
> Notícies: La Plataforma Antiincineració convoca una marxa contra la crema de llots el proper 31 de gener. PÀG. 9

El Ple aprova projectar 
la tercera escola bres-
sol municipal a l’edifi ci de 
Can Casamada. PÀG. 16

SILVIA DÍAZ

núm. 314
gener 2008

ÈPOCA III

publicació gratuïta

Miquel Capella ha cedit al munici-
pi vuit maquetes que reprodueixen 
esglésies i ermites que han existit o 
existeixen a la localitat, a més del 
Castell de Montcada. Les peces, 
que restaran exposades al Museu 
Les Maleses, es poden veure fi ns 
al 3 de febrer a la Casa de la Vila. 
Aquestes maquetes aporten una 
important informació històrica, ja 
que la majoria dels edifi cis ja no 
existeixen.

Miquel Capella 
cedeix al poble 
les maquetes 
de vuit edifi cis 
històrics

Les maquetes, Casa de la Vila L S.DIAZ
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>OBRES DE LA C-17

Es talla l’accés 
de vehicles a la 
plaça Espanya  

PÀG. 6

Expectació davant 
les obres de la LAV

Acaba la remodelació de 
l’espai urbà de la Ribera
en el marc de les obres de la 
Llei de barris.  PÀG. 5

A partir del 21 de gener es tallarà el 
carril que va de la plaça Espanya cap al 
centre de Mas Rampinyo i Barcelona. Els 
vehicles que circulin per la rambla dels 
Països Catalans hauran de continuar rec-
te pel carrer Pla de Matabous fi ns arribar 
a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra. 
En aquest punt, el trànsit que vagi en 
direcció a Mas Rampinyo es desviarà a 
l’esquerra cap al carrer Sant Ramon.

PILAR ABIÁN

El ciclista José 
Ortín, homenatjat pel 
Consistori. PÀG.  34
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>Actualitat

LÍNIA D’ALTA VELOCITAT

L’Adif ha començat les inspeccions als edifi cis 
i equipaments propers a les obres de la LAV
Els treballs preparatoris van començar el passat mes d’octubre als terrenys pròxims a l’antic camp de futbol municipal, per on entrarà la màquina tuneladora

Les obres del traçat de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV) al seu pas 
per Montcada ja han començat 
ofi cialment –ho van fer el passat 
octubre després de la signatura 
del protocol entre el Ministeri de 
Foment i l’Ajuntament– i l’Adif ja 
ha iniciat les inspeccions als edifi -
cis propers a les vies. Els primers 
treballs, que s’estan fent prop del 
camp de futbol del Font Freda, 
duraran un any i suposen la pre-
paració del “pou d’atac”, el lloc 
per on s’introduirà la màquina 
tuneladora que s’està construint 
a Alemanya.
Tot i que encara falta un any per-
què comenci la construcció del 
túnel, molts veïns es plantegen 
preguntes sobre com afectaran 
les obres els seus habitatges. Hi 
ha risc que es produeixen es-
querdes a les façanes? I els te-
muts esvorancs que han sorgit 
en alguns trams de les obres? 
Hauran de suportar molt de 
soroll? Quines mesures de segu-
retat s’aplicaran? N’hi ha, fi ns i 
tot, que encara dubten que el so-
terrament de la línia de Portbou 
es faci després de la LAV, a pesar 
que aquest aspecte va quedar 
refl ectit al protocol de la LAV al 
seu pas pel municipi.

Seguiment. Bona part de les res-
postes les té l’Adif, l’empresa de 
Foment responsable de la gestió 
dels treballs de la LAV, que té 
previst obrir una ofi cina a Mon-

tcada properament. L’Adif ja ha 
començat a fer inspeccions a 145 
edifi cis de Montcada pròxims 
a les vies. El 70% de les comu-
nitats de propietaris han rebut 
una carta on se’ls informa de les 
visites, l’objectiu de les quals és 
tenir constància de l’estat de con-
servació de cada edifi ci per fer-
ne el seguiment i valorar si, en 
el decurs de les obres, cal aplicar 
mesures complementàries. 
Fins ara, els equips tècnics d’Adif 
han fet el reconeixement del 
42% de les façanes i el 32% de 
les zones comunes. Pel que fa a 
les 340 llars particulars que està 
previst inspeccionar de forma 
aleatòria, s’ha dut a terme el 
8% de les visites. Qualsevol veí 
que visqui prop de les vies pot 
sol·licitar que el seu habitatge 
sigui inspeccionat per tècnics de 
l’Adif. Aquest tràmit es pot fer 
mitjançant el web www.adif.es o 
l’adreça de correu electrònic piac.
bcn@adif.es.

Des de fi nal d’octubre els terrenys propers al camp de futbol de la Font Freda són l’escenari dels treballs preparatoris de la construcció del túnel de la LAV | SANTI ROMERO

Tot i que encara falta 
un any perquè comenci 
la construcció del 
túnel, molts veïns es 
plantegen preguntes 
sobre les afectacions

Laura Grau | Redacció

L’opinió dels ciutadans

Antonio Hernández
Veí del carrer Carril, Can Sant Joan
“No sé si arribaré a veure el 
soterrament fet realitat, però no 
tinc por de les obres. Crec que 
l’experiència acumulada fi ns ara 
servirà perquè no es cometin els 
mateixos errors. Ara tindran més 
cura. A la nostra comunitat de 
veïns, ja ens han informat que 
vindran a fer inspeccions”

“No tinc por. L’experiència acumulada 
evitarà els mateixos errors”

Juan Joyera
Veí del carrer les Aigües, la Ribera
“Estic content que es facin les 
obres perquè milloraran l’entorn. 
No estic molt preocupat, encara 
que sí m’agradaria que l’Adif revi-
sés l’edifi ci per constatar que està 
en bon estat. Em quedaria més 
tranquil. De moment no hem rebut 
cap carta, tot i que em consta que hi 
ha hagut tècnics visitant l’edifi ci”.

“No estic molt preocupat, però estaria 
més tranquil amb una inspecció”

Conxita Vázquez
Veïna del carrer Colon, centre
“Estic convençuda que hi haurà 
problemes, però espero que l’edifi -
ci resisteixi. Tinc por perquè el meu 
pis està molt a prop de les vies, 
però també penso que el canvi 
que farà Montcada, si s’arriba a fer 
el soterrament –que encara poso 
en dubte–, serà molt gran. Al nos-
tre edifi ci, l’Adif farà inspeccions”.

“Encara poso en dubte que es faci 
el soterrament total de les vies”

José Luis García
Veí del carrer Major, centre
“Em fa molta il·lusió que soterrin 
les vies i facin un espai verd per-
què guanyarem en tranquil·litat i no 
tindrem tan soroll, però em fa por 
que apareguin esquerdes a l’edifi ci 
perquè és nou. Ens cal molta més 
informació. L’Adif tan sols ens ha 
enviat una carta per avisar-nos que 
inspeccionarà l’edifi ci”.

“Em fa por que apareguin 
esquerdes a l’edifi ci perquè és nou”
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Actualment els usuaris han de creuar per sobre de les vies per accedir a l’estació | ARXIU

L’empresa pública Adif ha aprovat 
una inversió d’1,9 milions d’euros 
per a la instal·lació d’ascensors i la 
construcció d’un pas de vianants 
soterrat entre les andanes de l’es-
tació de tren de Santa Maria, al 
barri de Terra Nostra. 
Els treballs pretenen incrementar 
la seguretat dels usuaris evitant 
la perillositat del pas entre les 

andanes –especialment difi cultós  
per a persones amb mobilitat re-
duïda– mitjançant l’eliminació de 
barreres arquitectòniques. 

Antiga reivindicació. La construc-
ció d’un pas de vianants és una 
antiga reivindicació de l’Ajunta-
ment i dels veïns de Terra Nostra, 
ja que l’estació –per on passen els 
trens de les línies C-4 i C-7 de 

rodalies Renfe– és força concor-
reguda i està massa a prop d’un 
revolt que impedeix una bona 
visualització dels trens. Després 
de l’aprovació de la inversió, el 
procés continuarà amb la licita-
ció de l’obra, per a la posterior 
adjudicació, tot i que l’empresa 
ferroviària no ha avançat encara 
cap data concreta per a l’execu-
ció de les obres. 

L’Adif invertirà 2 milions d’euros en un 
pas soterrat a l’estació de Santa Maria
Els diners per fer la intervenció estan pressupostats, ara s’han de licitar les obres i fi xar el calendari

Silvia Díaz | Redacció

RENFE-RODALIES

Renfe comença a Montcada les obres 
de millora de la línia de tren de Puigcerdà

L’empresa ferroviària Adif ha ini-
ciat els treballs de renovació del 
sistema elèctric en el tram de les 
estacions de Montcada Bifurca-
ció, a Can Sant Joan, i Grano-
llers-Canovelles, corresponents 
a la línia C-3, la de Puigcerdà. 
Segons l’Adif, “les obres formen 
part del projecte de modernit-
zació de la línia per augmentar 

la seguretat i la capacitat de les 
instal·lacions”.
El pressupost de l’actuació su-
pera els 24 milions d’euros i les 
obres s’executaran en horari noc-
turn. Els treballs, però, afectaran 
als passatgers de l’últim tren en 
direcció Puigcerdà, que hauran 
de fer el trajecte entre l’estació 
de Can Sant Joan i Canovelles 
en autobús.

