dels portaveus –
Carles Guijarro (PSC), Joan Ma-
resma (CiU), Ramon Sánchez 
(ICV-EUiA), Eva García (PPC) 
i Marta Aguilar (ERC)– va fer 
una breu intervenció agraint als 
regidors sortints la seva tasca. 

També l’alcalde en funcions, 
César Arrizabalaga (PSC), va 
lloar la implicació personal dels 
edils: “En un Ple com aquest 
s’ha de ser generós, ja que tots 
els regidors han dedicat temps 
de la seva vida a la gestió pú-
blica i això s’ha de reconèixer 
d’una manera especial”. Ar-
rizabalaga va obsequiar sis dels 
vuit edils que s’acomiadaven del 
Ple amb una ploma, ja que Juan 
García i José F. Márquez, aquest 
amb indisposició, no van assis-
tir. La sessió va acabar amb una 
fotografi a de família dels mem-
bres de la corporació que durant 
aquest mandat han representat 
els cinc grups municipals.

Fotografi a de família dels regidors després de l’últim Ple de l’actual mandat, en què vuit van deixar ofi cialment el càrrec | PILAR ABIÁN

El grup del PSC, en 
ser el majoritari, és 
el que acomiada més 
representants, quatre  
edils en total

Pilar Abián | Montcada

valoracions personals

Majoritàriament els regidors se seten satisfets, tot i que també hi ha crítiques contra la gestió feta

Ha estat regidora 
d’Ha bi tatge pel PSC 
durant 15 mesos. 
“L’experiència ha es-
tat molt positiva. Vaig 
acceptar el càrrec 
perquè el PSC em va 
necessitar i em sen-
to orgullosa. Quan en 
un partit hi ha perso-
nes que l’utilitzen en 
benefi ci propi o per 
fer mal als altres, la 
democràcia trontolla 
i tothom surt perju-
dicat”.

Fina Manzano

Vuit regidors s’acomiaden del càrrec tres 
dies abans de la constitució del nou plenari

Ha estat regidor de 
Llicències i Discipli-
na pel PSC durant 
15 mesos. “Ha estat 
un temps breu però 
intens. He treba-
llat tot el que he po-
gut amb companys 
que m’han ajudat 
molt en la meva tas-
ca. Haig de dir que 
m’he sentit molt cò-
mode i que marxo 
content d’haver fet 
coses per la meva 
ciutat”.

Ramon Rivas 
Ha estat regidora res-
ponsable del Projecte 
Educació de Ciutat 
pel PSC durant 7 
mesos. “L’experiència 
ha estat molt enriqui-
dora, et permet veure 
el municipi des d’una 
altra perspectiva i 
adonar-te que es pot 
treballar d’una altra 
manera, no només 
des del moviment 
veïnal o associatiu. 
També m’ha permès 
conèixer molta gent”.

Lupe Lorenzana
Ha estat regidor del 
PSC per la millora de 
carrers durant 7 me-
sos. “M’ha canviat 
força la visió que te-
nia de l’Ajuntament. 
Sempre he estat en 
el món associactiu 
i aquí m’he adonat 
que les coses no són 
fàcils i que el muni-
cipi té molts barris i 
moltes prioritats i no 
sempre pots  satis-
fer totes les deman-
des”.

Jesús Muñoz
Ha estat regidor de 
Serveis Municipals 
pel PSC durant 8 
anys. “Es fa políti-
ca en benefi ci d’uns 
pocs, no de tota la ciu-
tat. Els recursos muni-
cipals estan mal ges-
tionats i això s’amaga 
amb protocol i pro-
paganda. L’oposició 
hauria de tenir més 
mitjans per controlar 
el govern. No he dit 
res fi ns ara per lleial-
tat al partit”.

Juan García
Ha estat regidora 
de Comerç per CiU 
durant 4 anys. “Es-
tic contenta de la 
meva gestió al front 
de la Regidoria de 
Comerç i sobretot 
tranquil·la per la fei-
na feta, que crec ha 
estat bona tenint en 
compte les difi cul-
tats i els problemes 
que té aquest àm-
bit d’actuació. Pen-
so seguir treballant 
des del partit”.

Antònia Bofi ll
Ha estat regidor d’In-
tegració i Drets Civils 
per ICV-EUiA durant 
3 anys. “Estic molt 
satisfet de la meva 
tasca perquè he po-
sat en marxa una Re-
gidoria que no existia. 
Aprofi to el comiat per 
anunciar que deixo la 
militància a EUiA ja 
que m’he sentit mal-
tractat pel partit, que 
em va intentar fer fora 
del càrrec acusant-
me de trànsfuga”.

Carles Tabernero
Ha estat regidor de 
Relacions Externes 
per ICV-EUiA durant 
3 anys i edil des del 
1999. “L’experiència 
ha estat molt positi-
va i enriquidora com 
a persona, ja que et 
permet treballar per 
la teva ciutat. Llàs-
tima que, per qües-
tions internes de 
partit, no hagi seguit, 
encara que no des-
carto tornar al món 
de la política”.

José F.  Márquez
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Els Mossos d’Esquadra han aler-
tat que els robatoris a l’interior 
de vehicles han augmentat de 
manera molt notable, un delic-
te que havia deixat de produir-
se en els darrers anys però que 
ara, amb la proliferació dels lo-
calitzadors GPS –que tenen un 
preu mig de 300 euros– han tor-
nat a situar-se en primera línia. 
Joan Mallafré, l’inspector en cap 
de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) 
de Cerdanyola –on està adscri-
ta la Comissaria de Mossos de 
Montcada i Reixac, va presentar 
el 8 de juny a les dependències 
policials de Cerdanyola la cam-
panya de prevenció de robatoris 
a l’interior de vehicle que l’Àrea 
Bàsica ha posat en marxa, en co-
ordinació amb els cossos de Poli-
cia Local de Montcada, Ripollet, 
Cerdanyola i Barberà. 

Indicacions. Mallafré va explicar 
que Montcada i Barberà són els 
dos municipis de l’ABP que han 
sofert més robatoris a l’interior 
de vehicles durant els darreres 
mesos. A Montcada, els agents 
reforçaran la vigilància al centre, 
el cementiri de Collserola i al po-
lígon de la Ferreria, tres espais on 
s’han localitzat una major xifra 
d’aquest tipus de delicte, segons 
els agents. Mallafré ha indicat 
que aquest robatori “estava pràc-
ticament erradicat perquè als lla-
dres els era molt difícil extreure 

reproductors de CD”, però que 
amb l’augment d’ús del GPS, els 
robatoris dins dels cotxes “han 
augmentat fi ns al punt que el 
23% dels delictes registrats a 
l’ABP corresponen a furts als 
vehicles”. 
L’inspector també ha alertat els 
ciutadans que no duguin a l’in-
terior del vehicle documentació 
que pugui donar pistes als lla-
dres sobre el domicili particular 
del conductor ni cap objecte de 
valor com ara maletins, bosses 
o jaquetes. Mallafré també reco-
mana no deixar el GPS ni el seu 
suport al cotxe i intentar aparcar 
en llocs transitats i correctament 
il·luminats.

CAMPANYA DE PREVENCIÓ

Els Mossos d’Esquadra alerten sobre 
la pujada de robatoris a vehicles
Els agents policials avisen que actualment els elements més atractius per als lladres són els navegadors GPS

Joan Mallafré, davant dels micròfons, acompanyat del cap de la Policia Local de Cerdanyola, José Miguel Abdelkader  |  SILVIA DÍAZ

Inspecció de 
Treball insta 
l’Ajuntament 
a regularitzar 
llocs de feina

Incendi lleu a la fàbrica 
de ciment de Lafarge 
Asland. PÀG. 6

La LAV no arribarà a 
França fi ns al 2012, pel 
retard de les obres. PÀG. 7

l’apunt

Detenció per drogues i incendi de vehicles

Els Mossos d’Esquadra han infor-
mat que el 6 de juny, a les dues 
de la matinada, els agents autonò-
mics i la Policia Local de Montcada 
i Reixac van detenir un jove de 25 
anys de Barcelona per presumpte 
tràfi c de drogues. 
Els agents estaven fent un control 
policial preventiu quan van aturar 
un vehicle i van sol·licitar al con-
ductor que s’identifi qués. En veure 
que l’home estava molt nerviós, els 
policies el van escorcollar així com 
el seu vehicle i hi van trobar 500 
grans de haixix en peces amaga-

des i gairebé 500 euros en bitllets 
petits. Segons els Mossos, l’home 
els va dir que la droga era per ven-
dre-la a Ripollet i Cerdanyola. 

Vehicles cremats. Els Mossos 
també van detenir el 4 de juny un 
home de nacionalitat alemanya 
com a un dels presumptes autors 
de la crema de vehicles a Ripollet, 
Cerdanyola i Montcada, succeïts 
entre els dies 29 de maig i 3 de 
juny. Aquest darrer dia van cremar 
a Montcada 7 camions, al polígon 
industrial del Pla d’en Coll  | SD

>Notícies

La Inspecció de Treball de la Ge-
ne ralitat ha instat l’Ajuntament 
a obrir un procés de negociació 
amb els representants sindicals 
per tal d’incorporar a la planti-
lla municipal llocs de feina en 
situació irregular. Així ho va 
comunicar al Consistori i a la 
part sindical en la citació que 
va tenir lloc el 13 de juny a Ins-
pecció de Treball a Barcelona. 
El cas ha arribat a aquest orga-
nisme arran  la denúncia que la 
secció sindical de CCOO va fer 
en considerar irregulars algunes 
contractacions a través de l’em-
presa de serveis Safi s Sports. 

Negociacions. Segons fonts sindi-
cals, Inspecció considera que als 
comptes municipals s’ha produït 
una infracció greu a nivell pres-
supostari ja que el sou d’aquests 
treballadors està fora del capítol 
de personal. CCOO ha indicat 
que s’ha vist abocat a recórrer 
a Inspecció de Treball “davant 
la negativa del govern local a 
posar fi  a la instauració de dos 
tipus d’empleats, de primera i 
segona categoria, amb drets so-
cials i econòmics molt diferents”.  
Per la seva banda, Recursos Hu-
mans de l’Ajuntament ha confi r-
mat que negociarà amb els sin-
dicats per solucionar la situació. 
Segons l’Ajuntament, Inspecció 
els ha demanat que no hi hagi 
desigualtats als llocs de feina i ha 
tornat a convocar les parts impli-
cades el 26 de setembre.

Redacció | Montcada

Silvia Díaz | Cerdanyola
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en 2 minuts...

> Nova investigació sobre el cas Alba
El Jutjat d’Instrucció número 6 de Cerdanyola del Vallès té oberta 
una investigació per determinar si la Direcció General d’Atenció a la 
Infància va actuar correctament o no en la seva obligació de protegir 
la menor Alba. Ara fa un any la nena va ser víctima de suposats mal-
tractaments per part de la parella sentimental de la mare amb el pre-
sumpte consentiment d’aquesta, quan vivia en un pis de Can Sant 
Joan. Els magistrats han recopilat informació sobre l’actuació de la 
Generalitat en aquest cas i està previst que properament resolgui 
si segueix amb el procés. Els jutges van decidir obrir les diligències 
arran de la querella presentada per l’advocat d’AMC, la mare de la 
menor, que argumenta que l’Administració també és responsable 
del maltractament sofert per Alba | SD

> Agraïment de la Policia a l’Ajuntament 
L’alcalde en funcions de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga 
(PSC), va rebre el 8 
de juny de mans de 
Felip Fernández,  pre-
sident de l’agrupació 
Vallès Occidental de 
la Internacional Poli-
ce Association (IPA), 
una placa en agraï-
ment a l’Ajuntament 
per la col·laboració 
que els presta per a 
la realització del seu 
programa formatiu. 
El Consistori cedeix a 
l’organització policial les instal·lacions municipals per a la realitza-
ció de cursos, seminaris i activitats formatives i anàlogues destina-
des principalment a policies. L’alcalde i el president de l’IPA van 
signar, durant el mateix acte, un conveni que prorrogarà l’existent 
per quatre anys més | SD 

Una cinta transportadora de la 
cadena de producció de la fàbrica 
Lafarge Cementos va provocar el 
6 de juny un petit incendi a les 
19.30h, segons fonts policials. 
El foc va ser controlat en menys 
d’una hora per diverses dota-
cions de bombers. Agents de la 
Policia Local i els Mossos d’Es-
quadra es van desplaçar al llocs 
dels fets així com la presidenta 
en funcions de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro (PSC), qui des 
de la mateixa fàbrica es va posar 
en contacte amb el president de 
l’AV de Can Sant Joan, barri més 
proper de la factoria, per expli-
car-li com s’estava desenvolupant 
l’operatiu i per donar un missat-
ge de tranquil·litat al veïnat. 

Actuació. L’empresa ha explicat 
que l’incident es va produir com 
a conseqüència de la caiguda 
d’una petita quantitat de clín-
quer sobre una part de la cinta 
transportadora. Donada l’ele-
vada temperatura d’aquest mi-

neral, es va provocar la ignició. 
Segons Lafarge, els sistemes de 
seguretat de la fàbrica i el perso-
nal d’emergències van funcionar 
correctament i, d’acord amb el 
Pla d’Emergències de l’empresa, 
es va avisar de forma immediata 
als bombers. “Investigarem per-
què va produir-se l’incident, a fi  
i efecte que no torni a passar”, 
ha dit el director de Lafarge a 
Montcada, Oswaldo Pereda. No 

obstant això, l’AV de Can Sant 
Joan, el barri més proper a la ci-
mentera, ha fet un comunicat as-
segurant que el foc va començar 
al voltant de les 17h i no quan 
diu l’empresa i manifestant la 
seva preocupació per la conta-
minació que l’incident va gene-
rar. L’entitat també reclama un 
Pla d’emergència per al veïnat 
i un informe detallat sobre els 
productes que van cremar.

La crema d’una cinta transportadora 
provoca un incendi a la cimentera
L’AV Can Sant Joan reclama a la direcció informació sobre l’incident i un Pla d’emergència

Silvia Díaz | Redacció

El foc es va iniciar en cremar una cinta transportadora | POLICIA LOCAL

LAFARGE

SILVIA DÍAZ
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La Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total ha sol·licitat l’ac-
celeració de la reunió prevista 
amb el Secretari de Mobilitat de 
la Generalitat, Manel Nadal, i 
l’Ajuntament davant de l’anunci 
de l’ajornament de les obres de la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV), que 
ha de passar per Montcada. Els 
integrants del col·lectiu volen sa-
ber si la Generalitat té informació 
sobre les repercussions que la de-
cisió de l’Estat pugui tenir en el 
soterrament de la línia de tren de 
Portbou, el projecte executiu de 
la qual, en principi, hauria d’ad-
judicar-se aquest estiu, segons ha 
informat el responsable d’Adif a 
Catalunya a la Plataforma, Jordi 
Prat. El col·lectiu tenia una cita 
pendent amb Nadal al maig, que 
la Generalitat va ajornar per les 
eleccions municipals.

Ajornament. La Línia d’Alta Veloci-
tat, que ha de passar per Montcada 
i Reixac, arribarà tres anys tard a la 
frontera francesa, ho farà el 2012 

en comptes del 2009. El secretari 
d’Estat d’Infraestructures, Víctor 
Morlán, ha reconegut que no es 
podien complir els terminis que 
s’havien previst –creuar Barcelona 
i arribar a la frontera el 2009– i, 
per això, ara l’Estat posa en marxa 
un calendari que considera s’ajusta 
a les necessitats de l’obra. 
Amb el projecte defi nitiu del tram 
Sants-Sagrera ja aprovat, Morlán 

ha anunciat que les obres s’adjudi-
caran abans de fi nal d’any. El tra-
jecte de la LAV per Montcada, que 
serà totalment soterrat, coincidirà 
amb el traçat actual de la línia de 
tren de Portbou fi ns a l’alçada de 
la plaça Lluís Companys. Des 
d’aquest punt, la línia farà un gir 
cap a la dreta passant per sota del 
pati del col·legi Reixac i del riu 
Ripoll.

El govern anuncia que la connexió 
amb França es retarda fi ns al 2012
La Plataforma Tracte Just Soterrament Total vol saber si el canvi incidirà en la línia de Portbou

Pilar Abián | Montcada

El trajecte de la LAV a Montcada coincidirà en part amb el de la línia de França | SANTI ROMERO

LINIA D’ALTA VELOCITATObres al tram 
central de la 
C-17, a partir 
del 18 de juny

El centre lúdic 
i de serveis 
El punt obre 
portes el 
15 de juny

Silvia Díaz | Montcada

Habilitació dels laterals | SANTI ROMERO

Les obres al tram central de 
la C-17 –amb motiu del so-
terrament– començaran el 18 
de juny i afectaran el carril en 
sentit Puigcerdà, mentre que al 
25 de juny s’iniciaran en sentit 
Barcelona. Els treballs s’efectua-
ran alternativament, és a dir, no 
es treballarà en els dos sentits de 
la marxa de manera parel·lela. El 
trànsit que circula per la carrete-
ra es desviarà pels laterals. En 
sentit Puigcerdà, el vial s’ha ha-
bilitat per sota del pont de la línia 
de tren de Vic mentre que el late-
ral en sentit Barcelona comença 
al carrer Ferrer i Guàrdia. 

Pilar Abián | Mas Rampinyo

El 15 de juny obre portes el nou 
centre lúdic i de serveis El Punt, 
situat als antics terrenys d’Ais-
malibar. La inauguració ofi cial, 
però, no es farà fi ns al setembre 
ja que encara queden per acabar 
alguns treballs, com adequar 
l’espai verd que envolta la zona 
comercial. El recinte ocupa una 
superfície de 26.000 m2, dels 
quals gran part estan destinats a 
botigues i locals d’oci i de restau-
ració. Segons fonts de la compa-
nyia que integren Construccions 
Riera i la promotora SECEM  
les previsions són que al setem-
bre estiguin enllestits l’hotel i 
l’espai destinat a ofi cines. 

El Punt, en obres | SANTI ROMERO
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Una vintena de voluntaris va 
participar el 9 de juny en una 
jornada de neteja de l’entorn del 
riu Besòs, en el tram comprès 
entre el torrent de Vallençana i 
la torre dels Frares, d’uns 200 
metres de longitud. L’activitat 
l’organitzaven el Servei de Medi 
Ambient i Projecte Rius i es feia 
de manera simultània a 14 loca-
litats catalanes, amb un total de 
400 voluntaris. 

Resultats locals. A Montcada es 
van recollir 25 bosses d’escom-
braries –plenes de llaunes, restes 
de menjar, entre d’altres– a més 
de pneumàtics i restes d’uralita, 
en una zona que “aparentment 
estava bastant neta”, ha indicat 
Claudio Marcos, tècnic de Medi 
Ambient de l’Ajuntament. 
L’objectiu de la jornada era 
conscienciar els ciutadans sobre 
la necessitat de mantenir nets 
els rius i donar nocions als par-
ticipants sobre la fl ora i la fauna 
de ribera.

 

Un grup de voluntaris recull més 
de 20 bosses de residus de la llera 
L’objectiu de l’activitat era conscienciar sobre la necessitat de mantenir nets els entorns fl uvials

Els voluntaris de Montcada amb les bosses de brossa recollides | MEDI AMBIENT

RIU BESÒS

Silvia Díaz | Redacció

Antonio Cera, de Can Cuiàs, 
nou president de la FAVMiR

El president de l’AV de Can Cui-
às, Antonio Cera, ha estat elegit 
president de la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Montcada i 
Reixac pels propers dos anys. El 
9 de juny es va fer la renovació 
de càrrecs i Cera va ser elegit 
amb cinc vots, un més del que 
va obtenir la fi ns ara presidenta, 
Fina Riera. La resta de càrrecs de 
la junta els ocupen Antonio del 
Pedro, de Can Sant Joan, com 
a vicepresident; secretària Fina 
Riera; vicesecretari Antonio Ca-

banillas, de la Ribera; tresorer 
Rafa Hurtado, de Terra Nostra i 
secretària del tresorer Rosa Cas-
tellar, de Can Pomada.

Prioritats. El nou president de la 
FAVMiR, Antonio Cera, conside-
ra prioritari treballar per la millo-
ra dels barris, el transport públic 
i el medi ambient. “La junta de 
la Federació funcionarà de ma-
nera col·legiada i l’objectiu de 
l’associació serà donar suport a 
les entitats veïnals en les seves 
reivindicacions”, va dir. 

RENOVACIÓ DE CÀRRECS

La junta de la Federació funcionara de manera col·legiada

Cera, segon per la dreta, al costat de la fi ns ara persidenta, Fina Riera | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez | Montcada

l’apunt

Festa del Medi Ambient pel reciclatge de residus

La quarta edició de la Festa del Medi 
Ambient, organitzada per l’Ajun-
tament, va aplegar el 31 de maig 
desenes d’infants a la plaça Joanot 
Martorell, que van gaudir de tallers i 
jocs basats en el reciclatge i la reutilit-
zació. En el concurs de roba recicla-
da A tot drap, la guanyadora va ser 
Manolita Guardiola amb un vestit fet 
amb fundes de matalàs | SD

 NÚRIA SÁNCHEZ
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ACTIVITATS D’ESTIU

L’Ajuntament organitza multitud 
d’actes adreçats a tots els públics
El programa inclou propostes de les regidories d’Esports, Medi Ambient, Cultura, Infància i Joventut i Participació Ciutadana

L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, amb la col·laboració d’al-
gunes entitats, organitza un seguit 
d’activitats amb l’objectiu que 
tothom surti al carrer i gaudeixi 
de l’estiu.  L’alcalde en funcions, 
César Arrizabalaga (PSC), ha 
manifestat que el programa pre-
tén que “tots els ciutadans tin-
guin alternatives d’oci en uns 
mesos en què surten més al car-
rer i ve més de gust participar 
en activitats”. 
Els actes es divideixen en espor-
tius, culturals infantils i juvenils, 
de caire mediambiental i també 
prenen cada vegada més relle-
vància les activitats que organit-
za la Xarxa d’Equipaments Sociocul-
turals als centres cívics. 

Propostes. El Centre Cívic La 
Ribera s’incorpora a les activitats 
d’estiu organitzant el programa 
“Barri jove”, El Casal Infantil i 
Juvenil de la Ribera ha preparat 
diversos tallers. El Centre Cívic 
Can Cuiàs també fa actes desta-
cant la Setmana Cultural, del 18 
al 23 de juny. Entre d’altres ac-
tivitats organitzades per l’AV de 

Terra Nostra i la Xarxa de Dina-
mització, el Gran Casino acollirà 
tres nits musicals, mentre que al 
Centre Cívic l’Alzina hi haurà 
dues trobades culinàries. El pro-
grama d’estiu també inclou acti-
vitats culturals (veure pàg. 24), 
d’esport (veure pàgina 37) i la 
Mostra de Turisme (pàg. 11). Per 
conèixer amb detall tot el progra-
ma d’estiu, l’Ajuntament ha editat 
4.000 exemplars de “La Revista 
de l’estiu”, que es pot recollir als 
equipaments municipals. També 
es pot consultar el web municipal 
www.montcada.cat. 

350 persones al dinar de 
germanor del 40 aniversari 
del Turó.  PÀG. 16

Sanitat recomana com 
combatre l’onada de 
calor.  PÀG. 12

Les inscripcions als casals d’estiu 
que organitza la Regidoria d’In-
fància i Joventut han superat les 
expectatives perquè de 360 places 
disponibles fi nalment hi ha 400 
infants inscrits per a la primera 
quinzena, del 2 al 13 de juliol. 
De tota manera, cap nen ha que-
dat fora i tots participaran de les 
activitats, que aquest any giraran 
entorn de la Montcada i Reixac 
del futur. Per a la segona quinze-
na del casal, del 16 al 27 de juli-
ol, es preveu que les inscripcions 
d’infants baixin lleugerament. El 
casal el gestiona l’empresa Asis i 
el seu gerent, Eduardo Méndez, 
ha explicat que “els infants hau-
ran de proposar idees sobre com 
volen que sigui Montcada du-
rant els pròxims anys”. Els dos 
anteriors casals es van dedicar a 
la història del municipi. 

Sortides. El futur del municipi 
s’analitzarà en els tallers que es 
fan a les escoles Reixac, Turó, 
Elvira Cuyàs, El Viver, Ciutat 
Merdiana, Mitja Costa i Font 
Freda i aquestes activitats es 
complementaran amb sortides. 
Una d’elles és a Can Julià, a 
un taller de fang, i una altra al 
museu de la Torre Valldovina, 
a Santa Coloma de Gramenet, 
on els infants faran una activitat 
dedicada a l’univers. També es 
farà una visita a Sant Llorenç del 
Munt –on neix el riu Ripoll–a 
una fàbrica d’alimentació i a un 
parc. L’oferta dels casals és per 
a infants que durant aquest curs 
han fet de P3 a sisè de primària. 

Els casals d’estiu 
analitzaran 
la Montcada i 
Reixac del futur

“La Revista de l’estiu”  
recull les activitats del 
programa, que també 
es poden consultar a 
www.montcada.cat

Silvia Díaz | Redacció

l’apunt

Tornen les visites guiades a la Casa de les Aigües

Les portes obertes a la Casa de les 
Aigües, organitzades per Medi Am-
bient, es faran els dies 20 de juny i 

18 de juliol (18h). Les visites seran 
d’una hora i cal fer inscripció prèvia 
a la Casa de les Aigües | SD

Silvia Díaz | Redacció

Moltes de les activitats que es programen a l’estiu es dediquen al lleure infantil | PILAR ABIÁN

PILAR ABIÁN
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MOSTRA DE TURISME JUVENIL

El saló acosta els joves a països a 
llocs exòtics com Aràbia i l’Índia
El programa incorpora aquest any un curs d’anglès turístic i un d’aproximació al món àrab

L’Espai Jove Can Tauler es con-
vertirà del 22 de juny al 20 de 
juliol en un aparador de diferents 
cultures i racons del món, amb 
l’organització d’una nova edició 
de la Mostra de Turisme, organit-
zada per la Regidoria d’Infància i 
Joventut. El dia de la inauguració, 
el 22 de juny (17h), tindrà lloc un 
cercavila amb el grup TEA 345, 
es farà el lliurament de premis del 
concurs de cartells de la Mostra i 
una xerrada sobre turisme soste-
nible (19h), que consisteix a viat-
jar amb la voluntat de col·laborar 
amb el lloc de destinació. 

Activitats. La Mostra inclou tres 
exposicions, una sobre turisme 
solidari, del 18 al 30 de juny; una 
altra amb el títol “Ni blanc ni ne-
gre”, del 2 al 12 de juliol, i “Ber-
lín i el camp de concentració de 
Sachsenhausen –d’Angie Fernán-
dez– del 13 al 20 de juliol.
Per col·laborar amb els joves que 
volen sortir a l’estranger, del 27 de 
juny al 4 de juliol es farà un curs 

d’anglès turístic, de 19 a 20.30h. Si 
la destinació és un país àrab, Can 
Tauler ofereix un curs d’aquesta 
cultura, de l’11 al 18 de juliol (19 
a 20.30h), en el que es donaran 
nocions d’aquests territoris i tam-
bé de la llengua. Les inscripcions 
als cursos s’han de fer fi ns al 26 de 
juny i el preu és de 5 euros o de 
3 per als socis del Club Jove. Un 
altre gruix important d’activitats 

de la Mostra són els tallers, jocs 
i concursos, tots gratuïts, que es 
faran del 26 de juny al 19 de ju-
liol, que inclouen danses de l’estil 
Bollywood, tatuatges d’henna, 
gastronomia de l’Índia i jocs del 
món, entre d’altres. La cloenda 
de la Mostra serà el 20 de juliol 
(19h), amb un concert amb grups 
com els montcadencs Nikeriendo 
o el Rey de Espaldas, de Ripollet.

Com l’any passat, a la cloenda de la Mostra de Turisme hi haurà música | LAURA GRAU

Silvia Díaz | Redacció

El Pla Local de 
Juventut rep 
8.400 euros 
de la Diputació 

La Diputació de Barcelona ha 
atorgat una subvenció de 8.409 
euros per a donar suport al Pla 
Local de Joventut, aprovat al 
febrer del 2006. El document 
defi neix les línies a seguir en les 
polítiques juvenils al municipi. El 
Pla es va elaborar a través de la 
feina de diversos departaments 
municipals i les propostes d’enti-
tats i persones a nivell particular, 
tot coordinat per la Regidoria 
d’Infància i Joventut. L’objectiu 
del Pla és satisfer els joves i les 
seves necessitats d’oci, així com 
l’accés a l’habitatge i al treball, 
entre d’altres conceptes.

Diners per a secundària. L’Ajunta-
ment també ha rebut una subven-
ció de 3.800 euros de la Diputa-
ció per al programa d’informació 
i dinamització als centres d’ense-
nyament secundari (PIDCES). 
El projecte es concentra en la 
presència d’un dinamitzador ju-
venil un cop a la setmana a cada 
institut, que col·labora amb els 
estudiants en la formació i orga-
nització d’activitats.

Silvia Díaz | Redacció

Can Tauler fa 
propostes per 
passar un estiu 
entretingut

Durant tot el mes de juliol, l’Es-
pai Jove Can Tauler oferirà ac-
tivitats de diferent tipus per fer 
passar una bona estona els joves 
de Montcada i Reixac. Els dilluns 
2, 9, 16 i 23 de juliol, a partir de 
les 18h, els usuaris podran prac-
ticar disciplines esportives com 
bàdminton, beisbol, tennis taula, 
voleibol o bàsquet. Els divendres 
15 i 29 de juny i 6 i 13 de juliol, a 
les 18h, hi haurà torneig de Play-
Station, organitzat pel col·lectiu 
de Joves Arcadia. El 7 de juliol, 
a les 12h, tindrà lloc una jornada 
de rol en viu, en la que es recrea-
rà el segle XVI espanyol.

Hípica. Per aquells joves que mai 
han muntat a cavall o els que vo-
len tornar a fer-ho, Can Tauler 
organitza el 30 de juny al matí 
una sortida a l’hípica de Sant 
Cugat. Les places són limitades 
i el preu de la sortida és de 20 
euros o bé de 15 euros per als 
socis del Club Jove. Les inscrip-
cions s’han de fer a l’equipament 
del carrer Balmes, 16, de dilluns 
a dissabte de 17 a 22h.  

Silvia Díaz | Redacció
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Fins el 30 de setembre estarà acti-
vat el Pla d’actuació per prevenir 
els efectes de l’onada de calor so-
bre la salut (POCS), del Departa-
ment de Salut de la Generalitat i 
al qual s’ha afegit la Regidoria de 
Salut Pública i Consum. Els ob-
jectius del POCS són predir amb 
la màxima antelació possible les 
situacions meteorològiques de 
risc i minimitzar els efectes nega-
tius d’una possible onada de ca-
lor sobre la salut dels ciutadans, 
especialment sobre els més vul-
nerables com són la gent gran, 
els nadons, els discapacitats i els 
malalts crònics.

Recomanacions. El POCS té tres 
fases d’actuació i la més com-
plexa només s’activaria en cas 
d’alerta si es preveu una pujada 
sostinguda de les temperatures 
per sobre dels 35 graus a les zo-
nes costaneres. 
El pla inclou un seguit de reco-
manacions com prendre dutxes 
de manera freqüent, protegir-se 

amb un barret o gorra, utilitzar 
roba de cotó i de colors clars, 
caminar per l’ombra, beure ai-
gua sovint, evitar menjars molt 
calents i limitar l’activitat física a 
hores de menys calor.
Hi ha alguns símptomes que po-
den alertar quan algú està patint 
un cop de calor, com una tempe-
ratura del cos molt alta, mal de 

cap, nàusees, set intensa, convul-
sions, somnolència o pèrdua del 
coneixement. Davant d’aquests 
símptomes, s’ha de traslladar la 
persona a un indret més fresc, 
donar-li aigua, mullar-la i ven-
tar-la i avisar els serveis sanitaris 
(061). Per qualsevol informació 
tambçé es pot trucar el telèfon de 
Sanitat Respon (902 111 444).

ACTUACIONS PER EVITAR RISCOS 

Sanitat recomana prevenció davant 
d’una onada de calor aquest estiu
Alguns dels consells són beure molta aigua, fer servir roba de cotó i caminar per l’ombra

Silvia Díaz | Redacció

taulell d’anuncis gratuïts Informació: 
935 726 491

Venta o alquiler. De plaza de parking 
para coche mediano. C. Bellavista. Precio 
19.200 euros. Tel 627 942 454.
Llogo. Plaça de pàrquing al costat de la 
plaça de l’Església. Tel. 625 569 938. 
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. Noia veïna de Montcada i 
Reixac ven 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.

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.

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum va organitzar diverses 
activitats el Dia del Tabac, el 31 
de maig, amb la col·laboració 
dels metges dels dos ambula-
toris de Montcada, Creu Roja 
i la secció local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer. 
Durant el matí es va instal·lar 
una carpa informativa a la plaça 
Lluís Companys i, a més, tots els 

interessats a deixar el tabac van 
tenir l’oportunitat de poder visi-
tar-se per un metge sense haver 
de concertar cita prèvia. 
A la carpa, tècnics i voluntaris van 
informar sobre diferents alternati-
ves per deixar de fumar i qui va vo-
ler també va trencar una cigarreta a 
canvi d’un xupa-xup. Les activitats 
es van complementar amb estands a 
l’Espai Jove Can Tauler i als centres 
cívics Can Cuiàs i La Ribera. 

DIA MUNDIAL DEL TABAC

Montcada va commemorar 
un any més l’efemèride 
Es van oferir visites mèdiques als interessats a deixar de fumar

Silvia Díaz | Montcada

Una veïna estripa una cigarreta a l’estand informatiu de Salut Pública i Consum | SILVIA DÍAZ

Remullar-se és una bona opció per combatre la calor | ARXIU 
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La Regidoria de Coperació i 
Solidaritat de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac ha atorgat a 
l’associació Taarof Bi Salam prop 
de 2.400 euros per al projecte 
Pont Solidari, que coordina en 
col·laboració amb Creu Roja. La 
fi nalitat és proporcionar material 
terapèutic nou o de segona mà 
com ara cadires de rodes, crosses 
o caminadors, per a persones de 
la ciutat marroquina de Tetuán. 
Els punts de recollida són: As-
sociació Taarof Bi Salam –a la 
Casa de la Vila– Centre Cívic 
Can Cuiàs, Centre Cívic l’Alzi-
na, Casal de la Gent Gran Casa 
de la Mina i l’Assemblea Local 
de Creu Roja. També hi ha la pos-
sibilitat de fer aportacions econòmi-
ques.El projecte té un pressupost 
total d’11.500 euros.                 

Altres projectes. L’entitat Taarof 
Bi Salam dóna continuïtat amb 
aquest projecte a la seva tasca en 
defensa del codesenvolupament. 
Taarof Bi Salam, creada per ciu-

tadans marroquins residents a 
Montcada i Reixac, treballa en al-
tres projectes de cooperació amb 
el seu país d’origen, que també 
compten amb suport municipal. 
Un d’ells està destinat a l’alfabe-
tització de dones de la Vall d’Ou-
led i a la seva integració en el 
món laboral a través d’aprendre 
a fer productes artesans.

APORTACIÓ SOLIDÀRIA

L’entitat Taarof Bi Salam recull material 
terapèutic per enviar-lo al Marroc
Les aportacions es poden fer als centres cívics, a la Casa de la Vila i a Creu Roja

Pilar Abián | Redacció

l’apunt

Continua el programa “Gaudeix i coopera”

El Centre Cívic l’Alzina acull el 
15 de juny (19.30h) l’espec-
tacle teatral Consumir o no, 
aquesta la qüestió?, a càrrec de 
Setem Catalunya. El muntatge 
denuncia les condicions labo-
rals en què treballen milions 
de persones que fabriquen els 
productes que habitualment es 
compren. El 19 de juny, Regi-
na Arquimbau, de la Fundació 
per la Pau, oferirà la xerrada 
“La violència que acceptem”. 
La cita és a la Casa de la Vila, 

a les 18h. El Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina acollirà 
la xerrada “Mirem cap a l’Àfrica 
el 21 de juny, a les 18h, a càr-
rec de Justícia i Pau. A l’Espai 
Jove Can Tauler es representa-
rà l’obra Maduresa, de Ramzi 
Maqdisi, el 28 de juny a les 
19h. Finalment, el Centre Cívic 
Can Cuiàs oferirà el 29 de juny 
(18h) l’espectacle “Diners per 
a tothom”, un taller teatral que 
té com a objectiu donar a co-
nèixer la Banca Ètica | SD

Cadira de rodes | ARXIU 
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MONOGRÀFIC EDUCACIÓ

Els alumnes de quart d’ESO del municipi 
fi nalitzen l’etapa d’educació obligatòria 

4t A ESO IES La Ferreria 4t B ESO IES La Ferreria 4t C ESO IES La Ferreria

4t B IES Montserrat Miró 4t C IES Montserrat Miró

4t C IES La Ribera4t B IES La Ribera

4t A IES Montserrat Miró

4t A IES La Ribera

4t A Col·legi La Salle 4t B Col·legi La Salle 4t C Col·legi La Salle
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40 ANIVERSARI 

El CEIP El Turó acomiada els actes de 
celebració amb un dinar de germanor
L’AMPA guanya el segon premi d’un concurs organitzat per la Confederació Espanyola d’APAS

El Ceip El Turó va cloure el 9 
de juny el programa d’actes del 
seu 40è aniversari amb un dinar 
de germanor al pati del centre en 
què van participar 350 persones. 
Amb aquesta activitat es posava 
el punt fi nal al programa de ce-
lebració de l’efemèride, iniciat al 
mes de març amb la inauguració 

de la nova biblioteca del col·legi. 
En el marc de l’aniversari l’AMPA 
també ha posat en marxa el pro-
jecte “Un conte, una caminada, un 
joc” que ha dut a terme aquest curs 
destinat a cohesionar l’alumnat 
i a promoure el coneixement de 
la història local i que ha obtingut 
el segon premi del setè Concurs 
d’experiències educatives que or-

ganitza la Confederació Espanyola 
d’Associacions de Pares i Mares 
de Alumnes, dotat amb mil euros. 
“La notícia ha estat una agrada-
ble sorpresa per a l’AMPA i ens 
esperona a seguir amb el projec-
te l’any vinent centrat en un al-
tre eix temàtic com podria ser el 
medi ambient”, ha explicat Pepita 
Matllo, representant de l’entitat.

El dinar de germanor del dia 9 de juny va reunir 350 persones al pati del CEIP El Turó | NÚRIA SÁNCHEZ

Pilar Abián  | Redacció

Els joves montcadencs Judith 
Aibar i Sergi Teruel han gua-
nyat el concurs El Cortafuegos 
a Catalunya, del Ministeri de 
Medi Ambient, que pretén cons-
cienciar sobre la problemàtica 
dels incendis forestals. 
A Montcada, Protecció Civil va 
organitzar la campanya. El seu 
president, José Jiménez, ha va-
lorat molt positivament el seu 
desenvolupament, “pels conei-
xements sobre prevenció que 

han adquirit els alumnes”.
Els guanyadors estudien sisè de 
primària al CEIP El Turó i van 
resoldre de millor manera El 
Cortafuegos, que consistia a re-
produir un incendi i a actuar per 
extingir-lo. Els alumnes van ser 
obsequiats amb una estada del 4 
al 8 de juny en un parc natural 
de Segòvia. Coincidint amb el 
dia Mundial del Medi Ambient, 
el 5 de juny els guanyadors van 
rebre el premi en mans de la mi-
nistra Cristina Narbona. 

CONCURS NACIONAL

Dos estudiants locals 
guanyen “El Cortafuegos”  
La ministra de Medi Ambient els va donar el premi personalment

Sergi Teruel i Judith Aibar són els guanyadors del certamen nacional | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez | Montcada
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COMISSIÓ DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

La CNEE farà campanya per evitar que 
tanqui el servei local de logopèdia
La manca d’usuaris fa perillar la continuïtat del servei, ubicat a Montcada Nova

La Comissió de Necessitats Edu-
catives Especials (CNEE) enge-
garà una campanya per donar 
a conèixer el servei de fi sioterà-
pia i logopèdia del municipi. La 
manca d’usuaris fa perillar la 
continuïtat d’aquest servei ubicat 
a Montcada Nova i depenent del 
Servei Català de la Salut (SCS). 
Aquest és un dels temes que es 
va tractar a la darrera reunió de 
la CNEE, feta el passat 11 de 
juny a l’Ajuntament. “Fem una 
crida a les persones que neces-
sitin d’aquest serveis perquè es 
posin en contacte amb nosal-
tres”, explica la portaveu Caro-
lina Ibáñez. La gent interessada 
pot entrar al web d’Adimir (www.
adimir.montcada.cat).