Silvia Díaz | Redacció
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avaries de rodalies

Foment reconeix que haurà de revisar la línia 
de Portbou entre Montcada i Barcelona
El secretari d’Estat d’Infraest ruc-
tures, Víctor Morlán, va reco-
nèixer el 8 de gener que l’em-
presa pública l’Adif haurà de 
revisar el tram entre Montcada i 
Barcelona de Rodalies per evitar 
avaries elèctriques que alterin el 
funcionament de les línies, com 
la que es va produir el dia 3 de 
gener i que va afectar a prop 
d’un miler d’usuaris. Morlán va 

assumir que l’Adif haurà de re-
tirar les peces defectuoses de 
la catenària entre Barcelona i 
Montcada instal·lades a principi 
de la dècada actual.
El Secretari d’Infraestructures va 
avançar aquestes mesures du-
rant la roda de premsa en què 
va anunciar que la Línia d’Alta 
Velocitat arribarà a Barcelona el 
21 de febrer | SD 

Línia de Vic al seu pas per Montcada  | ARXIU
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El veïnat de la Ribera gaudeix des 
de fi nal de desembre de la nova 
confi guració de l’espai urbà del 
barri. Ja han fi nalitzat les obres 
de reurbanització i de supressió 
de barreres arquitectòniques dels 
carrers Llevant i dels Horts i de 
l’avinguda i la plaça de la Ribera, 
executades en el marc del Pla In-
tegral del barri. 
L’actuació ha eliminat els vials i 
les zones d’aparcament que sepa-
raven els edifi cis de la rambla cen-
tral del carrer Llevant i de la pla-
ça de la Ribera, creant uns espais 
accessibles per a tothom, amb 
bancs, altres elements de mobili-
ari urbà i més zones verdes, amb 
la intenció de fomentar la trobada 
i la convivència al carrer. També 
s’ha plantat arbrat i altres espècies 
vegetals.

El regidor delegat del Pla de bar-
ris, Carles Guijarro (PSC), ha ex-
plicat que el resultat de les obres 
ha estat consensuat amb el veïnat, 
tot i que alguns ciutadans consi-
deren que l’actuació ha implicat 
la pèrdua de zones d’aparcament. 
“Hi ha pràcticament les matei-

xes places, però distribuïdes en 
altres espais del barri”, ha indi-
cat l’edil. 

Subvencions. L’altre projecte de 
remodelació que ja està en marxa 
és la millora integral dels edifi cis, 
en la qual els veïns que així ho 
desitgin hauran de contribuir eco-
nòmicament en el fi nançament 
de les obres. Per col·laborar amb 
aquelles persones que no puguin 
assumir totalment la part que els 
correspongui de la rehabilitació i 
ho puguin acreditar, l’Ajuntament 
ha aprovat les bases per atorgar 
subvencions, que complementen 
les que concedeix el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat, de manera que els 
propietaris no pagaran més del 
30% del cost total de l’actuació. 
Per obtenir informació i tramita-
ció de documents, els interessats 
poden adreçar-se a l’Ofi cina Ges-
tora del Pla Integral de la Ribera, 
al Centre Cívic (Llevant, 10). 

Denúncia veïnal. L’AV de la Ri-
bera ha denunciat públicament 
a través d’una carta enviada als 
veïns del barri, la falta d’informa-
ció per part de l’Ajuntament i la 
Generalitat sobre el Pla de barris. 
L’entitat afi rma en la missiva que 
els veïns no poden assumir una 
part del pressupost per rehabilitar 
els seus habitatges i reclama que 
ambdues administracions es facin 
càrrec de les despeses. “A la Ribe-

ra viuen sobretot famílies amb 
difi cultats econòmiques que no 
poden fer front a unes despeses 
d’entre 3.000 i 9.000 euros”, ha 
dit la presidenta de l’AV, Elisa 
Fernández, qui ha afegit que el 
fi nançament de les despeses de 
la millora dels habitatges s’hau-
ria d’ajustar al pressupost inicial 
del Pla Integral de la Ribera, de 
prop de 10 milions d’euros. A la 
carta, l’AV de la Ribera qualifi ca 
de “vergonyós” que la revista La 
Ribera és casa teva –editada per 
l’Ajuntament– critiqui les perso-
nes que no estan d’acord amb les 
decisions i actuacions del projecte 
de rehabilitació del barri. 

LA RIBERA

L’espai públic del barri dóna ara prioritat 
als vianants, amb més zones d’estada 
L’Ajuntament ha aprovat les bases per donar ajuts a les persones que vulguin rehabilitar el seu habitatge i justifi quin que no tenen prou diners per assumir el cost

Entrevista amb el 
president de l’Institut 
d’Esports i Lleure. PÀG. 8

Manifestació el 31 de 
gener  contra l’ús de 
llots a Lafarge. PÀG. 9

>Notícies

Silvia Díaz | La Ribera

L’AV de la Ribera vol 
que les actuacions 
previstes als edifi cis 
del barri es facin amb 
diners públics

Tres veïnes de la Ribera aprofi ten el sol d’un dia d’hivern per passar una estona conversant a la nova plaça de la Ribera |  SILVIA DÍAZ

Les tres famílies es reallotjaran a Mas Duran 

Tres famílies del carrer 
dels Horts –a la imat-
ge– seran reallotjades 
de forma provisional 
en dos pisos del car-
rer Barcelona del Pla 
d’en Coll i en un pis de 
Badalona. Al Ple del de-
sembre es va aprovar 
l’expropiació de les fi n-
ques, situades entre els carrers de 
la Conca i de les Aigües, que estan 
afectades per la construcció d’un 
vial inclòs al pla de millora urbanísti-
ca de la Llei de barris. El compromís 

Expropiacions per construir un nou vial

del Consistori és assignar-los defi ni-
tivament tres pisos en la promoció 
de 29 habitatges de protecció ofi cial 
que construirà la Fundació Mediter-
rània a Mas Duran | LM 

PILAR ABIÁN
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A partir del 21 de gener és pre-
vist que l’empresa responsable 
de les obres de soterrament de 
la C-17 talli el carril que va de 
la plaça Espanya cap al centre 
de Mas Rampinyo i Barcelona, 
per començar a actuar de ple en 
aquest sector. El desviament del 
trànsit durarà mesos. 
A hores d’ara s’estan construint 
les pantalles laterals del futur 
túnel que anirà a prop de 20 
metres de profunditat i, a con-
tinuació, es cobrirà la superfície 
per continuar els treballs sota 
terra. Es preveu que els cotxes 
ja hi podran circular pel nou vial 
el primer trimestre del 2009, tot 
i que les obres encara continua-
ran durant uns mesos més.

Nou desviament. Els vehicles que 
circulin per la rambla dels Països 
Catalans hauran de continuar recte 
pel carrer Pla de Matabous passant 
per davant de Montcada Aqua fi ns 
arribar a la Comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra. En aquest punt el 
trànsit que vagi en direcció a Mas 
Rampinyo es desviarà a l’esquerra 
cap al carrer Sant Ramon o bé en 
sentit Ferrer i Guàrdia. 
D’altra banda, amb l’objectiu de 
facilitar el trànsit intern, el carrer 
Segre, ubicat al polígon industri-
al de Pla d’en Coll davant de la 
Comissaria, serà de doble sentit 
i s’hi podrà accedir des del camí 
de la Font Freda. Per als vianants, 
continuen actius els dos passos a 
la C-17, un a l’alçada de la gasoli-
nera i l’altra, als carrers València 

i Sol. El desviament també afec-
tarà els serveis de transports de 
les línies 96, 103, 155 i N3.
Per millorar la connexió entre el 
centre de Mas Rampinyo i Mas 
Duran s’adequarà el camí que 
dóna accés al pas a nivell del car-
rer Estanislau Abadal, motiu pel 
qual canviarà de sentit el tram 
comprès entre aquest carrer i el 
Ramon y Cajal, que serà de do-
ble sentit. 

Cruïlla amb la N-150. En paral·lel 
a les obres de soterrament de la 
C-17 a la plaça d’Espanya, ja han 
començat els treballs de prepara-
ció per eliminar els semàfors de 
l’encreuament entre aquest ma-
teix vial i la N-150, a Can Sant 
Joan. 

Pilar Abián | Redacció

SOTERRAMENT DE LA C-17

Paral·lelament han començat els treballs d’enlairament de la C-17 a l’alçada de la cruïlla amb la N-150, una actuació que permetrà eliminar els actuals semàfors
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Les obres obliguen a tallar l’accés des de la 
plaça Espanya cap al centre de Mas Rampinyo

Les màquines excavadores ja estan treballant entre la C-17 i la N-150 | SANTI ROMERO

EMA PUBLICITAT
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El Ple de l’Ajuntament va apro-
var el 20 de desembre els pres-
supostos municipals amb el vot 
a favor de l’equip de govern, for-
mat per PSC i CiU. L’oposició –
ICV-EUiA, PPC i Esquerra– no 
va donar el seu suport al projec-
te econòmic de l’any vinent, que 
puja a 36,5 milions d’euros, per-
què considera que no és realista, 
és incomplet i poc ambiciós. 
El debat plenari es va centrar 
especialment en el capítol d’in-
versions, que inicialment serà de 
4 milions i mig d’euros, un 23% 
inferior al pressupost d’enguany. 

Un projecte obert. El president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Mares-
ma (CiU), va defi nir el projecte 
econòmic del 2008 “com un 
pressupost de transició on les 
inversions es mantenen obertes 
a l’espera de saber quines apor-
tacions faran les administracions 
supramunicipals”.
Maresma va avançar que l’objec-

tiu per a aquest exercici és aconse-
guir l’estabilitat econòmica i fi nan-
cera de l’Ajuntament amb previsió 
d’ingressos reals i acomplir el Pla 
d’Actuació Municipal “per  verte-
brar el teixit urbà malmès per 
antigues infraestructures”.