Propostes. Adimir també va pre-
sentar dos projectes relacionats 
amb la integració social dels nens 
amb discapacitats. El primer con-
sisteix a establir acords amb uni-
versitats per aconseguir monitors 
especialitzats que, a canvi de les 

pràctiques, obtinguessin crèdits 
per la carrera. El segon projecte 
és la convocatòria d’un concurs 
de treballs de recerca en el món 
de les persones amb discapaci-
tats. El certamen s’adreçaria a 
estudiants de batxillerat dels cen-
tres de secundària de Montcada i 
estaria dotat econòmicament. “A 
partir del setembre veurem si 

podem tirar endavant aquestes 
propostes”, explica Ibáñez. Al 
setembre també es discutirà en el 
si del Consell Escolar Municipal 
(CEM), la sol·licitud de formar 
part d’aquest organisme on està 
representada la comunitat educa-
tiva. “Per nosaltres és molt im-
portant ser-hi per implicar am-
pes i professors”, ha dit Ibáñez. 

La darrera reunió de la CNEE va tenir lloc l’11 de juny a l’Ajuntament | SILVIA DÍAZ

en 2 minuts...

>  Ple juvenil amb alumnes de La Salle
Els estudiants de tercer d’ESO La 
Salle que van participar els dies 5 i 
8 de juny en una trobada amb l’al-
calde en funcions, César Arrizaba-
laga (PSC), i les regidores en funci-
ons d’Educació, Ana Rivas (PSC), i 
d’Infància i Joventut, Eva Gonzalo 
(PSC). Els alumnes van plantejar 
a la Sala de Plens qüestions rela-
cionades amb el medi ambient, el 
soterrament de la línia de França 
i la sanitat. Al llarg d’una hora i mitja, els joves van preguntar a 
l’alcalde sobre les actuacions que s’estan executant a la ciutat i els 
projectes de futur | NS

PILAR ABIÁN

> Nova edició del “Calaix de records”
L’activitat “Calaix de re-
cords” s’ha fet durant 
la darrera setmana de 
maig i la primera de 
juny als dos casals de 
gent gran del municipi, 
el de Montcada i Reixac 
(parc Salvador Allende) 
i el de la Mina. La inici-
ativa, organitzada per la 
Regidoria d’Educació, 
pretén fomentar un in-
tercanvi cultural entre infants i gent gran. Els avis expliquen als 
nens i nenes jocs amb els que ells gaudien quan eren petits i que 
molts infants desconeixen com fer ballar la baldufa, les carreres de 
sacs, saltar a la corda o el ball del hulla-hop, entre d’altres. Aquest 
any hi han participat els alumnes del Sagrat Cor, La Salle, CEIP El 
Viver, CEIP El Turó i CEIP Font Freda | SD

SILVIA DÍAZ

Laura Grau  | Montcada
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en 2 minuts...

> Acaba el curs d’educació viària
El curs d’educació 
viària ha acabat 
amb un balanç po-
sitiu per part dels 
organitzadors, la 
Policia Local i les 
regidories d’Educa-
ció i Salut Pública i 
Consum. Les sessi-
ons s’han adreçat a 
alumnes de tercer i 
cinquè de primària 
i de secundària i 
han estat continu-
ïstes amb les edici-
ons anteriors. Com 
a novetat, els alumnes de cinquè han valorat el funcionament del 
curs d’aquest any i, majoritàriament, tots han mostrat una actitud 
positiva de les classes. Una de les activitats més destacades del 
curs ha tornat a ser el circuit de bicicletes que el 28 de maig els 
alumnes de cinquè van protagonitzar al pati del CEIP Font Freda 
(a la imatge) | SD

> Subvenció per al “Montcada Connecta’t”
L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha rebut una subvenció de prop 
de 6.400 euros de la Diputació de Barcelona per al fi nançament 
d’una nova edició del programa “Montcada connecta’t”, que es des-
tina al foment de l’ús i la millora de les tecnologies de la informació 
i la comunicació. En el projecte participen la Regidoria de Partici-
pació Ciutadana, l’Ofi cina d’Atenció a la Dona i el departament de 
Sistemes d’Informació de l’Àrea Interna. L’objectiu del conveni és 
apropar l’accés a les noves tecnologies a tots els sectors de la pobla-
ció. D’altra banda, també es vol capacitar a les persones participants 
en els fonaments més bàsics del maquinari informàtic i les eines de 
comunicació telemàtica  | SD

POLICIA LOCAL

Telemir Montcada

> Gent que es mou

Espai d’expressió audiovisual
Un grup d’afi cionats de Montcada i Reixac ha creat una televisió a través d’Internet

Una desena d’afi cionats als mitjans 
audiovisuals han creat Telemir, una 
televisió que es pot veure a través 
d’Internet, una teleweb, on es pen-
gen videos sobre actes i entrevistes 
amb persones de Montcada. José 
M. Alcaide, un dels impulsors del 
projecte, ha explicat que “més que 
crear un mitjà de comunicació vo-
lem que els afi cionats disposin d’un 
espai audiovisual on tothom que 
ho desitgi pugui expressar-se”. De 
fet, Telemir actualment està buscant 
col·laboradors. Els interessats poden 
contactar a través del correu electrò-
nic telemir@mixmail.com.

Actes coberts. Tot i funcionar amb 
anterioritat, Telemir es va donar a co-
nèixer al maig amb motiu de la dar-
rera Fira d’Artesania i del Comerç de 
Can Sant Joan, barri on els afi cionats 
han treballat més perquè allà tenen 
el seu punt de reunió, a les ofi cines 
que cedeix l’Associació de Comerci-
ants del barri. Aquell dia Telemir va 
muntar un circuit tancat de televisió, 

va entrevistar polítics –en plena cam-
panya electoral– i va parlar amb boti-
guers i veïns. La televisió per Internet 
també va cobrir el dia de les elecci-
ons municipals del 27 de maig, amb 
entrevistes amb els candidats a l’Al-
caldia i connexions des de les seus 
dels partits polítics. Al web de Telemir 
també es poden consultar altres vi-

deos, com el debat electoral de Can 
Sant Joan i diversos monogràfi cs en 
els que els veïns exposen les seves 
reivindicacions, com els de la zona 
21 de Terra Nostra.

Alcaide monitoritzant el circuit de televisió desplegat la Fira de Can Sant Joan | SILVIA DÍAZ

  més informació
   Telemir Montcada
    www.telemir.es.vg

Silvia Díaz | Can Sant Joan
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Informació, assessorament sobre 
viatges, allotjaments, transport, 
turisme rural i alternatiu. Lloc: Es-
pai Jove Can Tauler 

www.montcada.cat

>Agenda Mostra de 
turisme
Del 15 de juny al 
20 de juliol

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 
“Llums d’Àfrica”
de Gabriel Brau

Fins al 15 de juliol

EXPOSICIÓ

FERROCARRILES 
de José Arias
Fins al 15 de juliol
ORGANITZA: AFOTMiR

DIA DE LA MÚSICA

L’EDAT DEL METALL
Cia. Hiplips

21 de juny, a les 19h
        ORGANITZA: DEPARTAMENT DE CULTURA

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

AULES OBERTES 
Teatre i música 
26, 27 i 28 de juny
a les 20 h
ORGANITZA: DEPARTAMENT DE CULTURA

15 l divendres
Exposició. Mostra de Turisme. Data: 
Fins al 20 de juliol. Lloc: Espai Jove Can 
Tauler. 

Exposició. Ferrocarriles. Puntos de en-
cuentro. Data: Fins el 15 de juliol. Orga-
nització Afotmir. Lloc: Auditori Municipal 
(pl. de l’Església, 12).

Torneig. Divendres de Play Station. Or-
ganitza: Col·lectiu de Joves Arcadia. 
Hora: 18h. Data: 15 i 29 de juny. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler.

Inauguració. Photomontcada 2007. 
Hora: 20h. Lloc: Casa de la Vila (c/Ma-
jor, 32). 

Teatre. Què consumir o no, aquesta és 
la qüestió. Organitza: Setem Catalun-
ya. Hora: 19.30h. Lloc: Centre Cívic 
l’Alzina. 

Concert. Actuació de cant coral popu-
lar. Hora: 22h. Lloc: Auditori. Actuaran 
les corals Mare de Déu del Turó, Santa 
Eulàlia i Nou Món Guinardó.

16 l dissabte
Festa. Cloenda del Projecte Esportiu de 
la Ribera. Hora: 10.30h. Lloc: Pista Mu-
nicipal Zona Esportiva Centre. 

Teatre. El diari d’Anna Frank, a càrrec de 
TEA 345. Hora: 21.30h. Lloc: La Unió. 

17 l diumenge
Concert. Recital Coral Musical. Hora: 
12h. Lloc: Gran Casino de Terra Nostra. 
Organitza: Associació Musical Giravol. 
Col·labora:  AV Terra Nostra.

18 l dilluns
Activitats. Setmana cultural de Can 
Cuiàs. Data: Fins el 23 de juny. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs. Organitza: Grup 
de Dones Can Cuiàs.

Exposició. Turisme sostenible i solidari. 
Data: Fins el 30 de juny. Lloc: Espai Jove 
Can Tauler.

19 l dimarts
Xerrada. La violència que acceptem. 
Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila. 

20 l dimecres
Sortida. Visita guiada a la Casa de les 
Aigües. Hora: 18h. Lloc: Parc de les 
Aigües. Reserves: Casa de les Aigües. 
Entrada: Gratuïta.

Festa Major de Can Sant Joan. Fins al 
24 de maig. Veure pàgina 17. Organitza: 
AV de Can Sant Joan. 

21 l dijous
XV Aniversari Grup de Dones de Can 
Cuiàs. Presentació del nou logotip de 
l’entitat.  Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic 
Can Cuiàs.
Xerrada. Mirem cap a Àfrica, a càrrec de 
Justícia i Pau. Hora: 18h. Lloc: Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina.

Inauguració. Mostra de Turisme. Hora: 
17h. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 

Dia de la música. Amb la companyia 
Hiplis i un recorregut per la història de 
la música. Hora: 19h. Lloc: Auditori. En-
trada gratuïta.

22 l divendres
Festa. 40è Aniversari CEAV. Organit-
za: CEAV i Ajuntament de Montcada i 
Reixac. Hora: 21h. Lloc: Plaça del Bosc 
de Can Sant Joan. 

Festa Major de la Ribera. Fins al 24 de 
juny. Veure pàgina 17. Organitza: AV de 
la Ribera. 

23 l dissabte
Sortida. Visita a Rupit, amb dina a nostra 
senyora del far. Hora: 9.30h. Organitza: 
Grup de Dones Terra Nostra

Revetlla de Sant Joan. Hora: 22.30h. 

Lloc: Sala d’Actes de la Unió. Organitza: 

SCR la Unió

26 l dimarts
Activitats. Danses de Bollywood. Hora: 
19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler. Entra-
da: Gratuïta.

Teatre. Aula oberta de teatre. Hora: 20h. 

Lloc: Auditori Municipal. Organitza: De-

partament de Cultura.

27 l dimecres
Activitats. Gran Circuit d’Scalèxtric. 

Hora: de 17.30 a 19.30h. Lloc: Parc de 

les Aigües. Organitza: Casal Infantil i Ju-

venil de la Ribera.

Trobada culinària. Rebosteria de tem-

porada i postres refrescants. Hora: 18h. 

Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Organitza: 

Grup de Dones Terra Nostra.

Curs. Anglès útil. Data: Fins el 4 de ju-

liol. Hora: de 19 a 20.30h. Lloc: Espai 

Jove Can Tauler. Inscripcions: Fins el 26 

de juny. Preu: 5 euros.

28 l dijous
Cinema. Visitem Palestina a través del 

cinema. Projecció dels documentals 

Nablus, La ciutat fantasma i Promises. 

Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Teatre. Maduresa, de Ramzi Maqdisi. 

Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Música. Aula Oberta de Música i Guitar-

ra. Hora. 20h. Lloc: Auditori Municipal. 

Organitza: Departament de Cultura.

29 l divendres
Espectacle d’animació. Diners per a tot-
hom. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic Can 
Cuiàs. Organitza: Xarxa de Dinamització 
de Participació Ciutadana.

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

15 16 17

22 23 2419 20 2118

2926 27 2825

Pardo Guix Guix

J.Vila Pardo PardoJ.Relat Rivas DuranJ.Vila

DuranJ.Vila J.Relat RivasE.Relat

Farmàciesjuny

63 4 52

30 1
J.Vila J.Vila

RivasE.Relat V.Nieto J.RelatGuix
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>La bústia del lector >Editorial
Comença un 
nou mandat
El 16 de juny es constituirà 
ofi cialment el nou Ple muni-
cipal per als propers quatre 
anys resultant de les elec-
cions del passat 27 de maig. 
En aquella jornada, el 51% de 
l’electorat va decidir no anar 
a votar, un fet digne d’anàlisi 
en profunditat per part de les 
diferents forces polítiques. El 
49% que sí ho va fer –11.709 
votants d’un cens de 23.925– 
va repartir el seu suport entre 
les cinc candidatures sense 
donar a cap d’elles una ma-
joria absoluta, encara que el 
PSC es manté com a primera 
força amb 9 regidors, més del 
doble que la llista d’ICV-EUiA, 
la segona més votada, que 
compta amb 4 representants, 
a l’igual que CiU.
L’electorat s’ha pronunciat a 
favor d’un nou equilibri de for-
ces que obligarà els socialistes 
a pactar per garantir un govern 
estable. Això, de fet, no és cap 
novetat tenint en compte que 
el PSC no ha governat mai en 
solitari tot i haver tingut l’opor-
tunitat de fer-ho, ja que en 
el mandat que és a punt de 
cloure ha tingut majoria ab-
soluta. El que no tindrà conti-
nuïtat serà el pacte entre PSC, 
CiU i ICV-EUiA, ja que mentre 
els ecosocialistes reclamen un 
govern exclusivament d’es-
querres, els socialistes no vo-
len renunciar a l’aliança que 
durant vuit anys han mantin-
gut amb Convergència. Per 
tant, tot apunta que durant els 
propers quatre anys es re-
produirà l’acord a què ja van 
arribar al 1999, el PSC i CiU. 
La història es repeteix, ara cal 
que els que l’han d’escriure ho 
facin amb bona lletra.
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el click

Bicicleta abandonada al carrer

Fa setmanes que aquesta bici 
roman lligada a un senyal de 
trànsit del carrer Sant Jaume. 
Està sense seient i deduïm que 
el seu propietari l’ha abandona-
da. En aquests casos qui se n’ha 
de fer càrrec? 

Pere Soler  |  MONTCADA

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
Sóc el president de la comunitat de propietaris del passatge de la Ci-
vada, nº7. El 27 de març vam rebre les claus del pis, construit per 
l’IMPSÒL, i encara no disposem de servei de Correus. A Correus m’han 
dit que és competència de l’Ajuntament. A qui hem de recórrer?
Josep Vila | Mas Duran

L’Ajuntament va fer al 2005 l’aprovació del nomenclator i numeració 
dels carrers de Mas Duran. Posteriorment va trametre el comunicat 
corresponent tant a Correus com a les empreses de subministrament 
de serveis, per tant, Correus n’està assabentada i ha de dotar el sector 
de carters. Els ròtuls dels carrers es col·locaran aviat ja que no els hem 
pogut encarregar fi ns que no hem recepcionat les obres | M. Carme 
Porro. Presidenta en funcions de l’Àrea Interna 

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 

Calle peatonal
Increíble pero cierto, era lo que me 
faltaba por ver en Montcada: ¡la 
custodia de la calle san Antonio, en 
manos de la policía municipal! La 
situación es la siguiente: cada maña-
na muchos vecinos de Montcada 
salimos a trabajar y, desde que nos 
han puesto la calle San Antoni pe-
atonal, nos tenemos que desviar por 
la Font Pudenta tardando desde ese 
punto hasta el puente de la Salle 
como 15 minutos para poder salir 
del municipio y todo ¿por qué? Pues 
porque sencillamente no sé a quien 
se le ha ocurrido la brillante idea de 
que dicha calle sea peatonal. Pues 
que sepan estas personas que a los 
vecinos de Carretera Vella y la Font 
Pudenta también nos molesta todo el 
tráfi co que ahora y desde el decreto 
ley pasa por nuestras calles.
¿Acaso señores no pagamos los mis-
mos impuestos? ¿Acaso a nosotros no 
nos gustaría tener también una calle 
peatonal con jardines y fl ores? Seamos 
un poquito coherentes y  hagamos las 
cosas pensando en todos  los vecinos. 
¿Por qué no pueden pasar por dicha 
calles los vehículos, por lo menos a las 
horas puntas? o ¿por qué no se busca 
alguna alternativa por donde se pue-
dea desviar el tráfi co para evitar aglo-
meraciones? Espero que ahora que ya 
han pasado las elecciones municipa-
les y se van a cumplir todas las pro-
mesas por parte de la Alcaldia, tengan 
esta en consideración esta. Gracias

Laura Sánchez
Montcada

Mi querida Express 
Si que te quiero, pero te abandono. 
Juntos hemos compartido muchas 
cosas. Son 15 años unidos día a día, 
frío, lluvia, sol, alegrías y penas y 
nunca te has quejado. Me has aguan-
tado a mí y a todos los que en un mo-
mento u otro te han conducido. Com-
pañera te mereces un monumento en 

la plaza mayor del pueblo. Siempre 
dispuesta, de noche y de día, podía 
confi ar en ti ¡Ahí estabas tu! Y para 
lo que hiciera falta. Ahora te vendo. 
Quisiera conservarte para siempre. 
No me importan ni tus años, ni tu es-
tado, ni tus quilómetros. Ni siquiera 
tener que pasar la ITV cada seis me-
ses, han sido y eres mi compañera.
La vida es cruel, pero te han cogido la 
matrícula. Ya no puedes aparcar don-
de a los demás coches ni los miran, 
tú eres una simple Express, nacida 
para trabajar ¡Qué lástima no haber 
nacido BMW, Porche, Mercedes o 
simplemente del Ayuntamiento!
Te abandono con todo el dolor de mi 
corazón, sólo espero que quien te com-
pre te quiera igual que yo y al cambiar 
de dueño, el agente de policía te vea 
con diferentes ojos. Un beso. 

Juan José Asensio
Can Sant Joan

Nou CAP
Quan es va inaugurar el CAP Les In-
dianes es va dir que tots els usuaris 
afectats rebriem a casa una carta de 
l’Institut Català de la Salut explicant-
nos que canviàvem de centre i assig-
nant-nos el nou metge que tindriem. 
Jo no sé la resta de veïns, però en el 
meu cas no he rebut res.
A banda d’aquesta manca d’informa-
ció, trobo que tampoc no és de rebut 
que ara, per canviar de metge i tor-
nar al CAP antic, haguem d’esperar 
mesos a tenir resposta. Personalment 
no tinc problema per desplaçar-me 
al Pla d’en Coll, però molts veïns del 
meu barri, sobretot persones grans 
amb problemes de mobilitat, han 
d’agafar dos autobusos per arribar-hi, 
quan abans, a la plaça Lluís Com-
panys tenien la parada al costat. Per 
a ells, mesos d’espera suposen un 
trasbals important. També he sentit a 
dir que al CAP de Montcada a la tar-
da només hi ha dos metges de cap-
çalera dels quals un està de baixa, de 

manera que l’altre ha d’assumir tots 
els pacients. Crec que aquest no és el 
servei que ens mereixem. 

M. Teresa Garcia
Terra Nostra

Servei de logopedia
Des de l’Associació de discapaci-
tats físics, psíquics i sensorials  de 
Montcada i Reixac (Adimir), us volem 
informar que al nostre municipi exis-
teix un servei gratuït de fi sioteràpia 
i logopèdia de la Seguretat Social. 
Aquest Servei atén a nens i adults  i 
pertany al Servei Català de Salut. Per 
accedir-hi es necessita una deriva-
ció per part del metge de capçalera 
o del pediatra del vostre ambulatori. 
L’adreça d’aquest Centre de Recupe-
ració és carrer Lleida 50-52. 
El Servei de logopèdia deixarà d’ac-
tuar a partir de setembre per man-
ca de pacients derivats (només hi 
ha 30 i es necessiten uns 80 per 
no tancar el servei). No volem que, 
per desconeixement dels usuaris, 
es tanquin aquests tipus de serveis 
que milloren la qualitat de la nostra 
salut dintre del nostre municipi. Per 
això volem recollir totes les persones 
que necessitin de logopèdia infantil 
o d’adults i enviar les dades al Cap 
d’aquest Centre de Recuperació i 
així intentar que el servei no es tan-
qui. Si coneixeu algú que se’n pugui 
benefi ciar adreceu-li a la nostra as-
sociació (telèfon 660 927 967) o al 
web: adimir.montcada.cat.

Adimir
Montcada 

Incendio en Lafarge
El 6 de junio la fábrica de Lafarge 
Asland tuvo un incendio que comen-
zó según la compañía a las 19.30h 
y, según los vecinos, a las 17.15. El 
fuego, que no se pudo apagar has-
ta las 20.30h, fue califi cado por la 
compañía de un “incidente sin im-
portancia” pero levantó grandes nu-

bes de polvo negro que pueden pro-
ducir graves problemas para la salud 
y para la ecología y que se dirigieron 
hacia el Turó, siendo Can Sant Joan 
y Terra Nostra las zonas más afec-
tadas. Hasta la fecha desconocemos 
qué tipo de productos se quemaron, 
la cantidad que emitió la fábrica a 
la atmósfera y la peligrosidad que 
tienen para la salud. Sabemos que 
actualmente Asland utiliza en el pro-
ceso de producción varios productos 
que son altamente cancerígenos, 
como las 83.000 toneladas anuales 
de cenizas volantes. Por ello, quere-
mos que nos hagan llegar el informe 
de los bomberos, para conocer el al-
cance real de los hechos.
Por otra parte, sabemos que este no es 
el primer caso en que una instalación 
de Lafarge Asland sufre un incendio 
(20-3-07 en su cementera de Villalu-
enga de la Sagra y en 24-10-06 en su 
fábrica de Puerto de Sagunto). Tambi-
én conocemos su falta de responsabi-
lidad, como sucedió con el barco Ulla 
(con 3.488 toneladas de cenizas volan-
tes de una Central Termica, exportadas 
a Turquía sin autorización) que dejó 
abandonado en un puerto turco en el 
año 1999, hasta septiembre de 2004.
Por todo esto exigimos un plan de eva-
cuación para Montcada y especialmente 
para nuestro barrio. No puede ser que 
por no existir este plan centros o 
establecimientos públicos llamen a 
la asociación preguntándonos qué 
actuaciones o medidas deben to-
mar. También nos preocupa el em-
peño de Lafarge de minimizar este 
incidente y de esconder la hora en 
que realmente se inició el incendio. 
¿Trataron de solucionarlo ellos para 
esconder lo que estaba sucediendo? 
o simplemente ¿su Plan de Emergencias 
no funcionó y tardaron más de dos horas 
en apercibirse del incidente? Pedimos 
que se depuren responsabilidades. 

AV Can Sant Joan
Can Sant Joan 

El proper número, el 29 de juny
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Del 15 de juny al 15 de juliol el 
municipi viurà la segona edició 
del Photomontcada, una inicia-
tiva de l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afotmir) 
que pretén apropar la fotografi a 
al gran públic. Propostes com 
aquesta i una trajectòria de prop 
de 20 anys li han merescut a 
l’AFOMiR el guardó de Millor 
Societat Fotogràfi ca 2007 per part 
de la Confederació Espanyola de 
Fotografi a (CEF). Segons el pre-
sident de l’entitat, Cosme Oriol, 
“aquesta distinció suposa un re-
coneixement important a la nos-
tra tasca en pro de la fotografi a”
A l’edició d’aquest any es do-
nen cita autors de prestigi com 
Gabriel Brau, soci de l’Afotmir, 
que acaba de ser distingit com 
a Premi Nacional de Fotografi a 
2007 per la CEF –veure requa-
dre.  L’exposició de Brau, a la 
Casa de la Vila, es titula Llums 
d’Àfrica i és la que obre el pro-
grama el 15 de juny a les 20 h.

Programa. La resta d’autors són 
el malagueny José Arias amb l’ex-
posició Ferrocarriles. Punto de 
encuentro (a l’Auditori); l’asturià 
Ramón Fernández ‘Rafer’, amb 
fotos sobre les societats oblidades 
(a La Unió i al bar Peña de Mas 
Rampinyo); el basc José L. Irigo-
ien, sobre el Senegal (al Casino 
de Terra Nostra, Centre Cívic de 
Can Cuiàs i Casal de Gent Gran 

de la Mina) i l’igualadí Salvador 
Massana, amb una mostra sobre 
castellers (a la Fundació Cultural 
i al bar Kactus). 
El Centre Cívic Antigues Escoles 
de Mas Rampinyo també acolli-
rà dues exposicions de socis de 
l’Afotmir i un taller de positivat 
digital a càrrec de Gabriel Brau el 
30 de juny i l’1 de juliol. El con-
curs infantil i juvenil s’ha anul-
lat per manca de participants. 
El programa també inclou una 
mostra de fotografi es antigues 
de Montcada que es podrà visi-
tar a l’Auditori del fons de Juan 
Aguilar cedit a l’Ajuntament per 
Joan Matllo.

>Cultura

PHOTOMONTCADA 2007

Afotmir porta al municipi les exposicions de 
fotògrafs de reconegut prestigi nacional
L’entitat ha rebut la distinció de Millor Societat Fotogràfi ca 2007 per part de la Confederació Espanyola de Fotografi a (CEF)

Laura Grau  |  Redacció

Teatre per la identitat,  
a l’Auditori Municipal
PÀG.  22

Suplement especial 
de Festa Major
PÀG.  27, 28 i 29

Una de les imatges que integren la mostra de Gabriel Brau, Llums d’Àfrica  |  G.BRAU

Gabriel Brau, Premi Nacional de Fotografi a 2007

El 1998 Gabriel Brau (Cardedeu, 
1957) descobreix Àfrica i queda com-
ple tament fascinat. L’exposició Llums 
d’Àfrica –que es pot veure a partir del 
15 de juny a la Casa de la Vila– és 
el fruït de diferents viatges al con-
tinent africà i vol ser un homenatge 
als seus habitants, els quals s’aferren 
amb dignitat a una forma de vida 
tradicional on les úniques coses que 
importen són la família i la terra. “He 
intentat mostrar com viuen, com 
són i trencar la visió catastròfi ca que 
apareix sempre als mitjans de comu-

nicació”, explica el fotògraf. El Premi 
Nacional de Fotografi a 2007 suposa 
un reconeixement important de la 
seva trajectòria que s’inicia el 1976 
com a afi cionat. El 1989 aconse-
gueix dedicar-s’hi professionalment, 
combinant els treballs de publicitat 
al seu estudi de Cardedeu amb el 
reportatge de caràcter documental i 
de viatges, “que és on em sento més 
còmode com a artista”. Tot i no viure 
a Montcada, es va vincular a l’Afotmir 
arran de la seva amistat amb el presi-
dent, Cosme Oriol.

“El documental de viatges és on em sento més còmode”

Bridge, una de les fotografi es de l’exposició Ferrocarriles, de José Arias  |  J.ARIAS

Gabriel Brau |  JESÚS JAIME
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en 2 minuts...

> Mostra sobre la desertització
“Deserts i Desertització” és el títol de l’exposició que acull la biblio-
teca pública de Can Sant Joan (Turó, 45). La mostra està formada 
per 12 plafons amb informació sobre la sequera, el procés de de-
sertització, el canvi climàtic i tots aquells perills mediambientals que 
amenacen el planeta a causa del mal ús i l’abús que hem fet els 
éssers humans dels recursos limitats de la terra. L’exposició ha estat 
elaborada per l’Associació de les Nacions Unides de Catalunya i es 
podrà visitar fi ns al 26 de juny. |  LG

> Vetllada ètnica al Casino de Terra Nostra
El grup Minimal 
Acoustic Band va 
actuar el 8 de juny 
a la terrassa del 
Casino de Terra 
Nostra en un acte 
organitzat per l’AV 
del barri. Aquesta 
banda combina 
la música ètnica i 
instruments tradi-
cionals d’arreu del 
món amb ritmes moderns. Un espectacle de qualitat que va obrir el 
programa d’estiu al Casino. L’entitat oferirà concerts de jazz i altres 
tipus de música durant el programa Juliol a la Fresca | LG

> Concerts de cant coral
Les corals Mare de Déu del Turó, Nou món Guinardó i Santa Eulàlia 
oferiran un concert de cant coral popular el 15 de juny (22 h) a 
l’Auditori. L’entrada és gratuïta. D’altra banda, amb motiu del fi  de 
curs, l’Associació Musical Giravolt farà un petit recital el pròxim 19 
de juny (12 h) al Casino de Terra Nostra. L’entitat ha obert el termini 
d’inscripcions per al casalel musical d’estiu que tindrà lloc del 2 al 
27 de juliol. Més informació al telèfon 935 642 336 |  LG

> ‘L’edat del metall’, a l’Auditori

Amb motiu del Dia Internacional de la Música, el 21 de juny, l’Auditori 
(19 h) acollirà l’espectacle familiar L’edat del metall amb la companyia 
Hiplips, un quintet d’instruments de vent que farà un recorregut per diver-
ses èpoques musicals de la història. L’entrada és gratuïta. | LG

 LAURA GRAU

El grup Tea 345 estrenarà el 16 
de juny a la sala gran de La Unió 
(21.30 h) l’adaptació teatral d’El 
diari d’Ana Frank. L’obra l’han 
codirigida David Velasco, Robert 
Navarro, Jordi Escrigas i Albert 
Arévalo i l’interpreten una dese-
na de joves d’entre 15 i 22 anys. 
Aquest és el segon muntatge tea-
tral del grup que, després d’estre-
nar-se amb la comèdia Criatures 
–l’abril de 2006–, canvia de re-
gistre i afronta un text dramàtic, 
“amb molt diàleg i monòlegs 
intensos que suposen un repte 
interpretatiu per als actors”, ex-
plica Arévalo. 

Història verídica. El fi l conduc-
tor de l’obra és el diari que va 
escriure una nena jueva, Ana 
Frank, durant l’ocupació nazi 
d’Holanda. Ella i la seva famí-

lia van estar amagats a les golfes 
d’uns magatzems d’Àmsterdam 
durant dos anys fi ns la seva 
detenció i mort en un camp de 
concentració. “Hi ha moments 
molt durs, perquè a partir de 

la inocència de la nena, se’ns 
fa present la barbàrie del ge-
nocidi nazi”, apunta Arévalo, 
qui també ha destacat que els 
actors han fet un treball d’apro-
ximació a la cultura hebrea.

TEATRE

Tea 345 estrena l’adaptació teatral 
d’‘El Diari d’Ana Frank’ a La Unió

Laura Grau  |  Montcada

L’obra compta amb la participació de joves actors amateurs d’entre 15 i 22 anys

El grup Saiuc assaja una paròdia 
sobre els lliuraments de premis

El grup de teatre Saiuc prepa-
ra l’obra Premio Juanete 2007 
que s’estrenarà el 30 de juny en 
el marc del  15è aniversari del 
Grup de Dones de Can Cuiàs 
(a les 19.30 i a les 20.30 h). Es 
tracta d’una paròdia de les en-
tregues de premis, amb textos 
refosos de Shakespeare, García 
Lorca i Miura, entre d’altres. La 
trama es desenvolupa en l’ac-
te d’entrega dels premis fi cticis 
Juanete i “té moments de gran 
hilaritat”, segons explica una de 
les integrants, Carmen López. 
Després hi haurà un sopar i un 
ball a la pista coberta Parc Turó 

blau. Prèviament el 21 de juny 
(19 h) el col·lectiu de dones pre-
sentarà el seu nou logotip en el 
qual ha col·laborat la Fundació 

Joan Capella. I del 25 al 30 de 
juny el Centre Cívic acollirà una 
exposició dels treballs dels tallers 
d’art.  

Actors de Tea 345, en un moment de l’assaig de l’obra El diari d’Ana Frank | ALBERT ARÉVALO

Núria Sánchez  |  Can Cuiàs 

Actrius del grup de teatre amateur Saiuc, assajant al Centre Cívic Can Cuiàs | NÚRIA SÁNCHEZ

Teatre per la identitat és una inici-
ativa de la Platataforma Argentina 
contra la Impunitat que té com ob-
jectiu principal divulgar la campa-
nya de recerca de més de 500 joves 
que van ser robats a les seves mares 
als centres de detenció clandestins 
durant l’última dictadura militar. 
L’ Associació Abuelas de Plaza de 
Mayo estimen que a España resi-

deixen una cinquantena d’aquests 
joves, els quals desconeixen la seva 
identitat real. El cicle teatral inclou 
9 peces teatrals que refl exionen 
sobre aquest període negre de la 
història argentina. A l’Auditori es 
representaran el 30 de juny (21 h) 
dues d’aquestes obres: La tensión 
de la cuerda, de la montcadenca 
Eva Sánchez,  i Hija de la dictadura 
argentina, de Lucila Teste. La resta 

d’obres es representen a centres cí-
vics i ateneus de Barcelona. El text 
de Sánchez és un monòleg d’un 
equilibrista que té dubtes sobre el 
la seva identitat “i camina sobre la 
corda fl uixa entre un passat fals i 
un futur intangible”, explica. Teste, 
fi lla de pares desapareguts, explica 
la tragèdia de milers de famílies a 
partir de la seva experiència perso-
nal.

L’Auditori serà un dels escenaris 
del II Cicle de Teatre per la identitat

Laura Grau  |  Redacció

El 30 de juny acollirà ‘La tensión de la cuerda’, un text de la montcadenca Eva Sánchez

El grup Divinas actua a la Sala Apolo. El grup montca-
denc Divinas actuarà el 20 de juny (21 h) a la Sala Apolo de Barcelona 
en una festa swing on presentarà el seu nou espectacle Sing! Sing! Sing! 
Acompanyades de set músics en directe i caracteritzades com cantants 
dels anys quaranta faran ressonar cançons que han fet història. L’entrada 
és gratuïta i només cal reservar plaça a l’e-mail singsingsing@divinas.cat.

NÚRIA SÁNCHEZ

La representació s’emmarca en el 15è aniversari del Grup de Dones de Can Cuiàs

 PATRICIA LAFUENTE
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‘ÒPERA A SECUNDÀRIA’

La Coral de l’IES La Ferreria 
participarà a l’òpera ‘Lisístrata’
La iniciativa pretén que els alumnes entenguin la riquesa musical i dramàtica d’aquest gènere

La Coral de l’IES La Ferreria 
participa per segona vegada 
consecutiva a l’activitat Òpe-
ra a secundària, una proposta 
educativa organitzada pel Gran 
Teatre del Liceu, l’Institut Muni-
cipal d’Educació de Barcelona, 
la Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya i el Teatre Nacional 
de Catalunya. El seu objectiu és 
fer participar l’alumnat dels cen-
tres de secundària en una repre-
sentació operística, interpretant 
les parts corals. Enguany l’òpera 
escollida és Lisístrata, amb llibret 
i música d’Albert Carbonell.
El director de la Coral, Òscar 
Altide, professor de música i 
director del centre, destaca l’ex-
periència única que suposa per 

aquests joves poder actuar al 
TNC. “Estan il·lusionats i han 
treballat dur per fer un bon pa-
per en la representació”. La coral 

montcadenca actuarà el 16 de 
juny en una funció per a les fa-
mílies i el 18 de juny en una altra 
per a alumnes.

Laura Grau  |  Montcada

La mostra de 
grups locals 
omple l’Abi

Set bandes locals van actuar el 
passat 1 de juny a l’Abi en un 
macroconcert per a joves amb 
motiu de la Festa Major. La sala  
va quedar petita per acollir els 
assistents a la cita musical que va 
reunir els grups Nikeriendo, Ita-
ca, La Pegatina, Penguin Race, 
All sex my coven, El turno del 
Pez Simón i Nigram.

Laura Grau  |  Montcada

Els membres de la Coral de l’IES La Ferreria, després d’un assaig al TNC | AGUSTÍ RUIZ

A la sala gran de l’Abi no cabia ni una agulla al concert de grups de Montcada |  ALBA MUÑOZ
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Prop de 400 persones han parti-
cipat en la vintena de cursos i ta-
llers de la Regidoria de Cultura la 
temporada 2006-7. L’àrea d’Arts 
Plàstiques i Visuals, que inclou 
pintura, talla i escultura i fotogra-
fi a, ha comptat amb 145 alumnes 
matriculats; l’Àrea d’Expressió 
Corporal, que engloba dansa ori-
ental, ioga, tai-txí i teatre, 140 i 
l’Àrea d’Expressió Musical, 90. 
Amb motiu de l’acabament de les 
classes els alumnes dels cursos de 
teatre, música i guitarra i guitar-
ra elèctrica faran aules obertes a 
l’Auditori (els dies 26, 28 i 29 de 
juny respectivament, a les 20 h) 
per tal de compartir amb els fa-
miliars i públic en general el que 
han après durant el curs .

Repertori. En el cas de l’aula ober-
ta de teatre, el primer grup farà 
escenes de l’obra Opus primum, 
de Hadi Kurich, sobre la guerra 
de Bòsnia, i el segon interpreta-
rà fragments de l’obra de Mercè 
Rodoreda, La senyora Florentina 

i el seu amor Homer. L’aula ober-
ta de música i guitarra es planteja 
com una classe més amb un do-
ble objectiu: crear una connexió 
musical entre els alumnes i que 
visquin l’experiència de trobar-se 
damunt d’un escenari. Sense la 
pretensió de ser un concert, els 

alumnes de guitarra elèctrica in-
terpretaran cançons de diversos 
estils per mostrar aspectes com 
l’acompanyament, les melodies 
i també la capacitat d’improvisa-
ció. Es podran escoltar temes de 
Santana, Eagles, U2, Barón Rojo 
i Led Zeppelin, entre d’altres.

CURSOS I TALLERS DE CULTURA

Un total de 375 persones han pres 
part en l’oferta de la temporada

Laura Grau  |  Redacció

Els tallers de teatre, música i guitarra i guitarra elèctrica faran aules obertes per fi  de curs

HIP HOP

Carles Andreu, campió 
nacional de hip-hop
El grup de hip hop Chief Roc-
kers, liderat pel jove montca-
denc Carles Andreu Rodríguez 
‘Duke’, s’ha proclamat campió 
d’Espanya al certamen celebrat a 
mitjan de maig al pavelló olím-
pic de la Vall d’Hebron després 
de superar més d’una vintena de 
grups vinguts de tot el territori 
espanyol.

Currículum. Dedicat al món del 
ball des de fa 7 anys, l’any pas-

sat ja va guanyar el primer pre-
mi del concurs en la categoria 
sènior. Ha passat per les escoles 
de dansa Coco Comín i Tribu 
Urban Center, entre d’altres. Ac-
tualment compagina els estudis 
de dansa a Barcelona, Los An-
geles i París amb la tasca com a 
professor en diverses escoles de 
ball i gimnasos de Vilanova i la 
Geltrú, Badalona i Barcelona. El 
meu pròxim repte és el Campio-
nat Internacional de hip-hop que 
es fa a fi nal de juliol a Burgos.

Alumnes de teatre van representar una obra de Xavier Fàbregas al novembre | SANTI ROMERO

Laura Grau  |  Redacció

Carles Andreu, a la dreta de la foto, amb el  grup de hip-hop Chief Rockers | ARXIU
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Del 21 al 24 de juny Can Sant 
Joan viurà la seva Festa Major 
que inclou novetats destacades 
com el pregó inaugural, a càrrec 
dels alumnes del CEIP el Vi-
ver, i el I Aplec de Corals, amb 
la participació de l’Escolania de 
Montcada, Giravolt, la Coral 
d’Avis de Can Sant Joan-la Ribe-
ra i la Coral Centro Aguileño  –el 
21 a les 19h. El principal escenari 
de la festa serà la plaça Bosc, que 
estarà decorada per a l’ocasió. El 
22 de juny (22h) el CEAV projec-
tarà un documental sobre el 40è 
aniversari de l’entitat i, a partir 
de la mitjanit, l’orquestra de rock 
català Virus farà ballar els més 
joves.  