Els grups opinen. El portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González, 
va dir que “les propostes del Pla 
d’Actuació Municipal no hi són 
dins del pressupost” i va lamen-
tar la falta de participació de tots 
els grups en la seva elaboració.
En nom del Partit Popular, Eva 
García, va demanar més contenció 
en la despesa i va criticar que no hi 
aparegués cap partida per a la nova 
biblioteca ni per al centre cívic 
Kursaal. García va alertar que els 
comptes “no compleixen la Llei 
d’estabilitat pressupostòria”.
La portaveu d’Esquerra, Marta 
Aguilar, va criticar la gestió econò-
mica en considerar que no s’ajusta 
a la realitat i va posar com a exem-
ple que “la despesa proposada 

per al 2008 és tres milions inferi-
ors a la de l’exercici actual”.
Maresma va voler deixar clar  
que “l’actual nivell d’endeuta-
ment està molt per sota d’al-
tres poblacions similars gràci-
es al pla de sanejament iniciat 
el 1999”.
El portaveu del PSC, Jordi 
Climent, va reconèixer que “els 
pressupostos variaran al llarg 
de l’any amb l’únic objectiu de  
millorar la qualitat de vida de 
la ciutadania” i va qualifi car les 
crítiques dels grups de l’oposició de 
“politicades”.

Altres pressupostos. El Ple també 
va aprovar els comptes de l’Insti-
tut Municipal d’Esports i Lleure, 
que puja a 1,5 milions d’euros; 
Montcada Òptima, que compta-
rà amb un pressupost de 364.000 
euros; i Montcada Comunicació, 
amb 351.000 euros. Precisament 
el pressupost d’aquest organisme 
va ser l’únic que va rebre el suport 
unànim de totes les formacions. 

PLE EXTRAORDINARI DE PRESSUPOSTOS

L’objectiu del govern municipal  
és assolir l’estabilitat econòmica
Durant el debat plenari, l’oposició va tornar a alertar sobre l’endeutament del Consistori

Sílvia Alquézar | Montcada

Llum verda a 14 actuacions de millora urbanística

Peticions de subvencions

> Es dissol Montcada Societat Municipal   
L’empresa pública Montcada Societat Municipal (MSM) que va construir la pri-
mera promoció de 12 pisos de l’Ajuntament al carrer Ripoll –a la foto–, plega 
després de sis anys de vida. El Ple ordinari de desembre va acordar-ne la li-
quidació i dissolució. El govern va argumentar la decisió en el sí d’un “procés 
gradual i natural”. “Amb la creació de l’empresa Montcada Òptima fa 2 anys, 
l’MSM havia acabat un cicle i les seves competències ja havien quedat absor-
vides”, va aclarir el president de l’Àrea Política Territorial, Jordi Climent (PSC). 
L’oposició, però, va qualifi car l’empresa pública com “un fracàs” del govern | LM 

Un altre dels punts importants de 
l’ordre del dia va ser el de les 14 
actuacions a incloure en pla de sub-
vencions de la Generalitat. El Ple  
de desembre va aprovar els projec-
tes de l’Escola Bressol de Can Casa-

mada al carrer Colon –a la foto–, la 
reforma de l’escola bressol Font Fre-
da, la urbanització del carrer San-
tiago, la primera fase de la creació 
d’horts municipals i la urbanització 
de la plaça Jacint, a Can Cuiàs | LM 

ARXIU/PREMSA AJUNTAMENT
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ENTREVISTA AL PRESIDENT DE L’IME

“L’esport escolar s’ha de mantenir perquè és 
més integrador i igualitari, tothom hi juga”
Juan Parra repassa els objectius de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure per a aquest mandat entre els quals fi gura l’ampliació del pavelló Miquel Poblet

Juan Parra és un dels veterans de 
l’actual equip de govern. Des del 
1999 ocupa el càrrec de regidor 
d’Esports i al 2002 va assumir 
també la presidencia de l’IME, 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure. Entre els reptes d’aquest 
tercer mandat en matèria esporti-
va hi ha projectar l’ampliació del 
pavelló Miquel Poblet i la creació 
d’una fundació que canalitzi els 
patrocinis als clubs i les entitats.    

-Vostè va promoure el Pla Es-
tratègic de l’Esport 1999-2007, 
que marcava dos objectius: 
millorar les instal·lacions i am-
pliar l’oferta d’activitats. Està 
satisfet dels resultats assolits?
Crec que hem aconseguit un ele-
vat grau de consecució del Pla, 
encara que hi ha molta feina a 
fer. La ciutat està en contínua 
evolució, ha crescut en nombre 
d’habitants i també en activitats. 
Per això ara estem elaborant un 
Mapa d’Instal·lacions Esportives 
Municipals (MIEM) que ens 
ajudarà a planifi car les interven-
cions a fer a partir d’ara.
-Una de les més importants és 
l’ampliació del pavelló.
Sí, però no és pas l’única. També 
volem cobrir la pista del CEIP 
Reixac, com ja vam fer en el seu 
dia amb el CEIP Elvira Cuyàs i 

el CEIP El Viver. I un altre ob-
jectiu és potenciar els espais per 
practicar l’esport lliure als barris.
-I el pavelló, com serà de gran?
Voldríem que tingués capacitat 
per a aproximadament 2.000 
persones. Del que també es trac-
ta és de guanyar espais per a les 
entitats esportives ja que tenim 
un teixit associatiu molt potent.
-Però mentre l’esport de clubs 
cada vegada creix més, l’esco-
lar va perdent adeptes. 
Aquest és un problema generalitzat 
perquè molts pares prefereixen que 
els fi lls juguin en un club que no 
pas a l’escola, els resulta més atrac-
tiu. Nosaltres, però, considerem 
que l’esport escolar s’ha de man-
tenir perquè és més integrador i 
igualitari, les quotes són molt més 
assequibles i tothom hi juga, ho 
faci millor o pitjor.

-I què es fa des de l’IME per 
potenciar l’esport escolar?
Donem subvencions a les Ampa 
i tenim una coodinadora que ac-
tua com a enllaç. També organit-

zem cada trimestre una activitat 
unitària per promoure algun es-
port que no formi part de la lliga 
escolar però que pugui ser atrac-
tiu per als nens. I a l’àmbit co-
marcal, estem plantejant la pos-
sibilitat d’unifi car lligues, com ja 
s’ha fet a secundària.
-Tornant als equipaments. Està 
satisfet del funcionament de 
Montcada Aqua?
La valoració és positiva. Tenim 
al voltant de 5.000 abonats i les 
instal·lacions són un referent per 
a altres municipis.

-La gestió està adjudicada a una 
empresa. Quina mena de con-
trol té l’IME respecte el grau de 
satisfacció dels usuaris?
Personal de l’IME fa periòdica-
ment controls de la temperatura 
de l’aigua i l’estat de les instal-
lacions. Volem estar al corrent de 
les queixes o suggeriments dels 
usuaris perquè, evidentment, tot 
és millorable i així podem de-
manar a l’empresa adjudicatària 
que resolgui els problemes que 
puguin sorgir. 
-Abans parlava de la gran quan-

titat de clubs que hi ha al muni-
cipi. Fa uns anys es va parlar de 
crear una fundació per aconse-
guir patrocinadors. Què se n’ha 
fet d’aquest projecte? 
Justament aquest any posarem 
fi l a l’agulla. Hem contractat una 
persona que s’encarregarà de po-
sar en marxa la fundació, on hi 
seran representades les entitats. 
Les empreses es podran benefi -
ciar fi scalment si actuen com a 
patrocinadores i els clubs podran 
optar a subvencions en funció 
dels projectes que presentin.

Juan Parra (PSC) presideix l’IME, un organisme que gestionarà durant aquest exercici més d’un milió i mig d’euros |  SANTI ROMERO

Pilar Abián | Pla d’en Coll

“Volem que els usuaris 
de Montcada Aqua ens 
facin arribar les queixes 
que puguin tenir per 
millorar així el servei”

08

Comerciant, et 
vols anunciar 

a La Veu 
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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La Plataforma Antiincineració, 
formada per una cinquantena 
d’entitats, ha convocat per al 31 
de gener una manifestació en 
contra que la cimentera Lafarge 
utilitzi llots de depuradora com a 
combustible, tal com proposa el 
Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. En paral·lel, la Platafor-
ma també està recollint signatures 
de suport arreu del municipi. 

Acció de protesta. La manifestació 
sortirà de la plaça del Bosc de Can 
Sant Joan, a les 19h, i anirà cap al 
centre del nucli urbà passant per 
davant de l’edifi ci de l’Ajuntament 
i el carrer Major, fi ns a la plaça de 
l’Església. La marxa coincidirà 
amb la celebració del primer Ple 
municipal de l’any. El portaveu 
de la Plataforma, José Luis Cone-
jero, ha explicat que “d’aquesta 
manera, instem l’Ajuntament 
a posicionar-se a favor dels ve-
ïns”. De fet, la iniciativa ciutadana 

compta amb el suport de tots els 
grups  amb representació a l’Ajun-
tament. En el debat Torn de Paraula 
emès el 10 de gener per Montcada 
Ràdio (104.6 fm i montcadaradio.
com) els portaveus es van posicio-
nar al costat del col·lectiu en les se-
ves reivindicacions. 