Revetlla i xurros. El 23 de juny hi 
haurà parc infantil, gegants, sar-
danes i cercavila de la Colla de 
Diables  a les 22h. L’orquestra La 
Metro amenitzarà la revetlla que 
incorpora com a novetat el ball 
del fanalet i una xocolatada amb 
xurros a les 5 h que permetrà 

respostar energia als qui no se’n 
vagin a dormir fi ns després de la 
Traca, que tindrà lloc a partir de 
les 6h amb l’animació del la xa-
ranga Los Labradores. La tercera 
edició de la Baixada de Carre-
tons –el 24, a les 10.30h– és una 
de les cites més esperades. A les 
12 h la xaranga Més Tomàquet 
farà una cercavila per tot el barri 
fi ns a la plaça de la Pedra on es 

farà el lliurament de trofeus del 
concurs de paelles. A la tarda hi 
haurà futbol, havaneres amb el 
grup L’Espingari i teatre al Casal 
de la Mina. La Festa clourà amb 
un castell de focs artifi cials. El 
president de l’AV de Can Sant 
Joan, José Luís Conejero, ha des-
tacat que enguany s’ha représ la 
comissió de festes amb la implica-
ció de nou entitats dels barri. 

FESTA MAJOR DE CAN SANT JOAN

La comissió de festes reuneix una 
desena d’entitats del barri

Laura Grau  |  Can Sant Joan

La programació inclou novetats com el pregó, el I Aplec de Corals i un concurs de paelles

FESTA MAJOR DE LA RIBERA

El programa festiu es farà 
al Parc de les Aigües

Les obres de remodelació que 
s’estan fent a la Ribera han obli-
gat a traslladar l’escenari de la 
festa al Parc de les Aigües (a la 
zona de petanca). El programa 
arrenca el 22 de juny amb un 
taller de pintura creativa, una 
xocolatada i una discomòbil a 
la nit. El 23 de juny destaquen 
la gimcana matinal, el circuit de 
jocs infantils a la tarda i la boti-
farrada popular. A les 23 h co-
mençarà la revetlla de Sant Joan. 

El darrer dia, el 24 de juny, s’ha 
programat un esmorzar popular, 
un parc infantil, una festa de l’es-
cuma i una arrosada popular. A 
les 23 h hi haurà un gran castell 
de focs artifi cials al riu Besòs or-
ganitzat conjuntament amb l’AV 
de Can Sant Joan. La presiden-
ta de l’AV de la Ribera, Elisa 
Fernández, espera que la festa 
“sigui molt participativa”. La 
Festa de les Cultures, que altres 
anys estava inclosa al programa, 
es farà a l’octubre.

Un moment de la baixada de carretons de la passada edició | SANTI ROMERO

Laura Grau  |  Redacció

La revetlla de la Ribera ja no es farà a la pista esportiva com l’any passat | SANTI ROMERO 

Can Cuiàs celebra la seva 
Setmana Cultural
Del 18 al 13 de juny tindrà lloc la 
Setmana Cultural de Can Cuiàs 
que organitzen conjuntament el 
Centre Cívic, l’AV de Can Cuiàs,  
el Grup de Dones i l’Associació Es-
portiva. El programa arrenca el 18 
a la tarda amb jocs gegants a la pis-
ta coberta del parc del Turó Blau i 
un taller de dansa oriental al Centre 
Cívic. Una novetat és el I Concurs 
de Fotografi a sobre desperfectes 
del barri que promou l’AV. El 20 

a la tarda hi haurà una simultània 
d’escacs i concert dels alumnes del 
taller de guitarra. El 21, tallers de 
fang, bijuteria i tenyit de tel·les. A 
les 18 h es presentarà el nou logotip 
del Grup de Dones al Centre Cívic. 
El 22 s’ha previst una mostra dels 
tallers d’aquest col·lectiu (fl amenc, 
ball modern i batuka). L’últim dia 
hi haurà petanca al matí, torneig de 
futbolí a la tarda i a la nit, la revetlla 
de Sant Joan que es farà a la pista 
coberta.

Laura Grau  |  Redacció

Els Amics de 
Reixac preparen 
la revetlla de 
Sant Pere

Els dies 20 i 27 de juny es poden 
adquirir els tiquets per la Revetlla 
de Sant Pere que organitza Amics 
de Reixac al despatx parroquial 
de l’església de Santa Engràcia 
(de 19 a 20 h). La revetlla tindrà 
lloc el 29 de juny a Reixac. Més 
de 200 persones van participar 
a l’Arrossada popular que va fer 
l’entitat el 10 de juny amb motiu 
de la seva assemblea anual.

Laura Grau | Redacció

La paella d’arrós dels Amics de Reixac va estrenar cuiner aquest any | SÍLVIA ALQUÉZAR
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el retro-visor Laura Grau 
Fundació Cultural

El montcadenc Mariano Serratosa el va fer construir el 1899 per llogar-lo com a restaurant i sala d’espectacles

Lentament els carrers de la nostra 
ciutat canvien d’aspecte a mesu-
ra que es fan intervencions urba-
nístiques i que van desapareixent 
edifi cis que hi han estat durant 
molts anys. Durant el mes de 
maig s’ha enderrocat l’immoble 
que ocupava la cantonada entre 
el carrer Major i el carrer Genera-
litat. Aquest edifi ci el va fer cons-
truir Mariano Serratosa el 1899 
i el va llogar com a fonda i local 
d’espectacles. La Fonda España 
oferia habitacions als viatgers i 
àpats calents. També era el lloc 
de trobada de tertulians i polí-
tics. Al local s’hi feia ball, teatre i 

projeccions de cinema. El nét del 
propietari, Salvador Serratosa, de 
86 anys, recorda que quan tenia 
11 anys va assistir a una sessió 

de cinema mut amb la música 
d’una pianola. Durant la Guerra 
Civil, la CNT-FAI es va incautar 
l’edifi ci i el va convertir en un 
magatzem d’aliments. A principi 
dels quaranta, van començar les 
obres del cinema España –que 
ocupava la sala de ball i una part 
de la fonda, amb 700 butaques i 

una gran pantalla. Serà el primer 
cinema que hi haurà a Montcada, 
on s’estrenen pel·lícules com Allò 
que el vent s’endugué o Sin nove-
dad en el alcázar, dues de les més 
exitoses que recorda Serratosa. 
Existia un acord amb els cinemes 
de Ripollet i Cerdanyola per pas-
sar les mateixes pel·lícules. Tres 

ciclistes s’ocupaven de portar-les 
d’un municipi a l’altre. “L’arriba-
da del Siscents i la televisió en 
color ens van fer entrar en cri-
si”, recorda. El 1974 el Cinema 
España tanca les seves portes i, a 
fi nal dels setanta, ho fa la Fonda 
España. El 1981 l’edifi ci passa a 
mans de Constructores Tort.

Adéu a l’edifi ci de la Fonda España

La Fonda España estava a la cruïlla entre el carrer Major i el carrer del ‘Generalísimo’ | ARXIU FUNDACIÓ CULTURAL

La Fonda España 
oferia habitacions 
als viatgers i era el 
lloc de trobada de 
tertulians i polítics

‘Descobreix 
una joia del 
museu’ atrau 
una trentena de 
participants

Un total de 32 nens han pres 
part a l’activitat Descobreix una 
joia del museu que va proposar 
als museus catalans la Direcció 
General del Patrimoni Cultu-
ral de la Generalitat amb motiu 
del Dia Internacional dels mu-
seus, el 18 de maig. El Museu 
Municipal va organitzar un joc 
de pistes perquè els participants 
descobrissin una de les peces del 
museu prèviament seleccionada 
i la dibuixessin. Entre els 6 parti-
cipants que van encertar el joc es 
va sortejar un lot de llibres edi-
tats a la localitat. El guanyador 
va ser Carlos Cerezo, de 7 anys.

Laura Grau  |  Montcada

Els encertants i la directora, M. Duran | MM
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FESTA MAJOR 2007

La diversitat de propostes i el bon 
temps fan sortir la gent al carrer
Els organitzadors destaquen l’elevada participació i l’èxit del Mercat Medieval com a focus d’atracció de la festa

L’últim dia de la Festa Major va començar amb l’espectacle infantil dels Pepsicolen a la plaça de l’Església i va ser força participatiu | PEDRO CABALLERO

Tothom ha coincidit a dir que aquesta Festa Major ha estat una de les més 
participatives dels darrers anys. El bon temps i el fet que el programa ofertés 
una gran diversitat de propostes va donar lloc a una important afl uència de 
públic a la majoria dels actes, que van tenir lloc de l’1 al 4 de juny. Els especta-
cles familiars, de gran qualitat, van atraure força públic, però també els balls 
amb orquestra i els concerts. El mercat medieval, que va estar al carrer Major 

durant els dos últims dies, va ser un important focus d’atracció per a la gent 
que sortia a passejar sense una fi nalitat concreta. Una altra cita consolidada és 
el Concurs de Focs Artifi cials Ciutat de Montcada, que novament ha tingut 
molt bona acollida. Tot i la distància del nucli urbà, la fi ra d’atraccions va 
registrar nombrosos visitants, molts dels quals van usar el trenet gratuït que 
va posar a disposició dels ciutadans l’Ajuntament | LG

Recepció de Festa Major a la Casa de les Aigües | NÚRIA SÁNCHEZ

El Mercat Medieval va atraure força públic | MANUEL ALMAGROEl pregoner va ser el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó | NÚRIA SANCHEZ

Cercavila pels carrers | MANUEL GALLART

Pirotècnia Ricardo Caballer | M. ALMAGRO

Pirotècnia Pablo | MANUEL ALMAGRO

Pirotècnia Zaragozana | MANUEL ALMAGRO

Pirotècnia Tomàs | MANUEL ALMAGROTrobada de puntaires al carrer Major | MANUEL ALMAGRO
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FESTA MAJOR 2007

Mojinos Escozíos | MANUEL ALMAGROLa banda Pentina el gat va fer ballar els més joves | PEDRO GARCÍA Efecto Mariposa | MANUEL GALLART Les 8 hores de rock | DOMINGO CALLEJA

Espectacle de fl amenco amb Lolo de Jerez | MANUEL ALMAGRO

Concert de l’Orquestra Maravella al pavelló | PEDRO GARCÍA La Banda del surdo en plena actuació | PEDRO CABALLERO

L’Orquestra Privada va amenitzar el ball de nit | MANUEL GALLART Rumba catalana amb Sabor de Gràcia | PEDRO CABALLERO

L’espectacle de circ de Los Gingers va ser força atractiu | PEDRO CABALLERO

Les sardanes formen tradicionalment part del programa | PEDRO CABALLERO

Havaneres a càrrec d’un grup de casa, L’Espingari | SOFIA REBOREDA
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FESTA MAJOR 2007

Centenars de persones van menjar sardines a la Font Pudenta | PEDRO CABALLERO Aquesta gran paella de l’AV de Montcada Nova va ser tastada per un gran nombre de veïns | ÁNGEL HENARES

Guanyadors del torneig infantil d’escacs de la UE Montcada | MANUEL ALMAGRO

Tir amb arc a la llera del Besòs | PEDRO CABALLERO Futurs corredors de la Milla Urbana, en plena carrera | MANUEL GALLART

Exhibició de bicitrial davant del Miquel Poblet | ÁNGEL HENARES

Molts veïns van poder anar a la Fira d’atraccions en trenet | MANUEL GALLART

Els Diables de Can Sant Joan van coordinar el Correfoc | MANUEL GALLART Campionat de tir al plat a Can Piqué | MANUEL GALLART

Festa Major Popular

El 2 de juny i fora del programa 
ofi cial de Festa Major un grup 
de joves vinculat a diferents 
entitats del municipi va orga-
nitzar una festa a la cantonada 
entre els carrers Bogatell i Sant 
Antoni. Hi va haver botifarra-
da popular, gegants, hip-hop i 
cursa de relleus, entre d’altres 
activitats. També van actuar els 
grups La Pegatina, Els amants 
de Lulú i l’stickista Guillermo 
Cides. La festa va comptar amb 
la col·laboració de diversos co-
merços de Montcada i va atrau-
re força públic jove | LG

Un grup de joves fa la seva pròpia festa major amb actes al carrer

NÚRIA SÁNCHEZ
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Luis Fernández, nou 
entrenador del CD 
Montcada.  PÀG. 32 

Cartellera de luxe a 
l’edició 2007 de l’Open 
d’escacs.  PÀG. 35

BÀSQUET MASCULÍ. Lliga EBA  

El Valentine tanca la plantilla amb 
la incorporació de tres fi txatges   
El conjunt local ha contractat un base, un aler i un pivot que no superen els 20 anys per rejovenir el bloc

El pivot perpetuenc Albert Griso, 
que juga al Valentine masculí, 
ha rebut el guardó de millor es-
portista de Santa Perpètua de la 
temporada anterior que atorga 
l’Ajuntament d’aquesta localitat 
vallesana. Griso va recollir el pre-
mi en el decurs d’un sopar el 8 de 
juny. “Sempre és una satisfacció 
que et donin un premi així”, va 
comentar el jugador   | SD

guardó

Griso, millor esportista de Santa Perpètua

El Valentine masculí ja té la plan-
tilla de la temporada vinent. El 
club montcadenc ha apostat per 
donar continuïtat a la majoria de 
jugadors d’enguany, amb les re-
novacions d’Albert Griso, Lluís 
Curto, Dani Pérez, Raúl Ortega, 
Jaume Santandreu, Unai Abris-
queta i Jordi Pons. No segueixen 
a l’entitat local el pivot alemany 
Marco Günter i els alers Àlex Are-
nas i Lisard Ruiz. 

Fitxatges. El Valentine masculí ha 
incorporat tres joves jugadors, que 
va presentar ofi cialment el 6 de 
juny a les ofi cines del club. Es trac-
ta de l’aler Marc Maldonado, de 
20 anys i 1’95 metres d’alçada que 
militava al CE Laietà, de Copa 
Catalunya. “El meu punt fort és 
el rebot”, ha indicat Maldonado. 
Del Laietà també prové Janel Pa-
lou, base de 18 anys i 1’95 metres 
d’alçada. Els experts diuen que té 
un bon tir i instint rebotejador, tot 
i que ell afi rma que “no sóc un 
gran defensor”. El tercer fi txat-
ge és el pivot Cristian Zapata, de 
20 anys i 2’05 metres, que prové 
de l’Esplugues, equip que també 
està enquadrat a la Lliga EBA. 
Zapata s’ha format a les categories 
inferiors del Barça i destaca que 
“el que millor se’m dóna és el 
rebot”.
La directiva del CB Montcada es 
mostra il·lusionada de cara a la 
pròxima campanya, on el Valenti-

ne seguirà jugant a la Lliga EBA. 
Els objectius seran els mateixos 
que enguany: intentar quedar el 
més a dalt possible. “Apostem 
pràcticament pel mateix bloc, 
tot i que de mica en mica anem 
fi txant jugadors joves per baixar 
la mitjana d’edat de la planti-
lla”, ha dit la presidenta del CB 
Montcada, Rosa Olivares. Per la 
seva banda, el tècnic del Valenti-
ne, César Saura, ha lloat les tres 
incorporacions: “Tenen projecció 
i poden ser una aportació im-
portant per a l’equip”. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Directius i entrenadors del Valentine amb els tres fi txatges: Maldonado, Palou i Zapata  |  NÚRIA SÁNCHEZ

Es manté la 
incògnita sobre 
el futur de 
l’STE Group 
Montcada

Ja ha passat un mes des del seu 
últim partit de lliga i el CFS 
Montcada continua sense saber 
a quina categoria jugarà la pròxi-
ma temporada. Després de no 
haver aconseguit l’ascens direc-
te, les opcions del club que presi-
deix Eusebio Carrero passen, per 
la seva condició de millor segon 
de la Primera Nacional, per la re-
núncia d’alguns dels equips que 
van pujar directament –el termi-
ni pels ascendits per acceptar o 
rebutjar la seva plaça va fi nalit-
zar el 10 de juny. El criteri que 
s’utilitza és el següent: si no pot 
pujar un equip de Primera Na-
cional, la preferència és pels que 
van quedar classifi cats en els pri-
mers llocs del seu mateix grup. Si 
el que renuncia és un equip de la 
Divisió de Plata, el primer en ser 
convidat seria el millor segon de 
la Primera Nacional, en aquest 
cas el CFS Montcada. 
Mestrestant, el club treballa en la 
confecció del projecte econòmic 
que mantingui a l’equip en una 
categoria superior. En aquest 
sentit, el CFS Montcada està 
buscant patrocinadors que esti-
guin disposats a ajudar. El CFS 
Montcada també té paralitzada 
la planifi cació esportiva. Ja s’han 
fet algunes gestions, però no es 
treballarà sobre una llista defi ni-
tiva d’altes i baixes fi ns que no se 
sàpiga on i en quines condicions 
jugarà l’equip. 

Rafa Jiménez  |  Redacció

FUTBOL SALA

>Esports

SILVIA DÍAZ
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El Valentine femení s’ha procla-
mat sotscampió de Catalunya de 
Segona Catalana, un guardó que 
s’afegeix aquesta temporada a 
l’ascens a Primera Catalana. Les 
noies de Beni López van quedar 
campiones del Grup Quart de Se-
gona, una classifi cació que els ha 
permès jugar la fi nal a quatre de la 
categoria, disputada els dies 2 i 3 
de juny al pavelló del Joventut les 
Corts de Barcelona.
A semifi nals, el Montcada va vèn-
cer sense problemes l’Olesa B per 
84-58. L’equip montcadenc va 
trencar el partit ja al primer quart 
amb una diferència àmplia (31-11) 
que va saber mantenir fi ns al fi nal 
del matx. El Valentine va sortir 
molt bé en contraatac gràcies a 
les nombroses recuperacions de 
pilota.
A la fi nal, es va viure una altra his-
tòria. El Montcada no va estar tan 

inspirat davant el conjunt amfi trió, 
que es va endur el torneig en vèn-
cer per 69-53. L’equip vallesà no 
va jugar bé, amb un joc poc fl uïd 
fallant bàsquets fàcils. Per contra, 

el rival va estar molt encertat en 
atac, amb un avantatge d’11 punts 
ja a la primera part.
Malgrat haver quedat sotscampio-
nes de Segona Catalana, la directi-

va i la plantilla han fet un balanç 
molt positiu de la temporada, ja 
que el principal objectiu, l’ascens a 
Primera Catalana, ja es va aconse-
guir en acabar la lliga regular.

La continuïtat 
del femení del 
CB Elvira Cuyàs 
és dutbe fi ns 
setembre  

El CB Elvira Cuyàs no sabrà 
fi ns setembre si el sènior fe-
mení continuarà la temporada 
vinent. Hores d’ara, el club de 
Mas Rampinyo no pot inscriure 
l’equip a la lliga de Tercera Cata-
lana per manca de jugadores, ja 
que algunes membres de la plan-
tilla han comunicat a l’entitat 
que no seguiran. La directiva ha 
reconegut que costa molt trobar 
jugadores. Tampoc està clar si el 
tècnic Emiliano Fernández seurà 
a la banqueta la pròxima cam-
panya.
Respecte al sènior masculí, el CB 
Elvira Cuyàs ha avançat que no 
hi ha problemes i que continuarà 
pràcticament la mateixa planti-
lla.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET

El CB Montcada va posar el 8 
de juny el punt i fi nal a la tempo-
rada 2006-07 amb el tradicional 
sopar a un restaurant de la loca-
litat, que enguany va comptar 
amb l’assistència de més de 250 
persones. Va ser una de les cloen-
des més multitudinàries de la his-
tòria de l’entitat, que va aprofi tar 
l’esdeveniment per retre home-
natge al Valentine femení pel seu 
retorn a Primera Catalana i pre-
sentar el nou logo del club  –amb 
una imatge més moderna– dissen-
yat pel montcadenc Pere Merca-
der. El sopar va comptar amb la 
presència de l’alcalde en funcions, 
César Arrizabalaga, i el regidor 
d’Esports en funcions, Juan Pa-
rra, tots dos del PSC, i el director 
general de Valentine a Montcada, 
Ricard Agustí.

Agraïments. En el torn de parla-
ments, la presidenta del CB Mont-
cada, Rosa Olivares, va posar una 
nota “força alta” a tots els equips 
“pel treball i l’esforç al llarg de 
la temporada”. La màxima res-
ponsable del club també va dedi-
car unes paraules d’agraïment a 

l’Ajuntament i l’empresa Valenti-
ne “perquè el seu suport ens és 
imprescindible”. En aquest sentit 
es va manifestar l’alcalde qui, a 
més de destacar la importància de 
l’aportació de Valentine, va lloar 
“la bona feina de la directiva” 
en el seu primer any després de la 
marxa de l’expresident Pere Oliva, 
qui va rebre una forta ovació per 
part dels assistents quan es va no-
menar la seva persona.

Per la seva banda, Ricard Agustí 
va avançar dos nous projectes de 
la fàbrica de pintures en relació 
amb el CB Montcada. El director 
general va confi rmar que “el nos-
tre departament de màrqueting 
treballarà amb el club per inten-
tar augmentar el nombre de pú-
blic als partits”. A més, també va 
anunciar que Valentine, que acaba 
de renovar per dues temporades el 
contracte d’esponsorització amb el 

CB Montcada, donarà 6.000 euros 
al club per renovar l’equipament 
esportiu, que ja incorporarà el nou 
logo.
L’acte va cloure amb el lliurament 
d’un obsequi a tots els jugadors, 
que va consistir en unes fotogra-
fi es molt simpàtiques fetes per la 
directiva Heidi Gabarrón, que 
també va fer un muntatge audio-
visual que es va projectar durant 
la vetllada.

BÀSQUET  

El Valentine acaba segon a la fi nal a 
quatre del Campionat de Catalunya

L’entitat va acomiadar la campanya actual amb un sopar al qual van assistir més de 250 persones

Sílvia Alquézar  |  Vallensana

Les autoritats, els directius de Valentine i del CB Montcada el dia de la signatura del nou conveni a l’Ajuntament  |  PREMSA AJUNTAMENT

El Valentine amb els guardons i els trofeus que va rebre al sopar fi  de temporada per part de la directiva i l’Ajuntament |  SÍLVIA ALQUÉZAR

El CB Montcada clou la temporada 
amb nou logo i acord amb Valentine   

BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana 

Sílvia Alquézar  |   Vallençana

el nou equip

La directiva del CB Montcada 
ha començat a planifi car la 
temporada vinent del Valenti-
ne femení a Primera Catalana. 
El club ha ofert a l’actual en-
trenador, Beni López, la seva 
renovació, tot i que el tècnic 
ha demanat unes setmanes 
per acabar-ho de decidir. “En-
cara m’ho estic pensant, per-
què també haig de resoldre 
uns temes personals”, ha dit 
López, qui ha agraït a la direc-
tiva del club montcadenc la 
seva confi ança en ell.
Pel que fa a les jugadores, el 
club està pendent de fer diver-
sos fi txatges en les pròximes 
setmanes. De la plantilla actu-
al, seran baixa Emma i Noemí, 
per temes d’estudis, Jessica 
per lesió en els lligaments cre-
uats al genoll, Laia també per 
problemes al genoll i Gemma, 
que passarà a ser la delegada 
de l’equip. Per tant, continua-
ran la pròxima temporada Mi-
reia, Carla, Alba, Marta i Vero, 
mentre que Débora és dubte.
L’objectiu del Valentine feme-
ní de cara a la propera lliga 
és mantenir la categoria de 
Primera Catalana sense pati-
ments | SA 

El femení no té jugadores |  SANTI ROMERO
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FUTBOL. Segona Regional

El Sant Joan tornarà a jugar tres 
anys després al camp del barri
La directiva contracta el tècnic Fernando Gómez ‘Cuqui’ en substitució de Víctor Ortega

El CD Montcada ja té el cos tèc-
nic de la pròxima temporada. La 
directiva, presidida per Antoni 
Alcalà, ha apostat per Luis Fer-
nández, que havia entrenat el Ba-
daloní i el Badalona, entre d’altres, 
i que va ser el tercer porter del 
FC Barcelona en l’època de Ma-
radona. El nou entrenador, de 45 
anys, estarà assistit per Juan Pino, 
un vell conegut de l’afi ció local ja 
que havia estat el coordinador del 
planter. “Volem fer un equip de 
jugadors joves que jugui a fut-
bol perquè el nostre objectiu és 
mantenir-nos a Preferent”, ha 
indicat Alcalà, qui ha remarcat que 
l’ascens a Primera està cada vega-
da més difícil ja que alguns clubs 
inverteixen molts diners “i nosal-
tres no tenim un pressupost tan 
alt”. El directiu també ha destacat 
la importància de tenir Juan Pino al 

cos tècnic. “Coneix bé els juveni-
ls que tenen projecció de futur”, 
ha manifestat Alcalà. L’entrenador 

que ha acabat la temporada, José 
Manuel Jurado, ocuparà el càrrec 
de secretari tècnic.

FUTBOL. Preferent Regional

L’ajudant del nou tècnic és Juan Pino, que havia estat coordinador del planter del club montcadenc fa tres anys

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El CD Montcada intentarà fer un equip que jugui a futbol |  SANTI ROMERO

El CD Montcada fi txa l’entrenador 
Luis Fernández per una temporada   

El Santa Maria 
reforça la 
plantilla amb 
quatre fi txatges 

La UE Santa Maria ha reforçat 
l’equip de Segona Regional amb 
quatre fi txatges: el migcampista 
David, de la Llagosta; el defen-
sa Jonathan, del Molletense; i 
els davanters Claudio, del Sant 
Joan, i Cristian, del Santa Perpè-
tua. La directiva, presidida per 
Ricardo Moya, ha apostat per 
donar continuïtat a la plantilla i al 
mateix cos tècnic, encapçalat pel 
montcadenc Miguel Argüelles. 
L’objectiu del club és “mantenir 
la categoria però sense haver 
de passar tants patiments com 
aquesta, que ens hem salvat a 
l’última jornada”, ha dit el di-
rectiu, qui també ha avançat que 
l’entitat té previst crear un equip 
a Tercera Regional. El Santa Ma-
ria jugarà dos partits amistosos: 
el 17 de juny a casa contra el 
Pajaril i el dia 24 contra el Sant 
Joan al recentment estrenat camp 
del barri (19h).

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL. Segona

El Sant Joan Atlètic tornarà a ju-
gar la temporada vinent al camp 
municipal de Can Sant Joan, ara 
amb gespa artifi cial. Així ho va 
decidir l’assemblea de socis de 
l’entitat, reunida l’1 de juny al lo-
cal del Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà. El Sant Joan ha jugat 
fora del barri tres temporades. 
La directiva no ha fet un balanç 
positiu de la seva marxa del 

barri “perquè molts socis es van 
donar de baixa. Ara esperem 
recuperar-los”, ha indicat Toni 
Ortega, tresorer del club. 

Canvis. El Sant Joan ha contractat 
el tècnic Fernando Gómez ‘Cuqui’, 
segon entrenador al CD Montca-
da, en substitució de Víctor Ortega. 
“Em fa il·lusió portar l’equip del 
meu barri”, ha dit l’entrenador, 
qui ha avançat que l’objectiu de 

la pròxima temporada és quedar 
entre els tres primers i intentar 
l’ascens a Primera Regional.
D’altra banda, Ortega s’ha mos-
trar molest amb la directiva per-
què “he estat l’últim a assaban-
tar-me que no comptaven amb 
mi”. Respecte a aquest tema, el 
club ha indicat que va pactar amb 
la plantilla que no parlarien de re-
novacions fi ns que acabés l’actual 
temporada.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El nou tècnic, Fernando Gómez, amb el president, José González (dreta)  |  TONI ORTEGA

canvis

La directiva del CD Montcada 
ha donat a conèixer la llista 
de jugadors que continuaran 
la temporada vinent vinculats 
al club. Es tracta de Cristian, 
Xavi Alonso, Albert Solanas, 
Javi Román, Juanito i Loren. 
Entre les baixes, destaca la 
del capità Sergio López, que 
ha marcat 125 gols amb la 
samarreta montcadenca en 
sis temporades: “Li vaig dir 
al president que no volia 
continuar si Jurado seguia al 
club perquè no m’agrada la 
seva manera de fer”. Respec-
te als fi txatges, el Montcada 
ha incorporat el mig campista 
Òscar, del Vilanova del Vallès; 
el porter Noël, que prové del 
Cerdanyola; i Pablo, lateral 
esquerra procedent de l’EF 
Montcada | SA 
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El sènior femení de La Salle 
ISTE s’ha classifi cat per a la fi nal 
de la Copa Federació després de 
vèncer el Tarragona. El conjunt 
de Juan Manuel Fernández va 
guanyar per 17-20 un matx que 
va estar molt disputat per tots 
dos equips. La Salle ISTE, mal-
grat anar només amb vuit juga-
dores, va sortir conscient del que 
es jugava i, gràcies a una gran 
defensa, va aconseguir la victòria 
per tres gols de diferència. 

La fi nal. La Salle ISTE jugarà la 
fi nal de la Copa Federació con-
tra el Cardedeu. L’entrenador de 
l’equip, Juan Manuel Fernández, 
espera que els seguidors donin 
suport a les jugadores: “Crec 
que guanyar la Copa serviria 
per consolidar la feina feta 
aquesta temporada i seria el 
reconeixement a una afi ció 
que ens ha acompanyat cada 
jornada”. La fi nal es disputarà 
el proper 17 de juny a les 12.30h 
al pavelló Miquel Poblet.

El tècnic de La Salle masculí en les 
quatre últimes temporades ha pres 
la decisió de no continuar  a la 
banqueta del primer equip. Jaume 
Puig ha decidit tancar la seva se-
gona etapa d’entrenador a La Sa-
lle, que va començar la campanya 
2002-03 coincidint amb la celebra-
ció del 50è aniversari del club.
 
-Per què ha decidit deixar la 
banqueta de La Salle?
És una suma de motius, la majoria 
són personals. He decidit que era 
el moment de fer-ho. He viscut 
una primera etapa al club com a 
entrenador i ara tanco la segona. 
La veritat és que vull veure hand-
bol i tenir més temps per seguir la 
trajectòria dels meus fi lls.
-Ha estat quatre anys. Amb 
quin moment es quedaria?
La satisfacció més gran que he 
tingut va ser el retorn a Primera 
Catalana aconseguit el primer any 
que, a més, va coincidir amb la 

celebració del 50è aniversari del 
club. Quan vaig agafar l’equip a 
principi de temporada l’objectiu 
prioritari era pujar i es va aconse-
guir.
-En les dues temporades se-
güents l’equip va jugar la fase 
d’ascens. Què va suposar?
Una satisfacció personal, perquè 
és una competició complicada i 
difícil amb un nivell alt.
-Que enguany encara s’ha com-
plicat més perquè han baixat set 
equips...
Sí, aquest any ha estat molt dur. 
S’ha aconseguit l’objectiu de la 
permanència, però trobo una exa-
geració que hagin perdut la cate-
goria tants equips, alguns amb 5 
positius.
-Què és el que ha estat més difí-
cil per a vostè?
Compaginar els resultats amb 
la dinàmica de grup. No hem 
d’oblidar que els jugadors no co-
bren i, per tant, a banda de com-
plir els objectius esportius, venen 

també a passar-s’ho bé. De vega-
des he fet canvis que la gent no ha 
entès precisament perquè he inten-
tat que jugués tothom.
-Com veu el futur de l’equip?
Queda un bon bloc. S’han retirat 
alguns veterans però hi ha renova-

ció, ja que dos júniors, Chus i Al-
bert, han demostrat que tenen un 
lloc en l’equip. Vull agrair a la di-
rectiva, els jugadors i l’afi ció el su-
port que m’han donat en aquests 
quatre anys i desitjo el millor futur 
per al club montcadenc.

HANDBOL MASCULÍ. La Salle 

L’entrenador montcadenc ha dirigit el primer equip de l’entitat en les quatre últimes temporades

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Puig va rebre un homenatge el setembre de 2003 per la seva trajectòria esportiva |  ARXIU

Jaume Puig: ‘He decidit que era 
el moment de deixar la banqueta’ 

La Salle ISTE 
jugarà la fi nal 
de la Copa 
Federació 
Núria Sánchez  |  Tarragona

HANDBOL FEMENÍ
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El pavelló Miquel Poblet es va 
transformar durant uns dies i 
per tercer any consecutiu en una 
superfície de gespa artifi cial per 
acollir una nova edició del Circuit 
Indoor, que promou l’empresa 
Futbol Indoor Events. Enguany, 
els protagonistes van ser els con-
junts veterans del FC Barcelona i 
el RCE Espanyol, que van acon-
seguir aplegar el 8 de juny un mi-
ler de persones a la instal·lació de 
Pla d’en Coll. Els espectadors van 
veure en acció jugadors que han 
marcat una època als seus respec-
tius clubs com Busquets, Amor, 
Milla, Òscar, Marañón, Sergi, To-
rres Mestre, Posse o Solsona, entre 
d’altres. Ambdós equips van oferir 
un bon espectacle futbolístic que 
va acabar amb el resultat de 13-
4 favorable als blaugranes, molt 
superiors des del començament. 
Televisió de Catalunya va emetre 
per C-33 el matx en diferit unes 
hores abans del partit de Primera 
Divisió que es va viure dissabte al 
Camp Nou.

Però, la festa del futbol indoor a 
Montcada va començar els dies 6 
i 7 amb la disputa de la fase prèvia 
dels tornejos infantil i aleví, respec-
tivament. Les fi nals es van jugar a 
primera hora de la tarda del dia 8. 
En infantil, l’EF Montcada B es va 
imposar a l’EF Montcada C per 
15-3, mentre que a la categoria ale-
ví el guanyador va ser l’EF Mon-
tcada B, que va vèncer el CEIP 
Reixac per 8-6.

Valoracions. El regidor d’Esports 
en funcions, Juan Parra (PSC), 
s’ha mostrat satisfet de l’acollida de 
l’esdeveniment, que compta amb 
el suport organitzatiu de l’Institut 
Municipal d’Esport i Lleure. “És 
una gran oportunitat, sobretot 
per als més joves, poder veure al 
municipi jugadors de tanta qua-
litat”, va destacar l’edil. 
En el capítol dels guardons, Bus-
quets va ser escollit millor jugador 
del partit i el porter menys golejat. 
Òscar García va ser el màxim go-
lejador i Rafa Marañón va rebre el 
premi al millor gol.

FUTBOL INDOOR.  Partit de veterans

El derbi Barça-Espanyol 
acull un miler de persones
El conjunt blaugrana es va imposar al blanciblau per 13-4

Sílvia Alquézar  |  Pla d’en Coll

Els fi nalistes dels tornejos aleví i infantil amb les autoritats municipals  |  PREMSA AJUNTAMENT

Salutacions entre el Barça i l’Espanyol abans del matx  |  PREMSA AJUNTAMENT
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L’arquer Joan Manel Lechuga, del 
Club Català de Tir amb Arc-Can 
Pique de Montcada, s’ha classifi -
cat a la tretzena posició d’un total 
de 20 participants en la categoria 
d’arc clàssic al Campionat del 
Món, disputat entre el 6 i el 9 de 
juny a Sopron (Hongria). Lechu-
ga no es va poder classifi car per a 
la fi nal, a la qual només accedien 
els vuit primers classifi cats. El ni-
vell de l’arquer local va ser molt 
alt, ja que les seves puntuacions 
a l’última fase van ser equipara-
bles a les registrades als primers 
llocs del Campionat d’Espanya. 
El Mundial va comptar amb la 
participació de 164 arquers de 20 
països diferents.

Pròxims tornejos. El club de tir 
amb arc de Can Piqué participa-
rà el 24 de juny a la fi nal de la 
Copa Pirineus, que tindrà lloc a 
la ciutat francesa de Lavelalet. La 
competició, amb dianes en tres di-
mensions, es disputarà  a la falda 
del castell càtar de Montsegur. El 

president local, Toni Roca, confi a 
que els arquers montcadencs facin 
un bon paper: “Crec que tenim 
possibilitats d’endur-nos el 50 % 
de les medalles en joc”.
Pel que fa a d’altres competicions, 
el club de Can Piqué participarà el 
pròxim mes de juliol al Campionat 

de Catalunya amb dianes en dues 
dimensions, que tindrà lloc a Ma-
taró. El torneig català en 3D serà 
a Vilassar al setembre, mentre que 
el Campionat d’Espanya es dispu-
tarà enguany a Alcalà d’Henares 
(Madrid) uns dies després del tor-
neig de Catalunya.

El pavelló Miquel Poblet acollirà 
del 25 de juny al 4 de juliol un 
dels tornejos d’escacs més pres-
tigiosos de Catalunya: l’Open 
Vila de Montcada, que enguany 
arribarà a la seva quinzena edi-
ció. El campionat, organitzat per 
la UE Montcada, comptarà amb 
la participació de més d’un cen-
tenar de jugadors entre els quals 
hi ha –amb la inscripció encara 
oberta– 11 grans mestres i 19 mes-
tres internacionals en la categoria 
masculí, mentre que en fèmines 
ja han confi rmat l’assistència les 
grans mestres Inna Gaponenko i 
Lymar Irina, ambdues d’Ucraïna. 
En masculí, el seu compatriota 
Viktor Moskalenko és el jugador 
amb l’ELO més elevat amb 2.539 
punts, seguit per l’alemany Hen-
rik Teske amb un menys. També 
hi prendran part Alexei Barsov, de 
l’Uzbekistán, i el búlgar Ventzislav 
Inkiov, amb 2.521 i 2.509 punts 
respectivament. El colombià Jaime 
Cuartas, mestre internacional de 

la UE Montcada, és el setè millor 
ELO, amb 2.494 punts.

Premis. El torneig local d’escacs 
repartirà prop de 10.000 euros 
en guardons. El primer classifi cat 
del Grup A –adreçat a jugadors 
amb un ELO superior a 2.000 
punts– s’adjudicarà 2.500 euros i 
un trofeu, el segon 1.500 i el tercer 
1.000. Pel que fa al Grup B, format 
per escaquistes amb un ELO entre 
1.700 i 1.995 punts, el guanyador 
rebrà un premi de 300 euros, el se-
gon 200 i el tercer 120. 
El sistema de competició és el suís 
FIDE, basat en valoració. Les parti-
des començaran a partir de les 17h i 
cada jugador disposarà d’un temps 
de 90 minuts més l’increment de 30 
segons per jugada. 
El torneig de Montcada està acollit 
al quart Circuit d’Opens d’Estiu 
de Catalunya de la màxima cate-
goria, organitzat per la Federació 
Catalana. Es premiaran les cinc 
millors puntuacions de la classifi -
cació general. 