Punts de vista. Si bé els grups van 
coincidir a l’hora de felicitar la Pla-
taforma, no hi va haver unanimitat 
en valorar l’actuació del govern. 
El portaveu d’ICV-EUiA, Josep 
M. González, va dir que “la 
creació de la Plataforma An-
tiincineració respon a que les 
prioritats de la ciutadania no 
coincideixen amb les del go-
vern”. En nom del PPC, Eva 
García va afegir que “hi ha es-
tudis que confi rmen els efectes 
nocius de la ubicació de cimen-
teres a prop de nuclis urbans 
i el Consistori està actuant en 
complicitat amb la Generali-
tat”. Marta Aguilar, d’Esquerra, 

va anar més enllà i va manifestar 
que el seu grup aposta pel tras-
llat de la cimentera: “són instal-
lacions que contaminen i que 
haurien de estar en llocs on no 
perjudiquessin la població”.
Davant les crítiques de l’oposició, 
els grups del govern van respon-
dre que la voluntat del Consistori 

és millorar la qualitat ambiental 
del municipi. “El Pla d’Actuació 
previst per a aquest mandat 
inclou fer un estudi epidemio-
lògic per barris sobre la salut 
de la població”, va dir Joan 
Carles Paredes, portaveu de CiU. 
El portaveu del govern, Jordi 
Climent (PSC), va assegurar que 

“el Consistori vetllarà perquè 
la contaminació no augmenti i 
no es faci res que perjudiqui la 
salut dels montcadencs”. L’edil 
també va asegurar que l’Ajun-
tament manté vigent la moció 
aprovada al desembre del 1999 
en què manifestava la seva opo-
sició a la incineració.

Pilar Abián | Redacció

El col·lectiu convoca el dia 31 una protesta 
contra la crema de llots a la cimentera
La manifestació sortirà, a partir de les 19h, de la plaça del Bosc i recorrerà Can Sant Joan, l’avinguda de la Unitat i el carrer Major fi ns a la plaça de l’Església

PLATAFORMA ANTIINCINERACIÓ

La Plataforma Antiincineració va organitzar una xerrada el 20 de desembre al Centre Cívic La Ribera | PLATAFORMA ANTIINCINERACIÓ
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El parc de la Llacuna s’obrirà al 
públic aquesta primavera, segons 
les previsions municipals. L’espai, 
que ocupa 5 hectàrees, esdevé un  
punt de connexió entre la nova 
urbanització de Mas Duran amb 
el sector agrícola i forestal del Pla 
de Reixac. La titularitat del sec-
tor és de l’Ajuntament tot i que el 
govern local està negociant amb 
la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
que sigui aquest organisme el que 
se n’encarregui del manteniment i 
passi així formar part de la xarxa 
de parcs metropolitans.

Eix central. El parc de la Llacu-
na rep aquest nom de l’embassa-
ment existent a l’espai, una de les 
poques zones humides que hi ha 
a la plana del Vallès Occidental i 
que esdevé punt de trobada per 
a les aus migratòries. La llacu-
na té el seu origen en la dècada 
dels anys 50, quan es va iniciar 
l’extracció d’àrids al terreny i 

ara es manté gràcies a un pou. 
El disseny del parc que l’envolta 
s’ha fet donant protagonisme a 
la bassa, al voltant de la qual hi 
ha camins per passejar així com 
zones d’estada. 
Una altra de les peculiaritats de 
l’espai és que comptarà amb 2.000 
espècies vegetals que, a hores 

d’ara, estan en període de planta-
ció. Es tracta bàsicament d’espèci-
es autòctones que necessiten poca 
aigua, s’adapten al clima de la zona 
i són de fàcil manteniment. També 
està previst crear diferents hàbitats 
que serveixin de refugi i alimenta-
ció per a la fauna. 
“Aquest serà un espai extraor-

dinari per passejar en contacte 
amb la natura i servirà per donar 
a conèixer Mas Duran arreu de 
la localitat”, ha dit l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), manifestant 
la seva satisfacció pel resultat de la 
intervenció que sufraga la junta de 
compensació que està urbanitzant 
el sector de Mas Duran.

Pilar Abián | Mas Duran

Mas Duran guanyarà a la primavera
el pulmó verd del parc de la llacuna 
L’espai compta amb cinc hectàrees i tindrà més de 2.000 espècies vegetals, la majoria autòctones, i zones de passeig i d’estada

RECTA FINAL DE LES OBRES

Veïnes afectades davant dels tobogans de colors de la plaça Nicaragua | SILVIA DÍAZ

L’AV de Can Sant Joan ha lliurat 
a l’Ajuntament prop d’un miler de 
signatures exigint millores en la 
seguretat i en el manteniment de 
la plaça Nicaragua. L’entitat de-
nuncia que els tobogans de colors 
que s’han col·locat al parc amb 
motiu de la seva recent remodela-
ció “són un perill” perquè estan 
fets de ciment i rajola i presenten 
esquerdes. Altres preocupacions 

del veïnat són la manca de sistemes 
per separar la plaça dels carrers 
Molí i de la Font –per on circulen 
vehicles– la brutícia de la sorra de 
les atraccions infantils, que només 
hi ha un gronxador i que la font 
raja massa aigua. “Volem un parc 
on els nostres fi lls puguin córrer 
amb tranquil·litat i les famílies 
no hàgim de patir per la seva 
integritat física”, ha explicat Yo-
landa Sánchez, una de les mares 

afectades. L’AV també va aportar 
còpia de diverses denúncies que 
han interposat els pares d’infants 
que han estat accidentats. 

Pròxima reunió. En resposta a les 
peticions de l’AV, el responsable 
de l’Àrea Territorial, Jordi Climent 
(PSC) ha anunciat que mantindrà 
una reunió amb els representants 
veïnals per informar-los de les ges-
tions que ha fet el seu departament 
amb l’Àrea Metropolitana per re-
modelar aquells aspectes de la plaça 
que no es consideren prou segurs. 
El Consistori ja ha demanat ajut 
econòmic a l’AMB per sufragar les 
reformes que siguin necessàries.

L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), amb la portaveu d’Esquerra, Marta Aguilar, i un tècnic durant una visita a les obres |  PILAR ABIÁN

L’Estany de 
Gallecs no 
pagarà l’impost 
del transport

L’Entitat del Transport ha decidit 
que els veïns de l’Estany de Ga-
llecs –zona de 45 hectàrees que 
pertany a Montcada i està situa-
da al Parc Natural de Gallecs– no 
paguin el recàrrec del transport 
metropolità, vinculat a l’Impost 
de Béns Immobles, fi ns que no es 
portin a terme convenis amb les 
administracions implicades que 
permetin que l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB) doni ser-
vei a aquesta zona de Montcada. 
L’Ajuntament va traslladar a 
l’AMB aquesta proposta, que era 
una demanda de l’AV de l’Es-
tany de Gallecs. 

Accés a un camí. L’Ajuntament 
va lliurar el 13 de gener a una 
cinquantena de veïns del sector 
els comandaments perquè pu-
guin obrir la barrera per accedir 
al camí que connecta la zona amb 
Mollet. L’aparell permet a les fa-
mílies circular per aquest sender 
en situacions d’excepcionalitat o 
d’emergència. La iniciativa, se-
gons el Consistori, pretén preser-
var l’espai natural de Gallecs.

Can Sant Joan demana millorar 
la seguretat a la plaça Nicaragua
L’Ajuntament es reunirà amb els representants de l’entitat veïnal

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Silvia Díaz | Redacció

Tt

Vendo coche. BMW 320 TD, 150 CV. Del 
febrero de 2005, color plata, full equip, 
75.000 kms. Precio: 18.000 euros. Tel. 647 
735 246.
Transportes. Se hacen transportes y 
mudanzas a buen precio. Tel. 651 809 446.
Perruqueria en traspàs. 80 m2. Mas 
Rampinyo. Tel. 660 529 823.
Alquilo piso. De 155 m2, 4 habitaciones 
dobles, tres terrazas grandes, dos baños 
completos y armarios empotrados. Soleado. 
Junto calle Mayor. Precio: 990 euros. Tels. 
659 374 241 – 932 126 319.
Alquilo local. De 120 m2, con luz exterior, 
junto calle Mayor. Precio: 600 euros. Tels. 
659 374 241 –932 126 319.
Es lloga o es ven. Plaça de pàrquing al 
carrer Aragó de Mas Rampinyo. Tel. 620 
992 410.
Alquilo. Dos habitaciones, una doble, 
en la rambla de Sabadell, cerca de los 
Ferrocarriles Catalanes. Derecho a cocina, 
lavadora, etc. Telf 662 088 919.
Es traspassa. Botiga de moda infantil a 
Rubí. Situació molt comercial. Preu del 
traspàs: 18.000 euros. Lloguer mensual: 
300 euros. Telf. 662 088 919.
Se vende. Carro de bebé para gemelos. 
Esta totalmente dotado de complementos 

y es nuevo. Marca: Jané. Precio a convenir. 
Preguntar por: Sonia. Tel. 628 450 690. 
Venda o lloguer. Plaça de pàrquing a 
l’avinguda Catalunya de Mas Rampinyo. 
Preu econòmic. Tel. 935 750 429.
Se alquilan. Plazas de parking para 
motocicletas. Tel. 664 123 571.
Somos un grupo de amigos. Si te 
encuentras solo o sola, únete a nosotros 
para hacer nuevas amistades. Grupo mixto 
del Vallès Oriental, de 35 a 45 años. Llamar 
por las mañanas al 653 42 53 08 (Fermín) y 
por las tardes al 630 70 50 70 (Mercè). Ven a 
pasar el Fin de Año con nosotros.
Se vende. Seat 600 con la ITV recién 
pasada. Precio: 5.000 euros. Tel. 606 069 
371.
En venda. Caravana de 3 a 7 places. 
Econòmica. Tel. 607 264 903.
Vendo. Plaza de párquing en calle Bonavista. 
Precio: 17.000 euros. Tel. 627 942 454. 
Alquilo piso. De 155m2, 4 habitaciones 
dobles, tres terrazas grandes, dos baños 
completos y armarios empotrados. Soleado. 
Junto a la calle Mayor. Precio: 1.200 euros 
negociables. Tels. 659 374 241- 932 126 319.
Alquilo local. De 100m2, con luz exterior, 
junto a la calle Mayor. Precio: 600 euros 
negociables. Tels. 659 374 241- 932 126 319.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491
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La consellera de Salut de la Ge-
neralitat, Marina Geli, presenta-
rà el 25 de gener a Montcada el 
pla funcional del futur hospital 
Ernest Lluch, que es construirà 
als terrenys de l’antiga fàbrica 
Redosa. L’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), –president de torn 
de la Mancomunitat Ripollet-
Cerdanyola-Montcada durant el 
2007– va anunciar la visita de 
Geli durant el decurs del plenari 
de pressupostos de l’organisme, 
celebrat a fi nal de desembre a la 
Casa de la Vila.