ESCACS. Quinzena edició

El torneig, amb prop de 10.000 euros en premis, es disputarà del 25 de juny al 4 de juliol al pavelló Miquel Poblet

Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’Open Vila de Montcada comptarà 
amb una participació de luxe

TIR AMB ARC. Campionat del Món 

L’arquer local Joan Manel Lechuga 
acaba al tretzè lloc en arc clàssic 
El Mundial s’ha disputat a Sopron (Hongria) entre el 6 i el 9 de juny

El Shi-kan 
participarà al 
Mundial
Set karateques sèniors del Shi-
kan Montcada participaran el 16 
i el 17 de juny al Campionat del 
Món en combat i katas, que tin-
drà lloc a València. David Ber-
mejo i Marta García competiran 
a les dues modalitats, mentre que 
M arc Rodríguez ho farà només 
en katas. Silvia Muñoz, José Cas-
tillo, Iria Río i Patricio López llui-
taran en combat. L’entrenador, 
Miguel Franco, reconeix que les 
medalles estan difícils “però hi 
ha moltes ganes i il·lusió” | SA

KARATE

> Celebració dels èxits esportius
La UE Montcada va celebrar el 10 de juny a un restaurant de 
la localitat els èxits esportius d’aquesta temporada, marcats 
per la revalidació del títol de campions a la Divisió d’Honor del 
Campionat de Catalunya per equips, a més dels ascensos dels 
conjunts B i C. El president, Jaume Izquierdo, va agrair l’esforç 
dels jugadors, va destacar el suport de l’Ajuntament i va lliurar 
un obsequi al seu principal espònsor, Alejandro Tarzán, pro-
pietari d’una pastisseria a Can Sant Joan, que va fer el pastís 
commemoratiu. A la foto, jugadors i directius | S A

| SÍLVIA ALQUÉZAR

Joan Manel Lechuga al Mundial amb altres companys de selecció    |  CAN PIQUÉ

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El ciclista basc Ibon Zugasti, del 
Saunier Duval-Alcaraz de Mon-
tcada, va guanyar el 10 de juny 
la 52 edició del Trofeu Ciclista 
Mossèn Borràs, organitzada 
per la Penya Ciclista de Vilano-
va del Camí. Una cinquantena 
de corredors va participar a la 
cursa, una de les grans clàssi-
ques del circuit català i una de 
les més competitives. El reco-
rregut, d’uns 157 quilòmetres, 

va consistir a fer sis voltes en-
tre Vilanova del Camí i Cape-
llades, passant per la Pobla de 
Claramunt. Zugasti, que també 
es va adjudicar el premi de la 
muntanya, és encara més líder 
de les proves grans clàssiques. 
D’altra banda, els seus companys 
d’equip Jordi Cervantes i Isaac 
Massegú van acabar a la tercera i 
vuitena posició, respectivament. 
Per equips, el Club Ciclista Mon-
tcada va fi nalitzar al primer lloc.

CICLISME

Ibon Zugasti guanya el 
Trofeu Mossèn Borràs
El Saunier Duval-Alcaraz va quedar primer per equips

Sílvia Alquézar   |  Redacció

El Saunier Duval-Alcaraz al podi com a primer equip al Trofeu M. Borràs  |  CC MONTCADA

El Lee Young 
aspira a tot al 
torneig estatal
El Club Lee Young Montcada 
participarà el 16 de juny al Cam-
pionat d’Espanya de taekwondo 
en la modalitat de tècnica, que 
tindrà lloc a València. La delega-
ció local, dirigida per José Santia-
go, aspira a millorar els èxits de 
la temporada passada  | SA

TAEKWONDO
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El sènior B del CB Montcada no ha pogut mantenir la ca-
tegoria de Segona Catalana. Els homes d’Ismael Sistrachs 
van perdre el tercer partit de la fase de descens a la pista 
de l’Hospitalet B per 74-64, disputat el 3 de juny. El conjunt 
montcadenc va forçar el tercer matx després de guanyar el 
rival per 82-67 en el segon partit de fase de permanència. 
En el primer, l’Hospitalet B es va imposar a casa per 66-
64. Malgrat la pèrdua de la categoria, la directiva ha lloat 
l’esforç de la plantilla, que ha perdut nombrosos partits per 
diferències mínimes. “La veritat és que no s’ho mereixen, 
perquè són nois joves que potser han pagat la manca 
d’experiència”, ha dit la presidenta del CB Montcada, Rosa 
Olivares.  

més en 2 minuts...
Sílvia Alquézar

BÀSQUET. CB MONTCADA B. 2a Catalana

Baixa de categoria

FUTBOL SALA. STE GROUP B. Territorial

Cinquè classifi cat amb 54 punts

L’STE B s’ha acomiadat de la temporada amb una derrota a 
l’última jornada a la pista del Vall de Tenes per un ajustat 6-5. 
Els montcadencs han acabat al cinquè lloc amb 54 punts.

SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. 1a Divisió

Pendents d’alguna renúncia

L’AE Can Cuiàs va fi nalitzar la lliga amb una victòria davant 
de La Sínia per un clar 5-0. Els locals han acabat al cinquè 
lloc amb 52 punts i ara són a l’espera d’alguna renúncia per 
saber si poden aconseguir l’ascens a la categoria superior. 
La plantilla ha fet un balanç molt positiu.

SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. 2a Catalana

SANTI ROMERO

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN. Territorial

Acaba a la setena posició 

resultats
FUTBOL SALA

Territorial. Grup 2 
Jornada 30
Vall Tenes-STE B  6-5
Equip Pj. Pt.
1 Premià 30 73
2 Palau 30 70
3 Santa Coloma 30 65
5 STE Group B 30  54

Primera Divisió. Grup 2 
Jornada 30
C.Cuiàs-La Sínia  5-0

SANTI ROMERO

A tres punts de l’ascens

ATLETISME. Festa Major

Núria Puig, per segon any consecutiu, i Samir Ait guanyen les curses absolutes

La segona edició de la Milla Ur-
bana de Montcada i Reixac, or-
ganitzada per l’Institut Municipal 
d’Esport i Lleure (IME) i la Joven-
tut Atlètica Montcada, va ser un 
èxit de participació. La cursa, que 
va tenir lloc el 3 juny amb motiu 
de la Festa Major, va duplicar els 

corredors que van competir a 
l’edició de l’any passat. Enguany, 
han pres part més de 400 atletes 
entre les categories sènior i pre-
benjamí. A la prova de la categoria 
absolut masculí, el primer classifi -
cat va ser Samir Ait, de la Unió 
Colomenca d’Atletisme, mentre 
que a la cursa femenina la guan-

yadora va ser per segon any con-
secutiu Núria Puig, de l’Agrupació 
Atlètica de Catalunya. 
La Milla Urbana també va ser un 
èxit de públic, ja que centenars de 
montcadencs es van acostar fi ns a 
la rambla dels Països Catalans per 
seguir el desenvolupament de les 
diferents  curses. 

Sílvia Alquézar  |  Pla d’en Coll

L’equip sènior femení del 
CEB Can Sant Joan ha 
acabat la competició a la 
setena posició amb 48 
punts. A la darrera jorna-
da, el conjunt montcadenc 
va perdre a casa contra 
l’AECS 21, el campió del 
Grup Primer del Campionat 
de Catalunya B, per 35-46. 
La plantilla ha fet una va-
loració positiva de la lliga, 
força llarga, que ha tingut 
un total de 34 jornades. El 
club va cloure la tempora-
da el 2 de juny amb una 
jornada esportiva. SANTI ROMERO

les classifi cacions

- Benjamí femení
1 Anna Mestres (Gavà)
2 Imma Bigas (La Garriga)
3 Sara Rubio (Ripollet)
4 Elena Baeta 
6 Marina Castro (JAM)
7 Usha Polo (JAM)
8 Elsa Arranz (JAM)
11 Laura Avilés
12 Marta Mérida
14 Crstina Aleu
15 Anna Simó
-Benjamí masculí
1 Joan Riera (JAM)
2 Ulisses Ortega (Bigues)
3 Martí Cañelles (Torelles Ll.)
4 Víctor Hernández
6 Biel Betrán
7 Alberto Sánchez
9 Marc Gómez Gerboles
10 Pau Salázar
11 Marc Gómez Nuñez
12 Juan M. Cámara
13 Daniel Palomino
14 Aleix Colete
15 Roc Cañelles
16 Roger Alcaraz
17 Carles Gimbert
18 Marc González
-Aleví femení
1 Anna García (Canaletes)
2 Laura Rubio (Ripollet)
3 Marina Castells (Esbufecs)
4 Esther Mir 

5 Marina Hernández
6 Paula Martínez 
7 Alba Molina (JAM)
8 Elia Canga 
-Aleví masculí
1 Roger Malonda (AAC)
2 Daniel Onieva
3 Carlos Sánchez
4 Yeli Sagna (JAM)
5 Marc Plaza
6 Víctor Martínez
8 Alejandro Ariza (JAM)
9 José Luis Sánchez
10 Daniel Rodríguez
12 Manel Merida
15 Nacho Martín
-Infantil femení
1 Judith Erra (Mollet)
2 Amina Maria (Hospitalet)
3 Paula Teruel (JAM)
5 Elena Nuñez
6 Sara Juan
-Infantil masculí
1 Xavier Nadal 
2 Sergi Nadal
3 Albert Mir
4 Sergio Martín
5 Aleu Ver
-Cadet femení
1 Aida Ariza (JAM)
2 Sara Zamarreño (JAM)
3 Maria Juarez (Montornés)
-Cadet masculí
1 Ivan Noguera (Ripollet)

2 Aitor Martin (JAM)
3 Oalid Nassiri (JAM)
5 Adrián Serrano (JAM)
9 Lluís Naval (JAM)
10 Albert Mayà
12 Álex Navarro
13 Adrià Simó
14 Rubén Aleu
15 Eri del Rio
16 Sebastià Osuna
17 Rubén López
18 Nil Vera
19 Manel Candalijas
-Júnior masculí
1 Félix Acero (Ripollet)
2 Yahka Khalfoui (Colomenca)
3 German Muñoz (Colomenca)
6 Antoni Alcázar (JAM)
7 Francisco Castro (JAM)
8 Víctor Navarro 
11 Francisco Acuña
13 David Herrera
14 Joan Riera
-Veterà masculí
1J.Galan(Terrassa)
2 José Luis Lozano (Univesitari)
3 Juan M. Alcalà (Gavà)
10 Jose Cañadillas 
12 Ángel Fraile(JAM)
-Open femení
1 Laura Martín (BCN)
2 Jezabel Vilardell (Caldes)
3 Carolina Arqué 
8 Ángela Valero (JAM)

9 Isabel Trias
11 Lourdes Rivas (JAM)
14 Sílvia Alquézar
16 Teresa Martín (JAM)
18 Olga Torrecillas (JAM)
19 Heidi Gabarrón (JAM) 
20 Pilar Casajuana (JAM)
24 Mercedes Mesalles (JAM)
-Open masculí
1 Giaime Ernest (Itàlia)
2 Mustapha Zaidi (Colomenca)
3 Antonia Valdivia (Ripollet)
9 Jose del Molino
19 José Muñoz (JAM)
21 Eduardo Piñero
24 Santi Vizacaya
27 Antonio José García (JAM)
30 Juan Serrano (JAM)
34 Manuel Mérida 
38 Manuel Cámara
-Absolut femení
1 Núria Puig (Ripollet)
2 Encarna Gacía (Vic)
3 Fina Rodríguez (Castellar)
4 Núria Altaya 
-Absolut masculí
1 Samir Ait (Colomenca)
2 Daniel Perez (Málaga)
3 Iván Zarco (Montornés)
18 José Gil (JAM)
20 Alberto Cera (JAM)

* En vermell, els corredors 
montcadencs

La segona Milla Urbana de 
Montcada duplica els participants

Equip Pj. Pt.
1 Sta. Coloma  30 64
2 Touring 30 63
3 Lluís Millet 30  55
5 Can Cuiàs 30  52

BÀSQUET

Ct. català B fem. Grup 1
Jornada 34
St. Joan-AECS 21 35-46
Equip Pj. Pt.
1 AECS 21 34 58
2 Sarrià 34  58
3 Castellar 34  53
7 Sant Joan 34 48

HANDBOL

2a Catalana masculí
Jornada 30
Tarragona-Salle B 
30-34
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 30 49
2 St. Quirze 30  48
3 Salle B 30 43
4 St. Joan D. 30 42

La Salle B va guanyar el darrer partit de lliga a la pista del 
Tarragona per 30-34. El conjunt local ha acabat tercer a tres 
punts de l’ascens. La plantilla ha fet un balanç positiu.

La Milla Urbana es va fer a la rambla dels Països Catalans |  MANUEL GALLART

Podi absolut masculí |  MANUEL GALLART Podi absolut femení |  MANUEL GALLART
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L’IME omplirà els carrers amb les 
activitats esportives d’estiu
La Regidoria d’Esports comptarà amb la col·laboració de diferents entitats esportives

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME)  ja 
ha posat en marxa les ac-
tivitats esportives d’estiu 
amb una oferta similar a la 
d’altres edicions. Durant 
els mesos de juny i juliol 
es viuran les diades de fut-
bol, bàsquet, handbol, tir 
amb arc i natació. L’IME 
compta amb el suport de 
diferents entitats esporti-
ves del municipi.

Oferta. El primer acte del 
programa al carrer és la 
diada de 3x3 de futbol que 
tindrà lloc el 19 de juny a 
Can Cuiàs. El futbol tor-
narà a ser protagonista el 
dia 26 a la Ribera i el 5 de 
juliol davant del Pavelló 
Miquel Poblet.
En bàsquet, la diada de 3x3 
a Can Sant Joan se celebra-
rà el 21 de juny a la plaça  
del Bosc, mentre que el 10 

de juliol es farà a la plaça 
de l’Església.
Per altra banda, la diada 
d’handbol al carrer es dis-
putarà el 3 de juliol a la 
plaça de l’Església, la diada 
de tir amb arc es farà al ma-
teix indret el dia 28 de juny, 
mentre que la cursa de bicis 

de marxa lenta serà el 17 de 
juliol al carrer Major. Totes 
les activitats començaran a 
les 18h, amb excepció de la 
de tir i la cursa de bicis, que 
ho faran a les 19h. Les ins-
cripcions es poden fer a les 
ofi cines de l’IME (Tarrago-
na, 32) i costen 4 euros. Fi-

nalment, la cloenda de les 
activitats d’estiu se celebra-
rà el 19 de juliol a la plaça 
Lluís Companys i compta-
rà amb un circuit de quads, 
diverses atraccions,  i jocs 
per als més petits. Totes les 
propostes seran gratuïtes i 
sense inscripció prèvia.

Núria Sánchez  |  Redacció

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE

El Casal Esportiu 
cobreix totes les 
places disponibles 

Un any més el Casal Espor-
tiu, que organitza la Regi-
doria d’Esports i l’Institut 
Municipal d’Esports i 
Lleure,  va tancar el ter-
mini d’inscripcions amb 
totes les places cobertes. 
Enguany, el Casal ha tor-
nat a tenir llista d’espera, 
sobretot en els grups de 9 
a 12 anys, edats amb més 
demanda. El president de 
l’IME i regidor d’Esports 
en funcions, el socialista 
Juan Parra, va explicar 

que cada any se superen 
amb escreix les expecta-
tives: “Ens trobem que 
hi ha blocs d’edats on la 
demanda supera l’oferta, 
però intentem com-
pensar-ho amb d’altres 
grups on no hi ha tantes 
sol·licituds, però sempre 
respectant la seguretat 
dels nens i evitant la mas-
sifi cació”. Les activitats es 
faran a la Zona Esportiva 
Centre del carrer Bonavis-
ta entre els dies 25 de juny 
i 20 de juliol.

La p |  SILVIA DÍAZ

Núria Sánchez  |  Redacció

Una de les activitats més exitoses és la Diada de 3x3 bàsquet al carrer | SILVIA DÍAZ

ACTIVITATS D’ESTIU

L’IES Montserrat Miró, a 
Montcada Nova, va cele-
brar el fi  de temporada el 
passat 11 de juny amb la 
tradicional jornada espor-
tiva. La trobada, organi-
tzada per l’Associació de 
Pares i Mares del centre, 
va comptar amb el suport 
de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). 
Durant tot el dia es va 

poder gaudir d’una ofer-
ta lúdica i esportiva com 
competicions de futbol 
sala, bàsquet, tennis taula i 
korfbal, entre d’altres. 
Aquesta festa tanca el ca-
lendari de jornades espor-
tives de tots els centres que 
han participat a la lliga 
escolar que organitza el 
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM) 
i l’IME.

Núria Sánchez  |  Redacció

Els nedadors participants a la fi nal catalana  |  ESCOLA NATACIÓ

Montcada guanya 
cinc medalles

El Montserrat Mirò 
tanca la campanya

JORNADES ESPORTIVES

Unes noies aixequen una cistella de korfbal | SANTI ROMERO

Els nedadors de l’Escola 
de Natació de Montcada 
van fer un bon paper a la 
fi nal nacional dels Jocs Es-
colars, que es va disputar 
a Sallent el passat 26 de 
maig. L’equip montcadenc 
va obtenir un total de cinc 
podis a les diferents modali-
tats. Cal destacar el primer 
lloc de la infantil femenina 
Anna Suarez, que va guan-
yar la prova de 100 metres 

esquena. Suarez també va 
acabar sots-campiona de la 
prova de 100 metres lliure  
. Per la seva banda, el con-
junt format per Miguel Pé-
rez, Clara Romero, Lester 
Escrigas i Carme Latifa va 
quedar segon en 4x25 me-
tres lliure mixt. Finalment, 
l’aleví Lester Escrigas va 
aconseguir dues medalles 
de bronze als 50 metres 
papallona i lliure.

Núria Sánchez  |  Redacció

NATACIÓ. Final nacional dels Jocs Escolars

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim,  amb la 
col·laboració de l’Institut 
Municipal d’Esports i 
Lleure  (IME), va orga-
nitzar el 10 de juny una 
nova sortida del calendari 
delprograma Montcada 
Camina. Els participants 
van sortir des del col·legi 
la Salle i van arribar fi ns al 
Puig Castellar, a la Serra-
lada de Marina. La sortida 
va durar tot el matí i es va 
desenvolupar sense proble-
mes. Aquestes excursions 
apleguen una cinquantena 
de participants de totes les 
edats i “són ideals per pas-
sejar en família”, ha dit el 
president del Cim, Alfred 
Canals. La propera excur-
sió ja no serà fi ns al 8 de 
juliol. La destinació serà el 
Camí del Mar. La sortida 
serà matinal i començarà a 
les 8h de l’escola La Salle i 
clourà cap les 14h.

EXCURSIONISME

Núria Sánchez  |  Redacció

El Cim
camina al 
Puig Castellar

GIMNÀSTICA

El club gimnàstica La 
Unió, amb la col·laboració 
de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure, celebra 
el 17 de maig el tradicional 
festival fi  de temporada. 
La cloenda serà al pavelló 
Miquel Poblet a partir de 
les 18h.  Durant la jorna-
da participaran totes les 
gimnastes de l’entitat que 
faran exhibicions de totes 
les modalitats. 

Resultats. Les gimnastes 
de la Unió van participar 
a la fi nal del Trofeu Bar-
celona Comarques, que es 
va celebrar a Cardedeu el 
9 de maig.  En la categoria 
cadet individual cal desta-
car el tercer lloc de Patricia 
Jané, que va guanyar el 
bronze a la modalitat de 
cinta. L’entitat clourà la 
competició el proper 16 de 
juny al Trofeu Primavera a 
Sabadell.

Núria Sánchez  |  Redacció

La Unió 
acomiada la 
temporada
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Més de 200 persones, en-
tre jugadors, pares, socis i 
veïns, van participar a la 
tercera edició de la  Diada 
d’Handbol Salvador Bení-
tez, organitzada pel CH La 
Salle Montcada, que es va 
celebrar el 10 de juny a les 
instal·lacions del col·legi. 
Durant tot el dia es van 
fer competicions a les di-
ferents pistes del centre de 
La Salle. Els partits van 
començar a les 10h amb la 
competició infantil masculí 
i va acabar a les 20h amb 
el lliurament de premis i 
trofeus als participants. Els 
equips convidats del cam-
pionat van ser el Sant Cu-
gat, el Jesús Maria i Josep, 
el Creu Alta Sabadell, el 
Sant Quirze, el Vilamajor i 
el Sant Martí Adrianenc. A 
la categoria infantil mascu-
lí, el vencedor fi nal va se la 

Salle, que es va imposar al 
Jesús Maria i Josep en els 
penals. D’altra banda, el 
conjunt juvenil i el sènior 
masculí A i B van disputar 
diversos partits d’exhibició 

per amenitzar la jornada. 
Durant tota la diada es va 
viure un ambient festiu i 
lúdic. El club clou la cam-
panya el proper 15 de juny 
amb un sopar a La Salle.

Diversió i bàsquet a la Festa 
de cloenda de l’Elvira Cuyàs

BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

El júnior B i el cadet B han 
acabat la primera fase de 
la Copa Federació líders 
dels seus respectius grups. 
El júnior B participava al 
Grup Segon amb el Vilas-
sar de Dalt i el Chemical 
Circol B. El conjunt de 
Jordi Sistrach ha guanyat 
el tres partits disputats i 
ha fi nalitzat la fase prèvia 
en primera posició amb 6 
punts. Per la seva banda, 
el cadet B –que també par-
ticipava al Grup Segon de 
la seva categoria– s’ha en-
frontat a la lligueta prèvia 
a l’Escola Ipsi B i al Lima 
Horta. L’equip ha acabat 
líder amb 7 punts.

Bons resultats. L’infantil A 
del CB Montcada ha aca-
bat sotscampió del Grup 
Quart del nivell B-1. El con-
junt dirigit pel coordinador 
de la base, Aleix Monclús, 

ha millorat el seu joc i ren-
diment a les darreres jorna-
des. L’equip ha fi nalitzat la 
campanya amb 17 punts, 
els mateixos que el líder, 
el Bàsquet Sant Boi. Però 
el conjunt del Llobregat ha 
guanyat 8 partits, mentre 
que els locals han vençut 
a 7 matx. L’infantil A s’ha 
conjuntat i s’ha consolidat 
com a  grup, aconseguint 
l’objectiu plantejat per 
l’entrenador a l’inici de la 
temporada. Per altra ban-
da, el preinfantil ha acabat 
en setena posició del Grup 
Primer del Nivell A-1. El 
conjunt dirigit per Ismael 
Sistrach ha realitzat una 
bona campanya i ha acon-
seguit bons resultats, com-
petint al nivell més alt de la 
seva categoria. L’equip ha 
fi nalitzat amb 24 punts i ha 
pogut millorar el seu joc i 
fer-los competir al màxim 
nivell.

El cadet B i el júnior B juguen  
la fi nal a quatre de la Copa
L’Infantil A ha tancat la temporada en segona posició i amb una millora de joc considerable

Un jugador de l’infantil A fa una entrada a cistella |  SANTI ROMERO 

Núria Sánchez  |  Redacció

BÀSQUET. CB Montcada

L’infantil A va guanyar la III Diada Salvador Benítez |  NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez  |  Montcada

La cursa de sacs va ser una de les activitats de la gimcana  |  DAVID SÁNCHEZ

Núria Sánchez  |  Mas Rampinyo

El Club Bàsquet de 
l’Elvira Cuyàs va celebrar  
el 9 de juny la festa per 
commemorar la fi  de la 
temporada. Durant tot el 
matí els equips de l’entitat 
van disputar partits amis-
tosos, mentre que el con-
junt sènior femení va pre-
parar una gimcana per a 
nens de 4 a 12 anys. 

Competició. Van haver-hi 
partits de l’escola, el pre-
mini, el mini, el júnior 
femení i masculí, el sots-
21 i el sènior masculí. La 
matinal esportiva va co-
mençar a les 10h i va aca-
bar a les 14h amb el lliura-
ment de trofeus. L’entitat, 
que va comptar amb la 
col·laboració de l’Institut 
Municipal d’Esports i 
Lleure (IME), va convi-
dar els clubs següents: 

HANDBOL. CH La Salle Montcada

Molta participacó a la tercera 
Diada Salvador Benítez

Els taekwondistes participants al Campionat de Catalunya  |  LEE YOUNG

TAEKWONDO 

El club de taekwondo Lee 
Young va obtenir molts 
bons resultats a la fi nal del 
Campionat de Promoció 
Infantil de Catalunya mas-
culí i femení. El torneig es 
va celebrar el passat 20 de 
maig al Palau Municipal 
d’Esports de La Marbe-

lla, a Barcelona.  L’entitat 
local, que estava represen-
tada per 21 taekwondistes, 
va guanyar un total de 13 
medalles: una d’or, set de 
plata i cinc de bronze. En 
el torneig van participar 
més de 700 esportistes de 
70 clubs dels diferents te-
rritoris de  Catalunya.

El Lee Young obté 13 
podis al torneig català

el CB Montcada, el Sant 
Gervasi, el Pineda, el CES 
Santa Perpètua, el CB 
Salle Montcada, l’Alella i 
el Montmelò. El club va 

culminar la jornada amb 
un sopar per a jugadors, 
entrenadors, junta i acom-
panyants que va acabar 
amb un ball popular.

Núria Sánchez  |  Redacció

les classifi cacions
- Benjamí A masculí
2 Kilian León 
2 Carlos Serrano 
3 Alejandro López
3 Arian Mena
- Benjamí A famení
1 Andrea Serrano
3 Miriam Caravaca
-Aleví B masculí
4 Marc Caravaca
6 Dídac de Lamano
8 Juan Grau
-Infantil C-1 masculí

2 Javier Guerrero
4 Juan Montserrat
6 Adrian Piernagorda
-Infantil C-1 famení
3 Miriam Smail 
-Infantil C-2 femení
2 Neus Aguilo
-Cadet D-1 masculí
2 Sebas Osuna
2 Omar Smail
3 Marc Castillo
5 Eaden Herrera
-Cadet D-1 femení

2 Tania Bernal
5 Elena Borrego
5 Cristina de Lamano
-Conjunt Benjamí A 
masculí
6 Lee Young (Carlos Ser-
rano, Alejandro López i 
Arian Mena) 
-Conjunt Cadet D 
masculí
4 Lee Young (Marc Castillo,  
Joan Monserrat i Omar 
Sail) 
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Molt públic i bons resultats 
al torneig Vila de Montcada
Els equips cadet i juvenil de futbol sala es proclamen vencedors del trofeu 

L’EF Montcada, amb la 
col·laboració de l’Institut 
Municipal d’Esport i Lleu-
re, va organitzar el 9 i el 
10 de juny la segona edi-
ció del Torneig Ciutat de 
Montcada. Un any més el 
torneig ha tingut una molt 
bona acollida. El coordina-
dor, José Manuel Arjona, 
ha destacat la valoració 
positiva dels clubs convi-
dats i l’absència d’alguna 
entitat: “Estem molt con-
tents perquè hem millo-
rat l’organització, però a 
darrera hora ens ha fallat 
el Sant Cugat sense do-
nar-nos cap explicació”. 
Enguany, la competició 
s’ha distribuït a les dife-

rents instal·lacions que hi 
ha al municipi. Durant els 
dos dies tots els equips de 
l’entitat van disputar trian-
gulars al nou estadi de la 
Ferreria i al camp de Can 
Sant Joan. 
D’altra banda, els locals 
han obtingut molt bons 
resultats en aquesta edició. 
Els conjunts patufets A i 
B, el prebenjamí B, l’aleví 
A, els infantils B i C i els 
dos equips de futbol sala 
van guanyar les seves res-
pectives competicions. En 
segona posició van acabar 
els Patufets C, el benjamí 
A, l’infantil A, el cadet A 
i B i el juvenil. Finalment, 
el prebenjamí A, el benja-
mí B i l’aleví B van acabar 

tercers. Arjona també va 
explicar que els conjunts 
infantil A i C i l’aleví B 
van arribar molt cansats 
perquè havien disputat el 
dia abans la fi nal del futbol 
indoor. L’aleví B i l’infantil 
A van guanyar el torneig 
jugat al Miquel Poblet.

Futbol Sala. Els  equips de 
l’entitat també van disputar 
la segona edició del torneig. 
Els conjunts cadet i juvenil 
van guanyar les fi nals. El 
cadet A va imposar-se en 
els penals al cadet B i el 
juvenil va guanyar per un 
clar 6-2 el Castellar. El tor-
neig Ciutat de Montcada 
ha posat el punt i fi nal a la 
temporada de l’entitat. 

Núria Sánchez  |  La Ferreria

FUTBOL. EF Montcada

El benjamí A jugarà la fase 
fi nal del torneig estatal
El benjamí A de l’STE 
Group Montcada s’ha 
classifi cat per disputar el 
Campionat d’Espanya, 
que tindrà lloc a Múrcia 
els dies  16 i 17 de juny. 
L’equip va guanyar la fase 
prèvia que es va jugar a 

Madrid el 2 i el 3 de juny. 
Els montcadencs es van 
classifi car primers després 
de guanyar els tres par-
tits. El primer matx va ser 
contra l’amfi triò, el Corzo-
nistas de Madrid, al qual 
va superar per 1 a 2. A la 
segona jornada, els locals 

van vèncer per un clar 7-0 
el Dominicos de València  
i, en el darrer partit, l’STE 
es va imposar per 6-4 al 
Sant Antón Punto Plata de 
Conca. 

Fase Final. D’altra banda, 
els jugadors locals ja co-
neixen el seu rival a la semi-
fi nal de Múrcia: l’Oviedo.  
D’altra banda, l’altra semi-
fi nal enfrontarà l’Aljucer El 
Pozo davant l’África Ceu-
tí. Els vencedors de cada 
semifi nal s’enfrontaran a 
la gran fi nal el dia 17 de 
juny i els perdedors juga-
ran pel tercer i quart lloc. 
L’STE benjamí es mostra 
esperançat de poder fer 
història a l’entitat.

FUTBOL SALA. STE Group Montcada

Núria Sánchez  |  Redacció

Una jugada del benjamí A contra el Palau a la fi nal catalana | SANTI ROMERO

BÀSQUET 

CB MONTCADA

Júnior. Copa Federació. 
Grup B. Grup 2 Jorn 4 i 5 
Descansa: Mont.B  
Mont.B -Circol B   90-77
Equip Partits Pt.
1 Montcada B 3 6
2 Vilassar 3  5
3 Circol B 4 4

Cadet. Copa Federació. 
Grup B. Grup 2. Jorn 4 i 5 
Lima Horta- Mont. B  64-62
Descansa: Mont B  
Equip Partits Pt.
1 Montcada B 4 7 
2 Ipsi 3 4
3 Lima Horta 3 4

Cadet Fem. Promoció B-2. 
Grup 4. Jorn. 17 i 18
Sagrat Cor-Montcada   0-2 
Montcada- Sag. Familia  37-42
Equip        Partits   Pt.
1 St Andreu 16 29
2 Castellde. 16 27
3 St Andreu 16 27
7 Montcada      16 19

Infantil. Promoció B-1. 
Grup 04. Jornada 17 I 18 
Mont.- St Josep  71-67
Pera Tera- Montcada  74-94
Equip Partits Pt.
1 St Boi 14 27
2 Tecla Sala 14 24
3 Montcada 14 23
4 AESE 14 22

Infantil. Promoció C-1. 
Grup 03. Jornada 17 i 18 

Catalonia- Montcada B  34-29
Montcada B-Neus  47-71
Equip Partits Pt.
1 Neus 16 32
2 Ronda 16 27
3 UESC 16 26
9 Montcada B 16 17
 
Pre-Infantil. Promo. A-1 
Grup 1. Jornada 17 i 18
CB i UM- Montcada   77-70
Montcada -Cornellà  52-72
Equip Partits   Pt.
1 Cornellà  18 36
2 Matarò  18 33
3 Ademar 18 29
7 Montcada  18 24

Mini. Promoció. B-1. 
Grup 03.  Jorn. 17 i 18 
Cardedeu -Montcada  71-65
Montgat- Montcada  61-76  
Equip Partits  Pt.

1 Montgat     16 31
2 Adrianenca    15 26
3 St Gervasi 14 25
9 Montcada 16 19

Premini.Promoció B-1. 
Grup 04.  Jorn. 17 i 18 
JAC Sants- Montcada   68-17
Montcada -Ipsi  p.c.
Equip       Partits  Pt.
1 Sants 14 27
2 Caldes      14 23
3 Ipsi 12 22
7 Montcada  13  15

Premini.Promoció D. 
Grup 01.  Jorn. 17 i 18 
Pineda - Montcada B  16-66
Montcada B - Elv. Cuyàs  p.c.
Equip       Partits  Pt.
1 Ronçana 18 36
2 SESE 17 32
4 Montcada B       17 28

10 Elvira 16 17

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 24 45
3 La Salut 25 45
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 28 53
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
Maristes- Elv. Cuyàs  57-42
Elv. Cuyàs- Martinenc  66-94
Equip               Partits      Pt.
1 Esplugues 15 30
2 Martinenc 15 29
3 Rocafort 16 25
4 Elv. Cuyàs 16 24

Premini. Promoció D 
Grup 01.Jornada 17
Elv. Cuyàs-Minguella   37-62

(Veure classi ficació i resultat CB 
Montcada)

CEB CAN SANT JOAN 

Cadet Masc. Promo. B-1. 
Grup 2.Jornada 17 i 18
Akasvayu-  CSJ A  50-65
CSJ A -  Minguella  57-39
Equip      Partits    Pt.
1 UBSA   18 34
2 CSJ A 17 30
3 AECAM 18  29
4 Lliçà 17 28

Cadet. Prom. Nivell C-1. 
Grup 02. Jornada 17 i 18
CSJ B - Torelló  49-41
Vic-  CSJ B  63-71
Equip       Partits     Pt.
1 Torellò      15 30
2 Caldes    15 29
3 CSJ B 16 28

4 Matarò       15 24

CB SALLE 

Cadet. Promoció B-2. 
Grup 5. Jornada 17 i 18
Sant Gervasi - Salle   52-59
Salle - Sabadell  56-50
Equip       Partits      Pt.
1 Salle    16 30
2 Sabadell 16 27
3 St Ramon 13 25
4 St Gabriel  16 23

Cadet fem.  Prom. B2. 
Grup 03.Jornada  17 i 18
Franqueses- Salle  40-42 
Salle- St Quirze  54-63
Equip        Partits    Pt.
1 St Quirze 16 30
2 Voramar 15 27
3 Horta  16 26
6 Salle   16 23 

Partits i música per tancar 
aquesta temporada

FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

L’AE Can Cuiàs va cele-
brar el passat 9 de juny 
la festa fi  de temporada. 
Des de les 9 fi ns les 20h 
els participants i assistents 
van gaudir d’una jornada 
de partits i música. Els sis 
equips de l’entitat –pre-
benjamí, benjamí, aleví, 
infantil, cadet, juvenil i 
sènior– van disputar un 
matx. Enguany, el club 
ha convidat equips com 
el Mataró, el Santa Colo-
ma, el CEIP Mitja Costa 
i l’IES La Ribera. D’altra 
banda, es van disputar dos 
matxs amistosos, un entre 
les mares dels jugadors i 
l’altre entre els entrenadors 
i pares dels nens. L’entitat 

va  obsequiar a tots els 
participants amb un es-
morzar i diferents premis. 
La diadava culminar a les 
20h amb l’exhibició de 

balls a càrrec de les dones 
del Centre Cívic de Can 
Cuiàs, que van fer un es-
pectacle de sevillanes a la 
pista coberta del barri.

Núria Sánchez  |  Redacció

L’aleví del Can Cuiàs es va enfrontar al CEIP Mitja Costa  |  PILAR ABIÁN

El conjunt patufet B va guanyar els seus dos partits al Nou Estadi de la Ferreria |  NÚRIA SÁNCHEZ

El cadet A de futbol sala va vèncer la fi nal en els penalts |  SANTI ROMERO

les classifi cacions



>A títol personal
Sílvia Alquézar

Luis Miguel Rodríguez
Amb ganxo. Tot va començar fa uns 7 anys. Luis Miguel Rodríguez, Luismi per als amics, estava 
escoltant el programa de la Cadena SER El Larguero mentre treballava en el torn de nit a l’antiga 
Intorsa. Va sentir l’entrevista de José Ramón de la Morena a Curro Ávalos, un escolta de l’Unicaja 
d’ACB que deixava el bàsquet per dedicar-se a ser representant de jugadors. A Luismi se li va 
encendre la llum i, en sortir de la feina al matí següent, el primer que va fer va ser trucar Ávalos 
per proposar-li treballar amb ell. Dit i fet. Va ser la porta d’entrada a un món que l’apassiona però 
al qual només s’hi dedica per afi ció, ja que no ha deixat la feina a la química de la Ribera. Gràcies 
al rampell d’aquella nit que sentia la ràdio, ara es relaciona amb persones que només coneixia a 
través de la premsa i les revistes especialitzades de bàsquet. En l’actualitat, té una cartera de més 
de 50 jugadors, entre els quals hi ha 4 d’ACB, com ara el pivot rus del Joventut, Dimitri Flis.

“Un bon jugador es reconeix 
ja per la manera de caminar”

Què li va passar pel cap la nit que 
va sentir Curro Ávalos per la SER?
Sóc molt imagitiu i llançat, a més, 
m’a grada moure’m per il·lusió. Faig 
el que em diu el cor i ja està. Ídol que 
he tingut, ídol que he conegut. Per 
exemple, tinc amistat amb Benito 
Floro, l’entrenador de futbol, a partir 
d’una carta que li vaig escriure. 
Quina és la tasca d’un represen-
tant de jugadors?
El jugador necessita una persona de 
confi ança que l’eviti confl ictes amb 
el club. L’esportista no pot entrar 
en aquest joc perquè ningú li pugui 
dir que a la pista no va ser tan rà-
pid com per demanar diners. 
Com sap que un jugador és bo? 
Es pot saber ja amb la manera de 
caminar pel carrer. És important 
que es mogui amb naturalitat, 
que sigui llest, que tingui decisió 
i amor propi. Crec que un bon 
jugador neix i, aprenent, millora 
això que porta dins.

A qui ha descobert?
Tinc jugadors que van començar 
cobrant 60 euros al Mataró i ara 
són professionals a l’ACB. Porto 
Miguel Feliu i Salva Arcos, que 
van sortir un del Manresa i l’altre 
de l’Hospitalet i ara són a la mà-
xima categoria. També tinc entre-
nadors. Un d’ells és Sito Alonso, 
que va sortir del Montsó d’Osca 
i ara és el segon d’Aito García a 
la Penya. 
Ara estem en temporada alta en el 
tema de fi txatges. Té previst fer al-
gun important?
En tinc alguns, però és massa 
d’hora per anunciar-los.
Recorda alguna negociació per al-
gun motiu especial?
Sí, tinc en cartera dos jugadors 
grecs, un d’ells el base del Múrcia 
Nikos Vetoulas. Me’n vaig re-
cordar de quan suspenia grec a 
l’institut. Vam parlar en l’idioma 
apatxe. 

Vostè va formar part de la directiva 
del Valentine des de 1995 fi ns al 
2002. Va ser una bona època?
La recordo amb estima. Al meu 
fi ll el vaig fer soci del club el dia 
mateix que va néixer. 
El Valentine fa anys que va darrera 
d’un pivot que marqui diferències 
i no ho aconsegueix.
Els pivots són molt cars. Jo porto 
Rafa Casals, Lucho Fernández... 

però es paguen. Aquí podria ve-
nir un bon jugador en la recta fi -
nal de la seva carrera que volgués 
acabar-la a Montcada.
Surten jugadors bons de Montcada?

El clubs ho tenen molt complicat 
tenint en compte la proximitat 
amb Barcelona i Badalona. Tam-
bé és difícil omplir un pavelló 
cada diumenge amb el que s’ha 
devaluat la Lliga EBA. Fa 10 
anys, quan al Valentine l’entre-
nava Martín Benito, de l’EBA es 
pujava a l’ACB.
I encara es pot devaluar més, ja 
que la Federació vol crear enguany 
la LEB Bronze. Què li sembla? 
Un gran error, espero que no ho 
faci. No entec que persegueix la 
Federació amb tantes categories, 
potser guanyar més diners.
I vostè, guanya molts diners?
No! El bàsquet no és com el futbol.
Per això compagina aquesta feina 
amb el treball a l’antiga Intorsa?
Porto més de 18 anys a Intorsa, 
és el meu lloc de feina. El tema 
de representant de jugadors ho 
faig com un hobbi. El dia que se 
m’acabi la il·lusió ho deixo.

Ha conegut molta gent?
Sí, no sóc ric en diners, però sí en 
amistats. La meva fi lla va estar 
malalta quan tenia 2 anys i Jhonny 
Rogers –director esportiu del Pa-
mesa de València– em va dir que la 
portés a la clínica que volgués que 
ell es faria càrrec de les despeses.
Per tant, es relaciona amb l’elit 
del bàsquet estatal. És el somni 
fet realitat?
Abans de fi car-me en aquest 
món, a molta gent que ara conec 
i tinc certa amistat només l’havia 
vista a la premsa i la televisió. I 
mira, ara mai pago cap entrada 
per veure els partits i, a més, em 
posen a la llotja.
He sentit dir de vostè que és un 
bon tio.
Estic treballant a una empresa que 
el més important és el jugador, no 
el club ni els seus interessos. Això 
m’agrada i va en consonància 
amb la meva manera de ser. 

Ser representant de 
jugadors és, per a mi, 
una afi ció. El dia que 
la il·lusió se m’acabi, 
ho deixaré

SÍLVIA ALQUÉZAR

Representant de jugadors de bàsquet