Concurs d’idees. A la sessió ple-
nària es va anunciar que els tres 
ajuntaments que integren la Man-
comunitat, a més del de Barberà, 
han avançat 120.000 euros a la 
Generalitat –30.000 cadascun– 
per fi nançar el concurs d’idees de 
l’hospital. Està previst convocar 
el certamen a principi d’aquest 
any i d’aquesta manera, treballar 

en paral·lel amb el Departament 
de Salut, que està a l’espera que 
els privats cedeixin els terrenys 
on es construirà el centre sanita-
ri. Arrizabalaga ha avançat que a 
principi d’any s’acaba el lloguer 
de dos concessionaris que tenen 
un negoci als terrenys de Redosa 
i que la cessió podria ser una re-
alitat a l’estiu d’aquest any. Per a 
aquesta mateixa data també està 
previst resoldre el concurs d’ide-
es. 
Amb l’avançament dels diners, els 
ajuntaments podran treballar en 
paral·lel amb Salut. “Les obres de 
l’hospital es podrien adjudicar 
a principi del 2010 i l’equipa-
ment serà una realitat al 2011”, 
ha indicat Arrizabalaga.

Qüestions urbanístiques. Al juliol 
del 2008 també està previst que 
estiguin enllestits els tràmits ur-
banístics derivats de la modifi ca-
ció de tot el sector Redosa, una 
zona on, a més de l’hospital, es 

faran habitatges i equipaments. 
La darrera modifi cació del plane-
jament, que elabora l’Àrea Me-
troopolitana de Barcelona, estava 
relacionada amb els blocs Sivis. 
“Aquests pisos es mantindran 
fi nalment tal com estan”, ha in-
dicat Arrizabalaga. El pressupost 

de la Mancomunitat Ripollet-
Cerdanyola-Montcada per al 
2008 serà de prop d’un milió 
d’euros i incorpora una partida 
de 50.000 euros per a la redacció 
del pla estratègic de l’organis-
me, aportats per la Diputació de 
Barcelona. 

Silvia Díaz | Montcada

Geli presentarà a Montcada i Reixac 
el pla funcional del futur hospital
La Mancomunitat Intermunicipal gestionarà durant aquest exercici un pressupost que puja a prop d’un milió d’euros

RIPOLLET-CERDANYOLA-MONTCADAL’Ofi cina Local 
d’Habitatge 
posa en marxa 
la pàgina web

La Regidoria d’Habitatge va pre-
sentar el 16 de gener a la Casa de 
la Vila la pàgina web de l’Ofi cina 
Local d’Habitatge, que es pot con-
sultar a través del portal de l’Ajun-
tament montcada.cat. La informa-
ció es divideix en quatre apartats: 
dades generals del servei, l’habitat-
ge protegit i els requisits per poder 
sol·licitar-lo, les borses de lloguer 
jove i social i enllaços amb pàgines 
web d’altres organismes, com la 
Diputació o la Generalitat. A tra-
vés d’Internet, els usuaris podran 
donar-se d’alta al registre de la 
borsa de lloguer i fer tràmits i sug-
geriments a través d’una adreça 
electrònica.

Serveis. L’Ofi cina Local d’Habitat-
ge –situada a la segona planta de 
l’Ajuntament– és un organisme de 
titularitat municipal, gestionat per 
l’empresa pública Montcada Òp-
tima, que pretén donar resposta 
a la necessitat creixent d’habitat-
ge. La regidora d’Habitatge, Eva 
Gonzalo (PSC), ha explicat que el 
registre electrònic “estalvia temps 
als usuaris”.

Silvia Díaz | Montcada

Els tres alcaldes de la Mancomunitat atenen les explicacions de la gerent de l’ens | SILVIA DÍAZ
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El dipòsit de ferralla haurà de 
clausurar totalment l’activitat 
que desenvolupa al carrer Bifur-
cació de Can Sant Joan a fi nal 
de febrer com a màxim. La Ge-
neralitat ha desestimat totes les 
al·legacions que l’empresa Trans-
porte y Almacenaje de Materiales 
Siderúrgicos (TRAYMAS) –con-
cessionària de la instal·lació– va 
presentar després que el Depar-
tament de Medi Ambient li de-
negués l’autorització ambiental 

per exercir l’activitat al costat de 
l’estació de tren del barri. L’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC), 
ha celebrat que el cas s’hagi re-
solt d’aquesta manera i ha apuntat 
que “l’informe municipal enviat 
a la Generalitat ha estat un dels 
factors claus per aconseguir la 
denegació de l’autorització am-
biental”. El document diu que 
l’activitat només podria garantir els 
límits d’emissió sonora permesos si 
les tasques de manipulació es fessin 
a l’interior d’una nau tancada. 

Agraïment al veïnat. Arrizabalaga 
ha agraït el paper del veïnat i de 
l’AV de Can Sant Joan per acon-
seguir el tancament del dipòsit 
de ferralla. Des de fa més d’un any,  
l’entitat i ciutadans han protagonit-
zat diverses mobilitzacions contra la 
presència de la instal·lació al barri.
El president de l’AV, José Luis 
Conejero, s’ha mostrat prudent a 
l’hora de valorar l’anunci de la Ge-
neralitat de tancar el dipòsit: “Ho 
celebrarem de ple quan veiem la 
instal·lació realment tancada”.

Silvia Díaz | Redacció

DIPÒSIT DE FERRALLA

La instal·lació, ubicada al costat de l’estació, haurà de tancar defi nitivament a fi nal de febrer

en 2 minuts...

L’Audiència de Barcelona ha absolt un veí de Montcada d’un delicte 
de violència de gènere, després d’acceptar el recurs que l’home havia 
presentat contra una condemna de nou mesos de presó i la prohibició 
d’apropar-se a menys d’un quilòmetre de la seva dona durant un any, 
interposada pel Jutjat Penal 1 de Sabadell. El 23 d’octubre de 2006, la 
dona va ser atesa al CAP de Montcada i Reixac i per una forense dels 
Jutjats de Cerdanyola que van confi rmar l’existència de diverses erosions 
superfi cials i un hematoma al coll. Segons l’Audiència, no queda provat 
com es van fer aquestes lesions ni que li hagués causat el marit | SD

> Accident mortal en un xoc múltiple
Un veí de Mas Rampinyo 
de 35 anys va morir el 4 de 
gener en un accident múl-
tiple a Lleida. El sinistre va 
tenir lloc al quilòmetre 154 
de l’autopista AP-2 en sentit 
Barcelona, al terme munici-
pal de Castelldans. El xoc es 
va originar per una topada en-
tre un camió i quatre vehicles i en el moment de l’incident la boira a la 
zona era molt densa, fet que podria haver estat el detonant del succés, 
segons els Mossos d’Esquadra i el Servei Català del Trànsit  | SD

> Absolt d’un delicte de maltractaments

> Més de 24 hores desapareguda
Els Mossos d’Esquadra van localitzar el 3 de gener a la nit al barri de 
Sants de Barcelona i en bon estat de salut, la veïna de Can Pomada que 
va estar desapareguda durant més de 24 hores. La dona, de 58 anys 
i amb problemes de parla arran d’una embòlia, havia estat vista per 
última vegada a la parada d’autobús de l’avinguda Catalunya de Mas 
Rampinyo. Segons fonts de la família, M.F.B. va pujar a l’autobús fi ns 
a Barcelona i es va desorientar fi ns a perdre’s pels carrers de la ciutat 
passant la nit a l’interior d’una porteria. En la seva recerca van intervenir 
els Mossos i la Policia Local de Montcada | PA

RAMON GABRI

La Generalitat rebutja el darrer recurs 
presentat pel propietari de la planta

Les obres de la nova Biblioteca 
i Auditori estaran enllestides a la 
primavera, segons les previsions 
mu ni cipals, i a l’estiu es podrien 
obrir al públic. L’edifi ci està total-
ment construït i ara s’estan con-
dicionant els espais interiors.  La 

Biblioteca comptarà amb 2.600 m2 
i l’Auditori amb prop de 400 buta-
ques retràctils i un gran escenari  –a 
la foto– que es podrà ampliar o re-

duir en funció de les necessitats de 
l’espectacle. Sota les instal·lacions 
s’ha fet un aparcament per a un 
centenar de vehicles  | PA

La Biblioteca 
i l’Auditori 
podrien obrir 
aquest estiu 
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Els treballadors acorden fer ús de la via 
judicial per cobrar les indemnitzacions

Els treballadors es manifesten cada dia a les portes de l’empresa situada al polígon de la Ferreria | LAURA GRAU

TANCAMENT DE MARÉS

El personal fi xe de la planta d’es-
tampació de Nissan, al polígon 
Pla d’en Coll, es pot afegir al 
pla de baixes voluntàries que la 
direcció l’empresa va anunciar el 
7 de gener, una alternativa que la 
fi rma japonesa d’automoció dóna 
als empleats davant la seva deci-
sió d’acomiadar 450 empleats. 
L’expedient de regulació es deu, 
segons l’empresa, a la previsió de 
reducció de la producció de dos 
models de totterreny –Pathfi nder 
i Navara– durant aquest 2008.  
El projecte de Nissan, que estarà 
vigent fi ns al 8 de febrer, s’aplica-
ria en funció dels anys d’antigui-
tat i la categoria del treballador, 
amb indemnitzacions aproxima-
des de 45 dies per any treballat,  
d’entre 8.000 i 60.000 euros. La 
marxa del personal es faria efecti-
va a partir del 30 de març. 

Negociació. Els representants 
dels sindicats i els treballadors 
han protagonitzat actes de pro-
testa des que el 3 de gener Nis-
san va anunciar la seva intenció 
de reduir la plantilla. La pro-

posta de baixes voluntàries va 
estar ben rebuda pels represen-
tants dels treballadors, tot i que 
consideren que és una mesura 
insufi cient. “Donem suport a 
les baixes però l’empresa tam-
bé hauria de tenir en compte 
un pla de prejubilacions o bé, 
recol·locar treballadors en la 
producció d’altres vehicles”, 
ha indicat el president de la sec-
ció sindical de CCOO a Nissan, 
Javier Pacheco.
Els sindicats es van reunir amb 
la direcció el 15 de gener i, en 
no arribar a un acord, no des-
carten organitzar mobilitzacions. 
L’expedient de regulació afecta 
especialment els treballadors que 
actualment estan al tercer torn del 
procés de producció dels dos ve-
hicles que l’empresa vol eliminar.
Des que Nissan va anunciar els 
acomiadaments, els sindicats 
van emplaçar el personal a no 
treballar cap dissabte addicional 
mentre no s’arribi a un acord. 
Aquesta mesura se segueix a la 
planta de Montcada, integrada 
per prop de 250 treballadors, i la 
de Barcelona.  

El personal de Nissan a 
Montcada pot afegir-se a 
les baixes voluntàries

Silvia Díaz | Redacció

Consistori i sindicats ofertaran cursos 
de formació professional per a aturats

L’empresa s’ha declarat insolvent i ha delegat els pagaments al Fons de Garantia Salarial La multinacional japonesa ha presentat un pla de regulació

L’Ajuntament ha signat un con-
veni de col·laboració amb els 
sindicats UGT i CCOO per 
continuar duent a terme ac  cions 
adreçades a treballadors en si-
tuació d’atur, com ara els pro-
grames de formació professio-
nal ocupacional subvencionats 
pel Departament de Treball de 

la Generalitat i el Fons Social 
Europeu.

Funcionament. Fruit de l’acord, 
els sindicats s’encar regaran d’im-
partir els mòduls de tècniques 
de recerca de feina, prevenció 
de riscos laborals i sensibilit-
zació en el medi ambient als 
alumnes dels cursos de solda-

dura d’estructures metàl·liques 
i d’administració comptable. 
Les classes, que es fan a través 
dels centres de formació Idfo i 
Ceprom, van començar al mes 
d’octubre i compten amb una 
trentena d’alumnes. El  servei 
de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament s’encarrega de la 
gestió dels cursos.

Els 80 treballadors de l’empresa 
Marés, amb seu al polígon de la 
Ferreria, acudiran a la via judicial 
per cobrar les indemnitzacions 
que els corresponen pel tanca-
ment de la factoria, després que 
hagin fracassat les reunions amb 
l’empresa a la delegació de la Ins-
pecció de Treball de la Generali-
tat. La direcció manté que no pot 
assumir els costos de les indem-
nitzacions i emplaça els treballa-

dors al Fons de Garantia Salarial. 
El comitè d’empresa no accepta 
aquesta solució, ja que suposa 
unes quantitats econòmiques mí-
nimes que no tenen en compte 
l’antiguitat dels treballadors. 

Eurotanca. El president del comi-
tè, Miguel Ángel Garrido, asse-
gura que el grup Marés “no és 
insolvent ja que disposa d’una 
altra nau, Eurotanca, al mateix 
polígon, que està produint i 

facturant”. Els treballadors con-
tinuaran les mobilitzacions per 
exigir una sortida digna. El comi-
tè també ha sol·licitat una reunió 
amb el secretari d’Indústria de la 
Generalitat. 
Des del desembre no hi ha cap 
tipus d’activitat productiva a la 
fàbrica. Segons el comitè, Marés 
ha venut les naus i la maquinària 
està embargada per la Seguretat 
Social per cobrir els deutes acu-
mulats.

Laura Grau | La Ferreria

> Protesta dels treballadors de neteja d’FCC   
Una vintenta d’empleats d’FCC –concessionària del servei municipal de ne-
teja viària– es va concentrar l’11 de gener davant l’Ajuntament per protes-
tar contra l’acomiadament d’un treballador, un fet que consideren injust, i 
per les condicions laborals i d’organització de l’empresa. “Es tracta d’un toc 
d’atenció al Consistori, perquè s’impliqui a favor dels treballadors i evitar així 
una vaga”, va dir Núria Cabrera, representant sindical dels treballadors | SD 

SILVIA DÍAZ

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament ha renovat els convenis anuals de col·laboració amb l’UGT i CCOO
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Els horts il·legals desapareixeran 
completament de la llera del riu 
Ripoll. Des del desembre passat 
s’estan fent les obres de neteja de 
residus i l’adequació paisatgística 
i ambiental, per les quals l’Ajunta-
ment i l’Agència Catalana de l’Ai-
gua han destinat 51.000 euros.
El president de l’Àrea de Política-
Territorial, Jordi Climent (PSC), 
ha destacat que “es tracta de l’ac-
tuació global més ambi ciosa 
que s’ha fet per recuperar el riu 
Ripoll  a nivell ambiental”. 
“Amb les obres es redissenyarà el 
perfi l del territori i se sembrarà 
vegetació de ribera i arbustos”, 
ha afegit la regidora de Medi Am-
bient, Eva Gonzalo (PSC). A més 

a més, l’Ajuntament ja ha anunci-
at que intensifi carà la vigilància 
per controlar que els abocaments 
de brossa no es repeteixin un cop 
realitzada la neteja.
Els treballs estan oberts a la par-
ticipació d’entitats, en concret hi 
col·laboren Projecte Rius i l’Asso-
ciació per la Conservació de l’En-
torn i la Recerca (ACER).

Nova zona controlada. Climent ha 
assegurat que els hortolans dispo-
saran en breu d’una zona contro-
lada i amb serveis en uns terrenys 
municipals al marge dret de l’auto-
pista C-58, que “ permetrà repar-
tir de forma equitativa el terreny, 
regular-ne l’ús i l’accés als serveis 
bàsics”, ha matisat.

Lluís Maldonado | Redacció

MEDI AMBIENT

El condicionament de l’àmbit fl uvial ha començat amb la desaparició dels horts de la llera

El projecte de recuperació s’ha iniciat en les darreres setmanes amb la neteja de la llera on hi havia els horts | SANTI ROMERO

El Ripoll inicia la primera fase cap 
a la seva recuperació ambiental 

en 2 minuts...

> Reparació de la vorera del carrer Masia
L’Ajuntament ha iniciat les 
obres de reconstrucció de la 
vorera del carrer Masia –a la 
imatge–, davant del futur cen-
tre cívic Kursaal, que s’està 
construint a Can Sant Joan. La 
actuació permetrà solucionar 
els problemes d’accessibilitat 
dels vianants per aquesta vore-
ra, actualment enfonsada | SD

> Collserola duplica els porcs senglars

> Soterrament de la línia Vic-Puigcerdà

La Generalitat ha confi rmat que 
la població de porcs senglars al 
parc de Collserola s’ha doblat en 
els darrers tres anys. Dels 400 
exemplars existents al 2004 s’ha 
passat a uns 650 animals. L’aug-
ment coincideix amb la cada 
vegada més freqüent aparició 
de senglars a les zones urbanes, 
perquè moltes persones els donen aliments. A Montcada, aquestes espè-
cies han aparegut recentment al barri de Can Cuiàs | SD

> Millores al passeig de ribera del Besòs
L’empresa Constructobras arranjarà el passeig de Ribera, entre  el riu 
Besòs i la carretera de la Roca per un import de 35.810 euros. Les 
obres, que s’emmarquen en l’adequació del passeig fl uvial del riu –des 
del pont fi ns a Santa Coloma de Gramenet–, acabaran en breu i tenen 
un cost total de 120.000 euros, aportats al 50% per la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament. “Volem potenciar el passeig fl uvial del Be-
sòs com a espai per al lleure de la ciutadania”, ha subratllat el presi-
dent de l’Àrea de Política Territorial, Jordi Climent (PSC) | SD

PREMSA AJUNTAMENT

ARXIU

Estat de salut dels rius 

El riu Ripoll, que travessa el 
Vallès Occidental de nord a sud, 
presenta símptomes de malaltia 
en el seu recorregut. Així ho de-
talla l’informe anual del Projecte 
Rius. Els únics trams –de 500 
metres cadascun– en què els rius 
del Vallès es troben en un estat 
molt greu són a Montcada, on es 
registren dos punts negres al Be-
sòs, i un al Ripoll, a Ripollet.  
L’informe apunta com a causes 
d’aquesta situació els 17 aboca-
dors il·legals recomptats a la 
conca del Besòs i la sequera 
que s’ha viscut en aquesta dar-
rera tardor | PA

l’apunt

En zones properes a la línia de Vic-Puigcerdà ja han començat pros-
peccions prèvies a la realització del projecte de desdoblament i so-
terrament de les vies al seu 
pas per Mas Rampinyo. 
Aquest mes de gener, prop 
de la plaça de les Calderes, 
s’han fet diferents sots amb 
l’objectiu d’analitzar el sub-
sòl dels terrenys afectats 
per la futura actuació | PA

PILAR ABIÁN
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Els alcaldes del Vallès Occidental 
van constituir el 10 de gener una 
comissió per treballar la millora de 
les infraestructures de la comarca 
i elaborar un document que recu-
lli les propostes sobre mobilitat. 
L’acte ofi cial de constitució va te-
nir lloc al Consell Comarcal i va 
comptar amb la presència de l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC). 
La comissió elaborarà un docu-
ment que inclogui totes les con-
nexions i propostes de millora de 
la mobilitat viària i ferroviària, 
tant interiors com amb la resta de 
Catalunya, i que tingui en compte 
el patrimoni natural de la comar-
ca. D’aquesta manera el document 
es podrà elevar a la Generalitat, 
coincidint amb l’elaboració del 
Pla Territorial Parcial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona.

Pla d’actuació comarcal. El Consell 
ha iniciat els treballs per elaborar 
el Pla d’Acció Comarcal (PAC), 
una eina que esdevindrà el pla es-
tratègic del Vallès Occidental des 

d’ara i fi ns al 2011. “L’elaboració 
del PAC i la millora de les infra-
estructures i dels serveis d’aten-
ció a les persones seran les dues 
prioritats del treball del Consell 
per al 2008”, va indicar el presi-
dent de l’ens, Antoni Rebolleda, 
el 20 de desembre a Sabadell. 
El 80% del pressupost de l’or-
ganisme –que puja a prop de 15 
milions d’euros– es destinarà als 
serveis a les persones.

Contingut. El PAC haurà d’inclou-
re els serveis, les activitats i les 
obres que s’han de dur a terme 
des del Consell, adreçades a la 
millora de la qualitat de vida de 
la gent gran, l’aplicació de la Llei 
de dependència i la integració de 
la població nouvinguda. En l’àm-
bit de territori, el Consell treballarà 
principalment en la millora de les 
infraestructures i en la protecció 
de l’espai forestal.

Silvia Díaz | Sabadell

COMARCA

La comissió haurà de fer un document amb propostes sobre les xarxes viària i ferroviària

El president del Consell, Antoni Rebolleda, durant la presentació del PAC a Sabadell | SILVIA DÍAZ

Els alcaldes del Vallès creen un grup 
de treball per millorar la mobilitat
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La Regidoria d’Educació està 
projectant ampliar el nombre de 
places de l’escola bressol que hi 
ha en el recinte del CEIP Font 
Freda i que gestiona la Coo-
perativa d’Escoles Bressol de 
Montcada i Reixac. Aquesta ac-
tuació es farà en paral·lel a l’ade-
quació de Can Casamada com a 
llar d’infants amb capacitat per a 
una setantena d’usuaris. 
Ambdues actuacions van en la 
línia de complir amb el compro-
mís pactat amb la Generalitat de 
tenir 210 places públiques d’esco-
la bressol al municipi i es preveu 
que sigui una realitat en dos anys. 
Precisament, l’Ajuntament va do-
nar llum verda al projecte de Can 
Casamada al Ple del desembre.

Actualment, Montcada i Reixac 
disposa de dues escoles bressol 
públiques: la del Camí del Bosc, 
a Can Cuiàs, amb capacitat per 
a una vuitantena d’alumnes, i la 
que hi ha al CEIP Mitja Costa, a 
Terra Nostra, per a una quaran-
tena d’usuaris. Amb la voluntat 
d’augmentar l’oferta, el Consis-
tori preveu obrir a curt termini 
Can Casamada, ampliar el nom-
bre de places a la llar d’infants 

que hi ha al CEIP Font Freda i 
construir una nova escola bressol 
a Mas Duran. 

Calendari d’actuacions. La inter-
venció que, a priori, s’apunta 
com a més immediata és la del 
CEIP Font Freda, ja que es trac-
ta de remodelar l’espai existent. 
A continuació, en un període de 
dos anys, es preveu adequar Can 
Casamada, la casa catalogada 

com a part del Patrimoni Arqui-
tectònic de la ciutat que hi ha al 
carrer Colon i que rep el nom 
del metge que va ser el seu pro-
pietari, Josep Casamada. Aquest 
centre  absorbirà la matrícula de 
l’escola bressol de la plaça Lluís 
Companys, ja que l’edifi ci està 
afectat des d’un punt de vista ur-
banístic.
La regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC), ha explicat que 

“Can Casamada conservarà 
la seva façana i la remodela-
ció consistirà a adequar l’es-
pai interior a la normativa 
d’escoles bressol”. Rivas pre-
veu que l’adequació de l’edifi -
ci es faci realitat d’aquí a dos 
anys. La intervenció al CEIP 
Font Freda es farà abans en ser 
menys costosa tant des d’un 
punt de vista arquitectònic com 
econòmic.

>Societat

EDUCACIÓ

L’edifi ci de Can Casamada acollirà 
la tercera escola bressol municipal
L’equipament, que es preveu sigui una realitat al 2010, posarà a disposició de les famílies 70 noves places públiques

La xarxa de centres 
cívics organitza nous 
cursos trimestrals PÀG. 18

El web de Montcada 
Ràdio rep 400.000 
visites al 2007. PÀG. 19

Pilar Abián | Redacció

Educació preveu ampliar 
el nombre de places a la 
llar d’infants que hi ha al 
recinte del CEIP Font Freda

La CNEE 
organitza grups 
d’ajuda mútua 
entre pares

Les famílies de la Comissió de 
Necessitats Educatives Especials 
(CNEE) participen en un cicle 
de teràpies de grup per refl exio-
nar sobre com afecta a les seves 
vides conviure amb un fi ll amb 
problemes d’aprenentatge. Les 
reunions van començar el 16 
de gener i es repetiran els dies 
5 de març i 7 de maig, a les 19h, 
al CEIP Reixac. Per facilitar al 
màxim la presència de les famí-
lies a les trobades s’ha habilitat 
un servei de canguratge gratuït. 
Els pares es reuneixen i, amb la 
dinamització d’una psicòloga, 
posen en comú les seves experi-
ències en  l’atenció dels infants 
amb necessitats educatives espe-
cials. “Els pares que formen la 
comissió pensem en molts pro-
jectes per donar suport a altres 
famílies però nosaltres també 
necessitem sentir-nos escol-
tats”, ha explicat la portaveu de 
la CNNE, Carolina Ibáñez.

Més contes. La CNEE inicia l’any 
amb molts projectes en ment i 
un d’ells és publicar nous contes 
perquè els alumnes de primària 
refl exionin i coneguin la realitat 
dels infants amb necessitats edu-
catives especials. Aquesta inicia-
tiva, promoguda per l’entitat de 
discapacitats Adimir, s’ha posat 
en marxa aquest any amb la pu-
blicació de tres llibres i una guia 
educativa, que orienta els pro-
fessors per treure el màxim ren-
diment dels contes. La CNEE 
ha fet arribar les publicacions a 
escoles d’altres municipis com 
Sabadell, Badia o Mollet.

Silvia Díaz | Redacció

> La Cooperativa d’Escoles Bressol celebra enguany el 25è aniversari
La Cooperativa es va crear l’any 1983 i va sorgir de la unió de tres escoles privades. Avui dia compta amb dos centres 
–el de la plaça Lluís Companys i el de l’antic parvulari del CEIP Font Freda– on hi ha matriculats més de 80 alumnes. 
Per commemorar els seus 25 anys d’existència la Cooperativa organitzarà del 3 al 9 de març un seguit d’activitats que 
inclou una exposició fotogràfi ca a la Casa de la Vila, una conferència i l’actuació d’un grup d’animació | PA 

SANTI ROMERO
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CAMPANYA COMERCIAL

El comerç reparteix 
premis i diners per 
celebrar el Nadal 
La perruqueria Kap’s Colors guanyar el primer premi d’Aparadors

La perruqueria Kap’s Colors, del 
carrer Clavell, ha guanyat el pri-
mer premi –de 600 euros– que 
atorga l’Ajuntament en el 38è Con-
curs d’Aparadors de Nadal, convo-
cat per la Cambra de Comerç de 
Sabadell. El segon guardó, de 450 
euros, ha estat per a l’establiment 
Sports (Can Sant Joan), mentre 
que la botiga de motos Stop and 
Go, de Mas Rampinyo, ha acon-
seguit el tercer premi, valorat en 
300 euros. D’altra banda, la botiga 
d’articles de regal Marial, a Can 
Sant Joan, ha guanyat el quart 
premi que atorga directament la 
Cambra, dotat amb 200 euros. La 
propietària de Kap’s Colors, M. 
José Sánchez, s’ha mostrat molt il-
lusionada pel primer premi, ja que 
és el primer any de vida del seu 
negoci. L’aparador representava 
una perruqueria de nines i tots els 
elements estaven fets a mà. 

Altres concursos. Joaquim Escrigas 
va ser el guanyador del xec de 
1.000 euros que va sortejar l’As-
sociació de Comerciants de Mas 
Rampinyo. La butlleta premiada, 
que coincidia amb la grossa de la 
loteria de Nadal, la va repartir la 
merceria i sabateria Lluís Torrents. 
L’afortunat, veí del barri, es va 
haver de gastar tots els diners el 

29 de desembre, entre els establi-
ments associats a l’entitat. D’altra 
banda, Joaquín Mollet va guanyar 
una televisió TDT, un dels mi-
llors premis del rasca-rasca de 
Nadal organitzat per l’Associa-
ció de Comerciants de Can Sant 
Joan. Un altre certamen que con-
voquen els comerciants del barri 
és el d’engalanament de balcons. 
Juan Sánchez, del carrer Turó, ha 
guanyat els 150 euros del primer 
premi; Yolanda Lledó ha obtigut 
50 euros pel primer premi en la 
categoria de fi nestres i Luisa López 
ha rebut la primera menció. M. José Sánchez, propietària de Kap’s Colors, guanyadora del Concurs d’Aparadors | LAURA GRAU

Silvia Díaz | Redacció

Les botigues 
esperen liquidar 
l’estoc d’hivern 
a les rebaixes

Els comerços de Montcada es-
peren liquidar l’estoc d’hivern 
durant la campanya de rebaixes, 
que fi nalitzarà el 29 de febrer. Se-
gons la Confederació de Comerç 
de Catalunya, els usuaris gas-
taran uns 250 euros de mitjana 
durant aquest període. Des de les 
organitzacions de consumidors 
es recomana prudència a l’hora 
de fer les compres i que es com-
parin els preus. 
Els aparells electrònics, la roba i 
els complements són els sectors 
amb més activitat, ja que moltes 
persones esperen les rebaixes 
per adquirir productes que ha-
bitualment tenen un cost elevat. 
“La gent s’espera per comprar 
abrics; els capritxos i la roba 
de festa han sortit per Nadal”, 
explica M. Jesús Castaño, d’una 
botiga del carrer Major. Els des-
comptes més habituals són d’en-
tre un 10 i un 30%, tot i que en 
alguns productes poden arribar 
fi ns a un 50%.

Mollet, premiat a Can Sant Joan | ARXIU

Silvia Díaz | Montcada

Els veïns d’aquest edifi ci van rebre el primer premi del concurs d’engalanament | S. ROMEROAparador d’un comerç del carrer Major | SD Escrigas, guanyador a Mas Rampinyo | ARXIU



18 Gener 2008Societat

Coincidint amb l’inici del nou any 
diverses entitats, coordinades mit-
jançant la Xarxa de Dinamització 
de la Regidoria de Participació 
Ciutadana, posen en marxa un 
nou programa d’activitats cul-
turals que inclou tallers i cursos 
que es fan en horari de tarda i són 
oberts a la població, amb preus 
assequibles per a totes les butxa-
ques. Algunes de les propostes 
ja s’han ofertat durant el passat 
trimestre mentre que d’altres són 
novetat. La Xarxa de Dinamit-
zació abasta els centres cívics de 
Can Cuiàs, l’Alzina, La Ribera i 
el Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina.

Oferta per barris. Al Centre Cí-
vic Can Cuiàs es presenten com 
a novetat un curs de ioga per 
a adults, classes de ball de saló 
individual, taller d’esmalt al foc 
per a infants de 6 a 12 anys, curs 
d’internet i correu electrònic per 
a adults, classes de català i d’an-
glès i un taller de reforç escolar. 

Una altra novetat és la convoca-
tòria de seminaris sobre salut que 
seran gratuïts i inclouran primers 
auxilis per a nens de 0 a 4 anys, 
massatges i refl exologia per a neo-
nats i primers auxilis per a adults.
Pel que fa al Centre Cívic l’Alzi-
na, a més dels cursos iniciats al 
setembre, s’oferta un de ioga i un 
de altre de pilates. A la Ribera no 
hi ha novetats a destacar tot i que 
igualment es torna a obrir el perí-
ode d’inscripcions a la vintena de 

cursos i tallers que es fan al centre 
cívic del barri i n’hi ha tant d’ex-
pressió artística i cultural com 
altres específi cament de dones, 
infants i noves tecnologies. 
Al Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina els usuaris poden triar en-
tre una dotzena de cursos i tallers 
que es van iniciar al setembre. Les 
inscripcions a les activitats s’han de 
fer entre el 18 i el 31 de gener. Per 
a més informació podeu consultar 
el web montcada.cat.

Novetats en l’oferta de cursos i tallers
als centres cívics per al nou trimestre
Del 18 al 31 de gener els usuaris es poden inscriure a les diferents activitats programades 

Taller de dansa juvenil de la temporada passada al Centre Cívic Can Cuiàs | ARXIU/ SANTI ROMERO

XARXA SOCIOCULTURAL

Pilar Abián | Montcada

Can Tauler farà set tallers 
en el primer trimestre 
L’oferta de l’espai jove inclou música, dansa i noves tecnologies

El programa de tallers de l’Espai 
Jove Can Tauler (Balmes, 16) 
per a gener, febrer i març inclou 
activitats de diversos àmbits. Es 
faran set tallers: capoèira, ràdio 
per internet, guitarra elèctrica, 
percussió, refl exoteràpia, hor-
ticultura i batuka. Hi haurà ac-
tivitats tots els dies, en la franja 
horària de 18 a 21.30h. 
El preu dels tallers oscil·la en-
tre els 25 i 35 euros, amb un 
descompte de 5 euros per als 
membres del Club Jove. D’altra 

banda, la jove Alba Muñoz ex-
posarà fi ns al 25 de gener una 
mostra d’imatges de Bòsnia a 
Can Tauler.

Subvenció. L’Ofi cina del Pla Jove 
de la Diputació de Barcelona i de 
la Fundació Viure i Conviure de 
Caixa Catalunya han atorgat un 
ajut a Can Tauler de 3.000 eu-
ros, per destinar-lo a l’adquisició 
de material per a l’equipament. 
La subvenció està emmarcada en 
el conveni de col·laboració que  
tenen la Diputació i la Fundació.

Silvia Díaz | Redacció

Imatge d’un taller de disfresses fet a Can Tauler l’any passat | ARXIU/SANTI ROMERO

INFÀNCIA I JOVENTUT
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MONTCADA RÀDIO

El portal informatiu de l’emissora 
arriba a les 400.000 visites al 2007
L’audiència de la ràdio a través de montcadaradio.com supera els 18.000 oïdors mensuals

Montcadaradio.com va tancar el 
2007 amb una excel·lent acollida: 
50.000 usuaris únics van triar el 
portal per seguir l’actualitat du-
rant el darrer any, amb un total 
de 400.000 visites registrades,  
més de 5 milions de pàgines vistes 
i una audiència de la ràdio online 
que ha superat els 18.000 oïdors 
mensuals. Aquest és el primer ba-
lanç de vida del portal després del 
seu llençament a l’abril passat.
La tendència ascendent de 
montcadaradio.com ha estat 
cons tant durant tot l’any. De les 
25.000 visites mensuals registrades 
l’abril del 2007, prèvies a l’estrena  
del portal, es va passar a  prop de 
55.000 al juny, el mes de màxima 
audiència, en què es van poder 
veure també videos de l’especial de 
Festa Major 2007. 

Aposta per Internet. “Dia a dia més 
visitants participen del segui-
ment de l’actualitat i els progra-
mes d’entreteniment” ha explicat 
el director de Montcada Comuni-

cació, Lluís Maldonado,. “Això ens 
anima a continuar  apostant per 
Internet com un canal més, que 
complementa La Veu i la ràdio”, 
ha afegit. 
Les jornades informatives amb més 
trànsit van ser les de les eleccions 
municipals del 27 de maig, en què el 
mitjà va fer un exhaustiu seguiment 
dels resultats, i les de la Festa Ma-
jor, a través de  videos. Els usuaris 
també han respost en la cobertu-
ra de les transmissions esportives 

de futbol, bàsquet i futbol sala 
del cap de setmana. 
A més,  el portal compta un espai 
propi per seguir l’evolució mensual 
del concurs de microrelats El Basar, 
un certamen que compta amb par-
ticipació d’autors de tota Espanya 
i també de l’Amèrica Llatina. Per 
aquest motiu, entre els països de 
procedència dels visitants del web 
destaquen els Estats Units, l’Ar-
gentina, Itàlia, França, Veneçuela 
i Mèxic, per aquest ordre.

PIlar Abián | Redacció

A més d’informació, el portal ofereix la descàrrega de programes i la ràdio en directe  | SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> Diplomes per a estudiants en pràctiques
L’Ajuntament va organitzar el 16 de gener un acte per lliurar diplo-
mes acreditatius a 15 alumnes de l’IES La Ribera que van fer pràc-
tiques a diferents departaments del Consistori i a empreses locals 
l’estiu passat –a la imatge | SD

> Reforç escolar per a alumnes de Batxillerat

PREMSA AJUNTAMENT

El Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament han sig-
nat un conveni perquè alumnes de tercer i quart d’ESO participin en 
tallers per millorar els processos de transició de l’escola al treball i 
també evitar l’absentisme. El programa s’adreçarà als alumnes dels 
IES públics que estiguin adscrits a les aules obertes dels centres edu-
catius. Els tallers que s’ofereixen són de teatre, informàtica, mecànica 
i jardineria | SD

> Jornada tècnica sobre Salut i Immigració
L’Ajuntament, amb el suport de l’entitat CEPS, organitza el 31 de ge-
ner una jornada per analitzar el paper que ha de jugar l’administració 
local en salut i immigració. El cicle de xerrades s’adreça a tècnics 
municipals que treballen aquests àmbits i tindrà lloc a la Casa de la 
Vila, de 9 a 14h  | SD
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El ball ja és un art a Montcada

L’octubre passat es va crear l’Asso-
ciació Escènica Jym’s i actualment 
ja són més de cent persones les que 
s’han unit a ballar i a passar-s’ho bé, 
sense deixar de banda la cultura. El 
principal objectiu de l’entitat, que va 
sorgir des d’un gimnàs, és potenciar 
les arts escèniques a nivell municipal. 
A més, treballa dia a dia per preparar 
a la perfecció els espais necessaris 
per a una posterior escenifi ació de 
dansa o de teatre.
Segons la presidenta de l’associació, 
Paquita Jiménez, “el ball ja no és vist 
com un art menor a Montcada, sinó 
tot el contrari”. La millor prova d’això 
és la quantitat de gent que cada dia 
s’adreça al gimnàs Jym’s, que ella 
també presideix, per apuntar-s’hi. 

Afi cionats de tota mena. Jiménez 
destaca la varietat de professions 
poc relacionades amb el ball dels 
membres de l’entitat, com tècnics, 
fusters, montadors, electricistes, 
il·luminadors... Totes aquestes perso-

nes i moltes altres estan ja immerses 
en el seu pròxim projecte: la Rua de 
Carnaval 2008, en què tots els seus 
membres exhibiran noves coreogra-
fi es no només a Montcada, sinó tam-
bé a Sabadell i al Maresme. Els festi-
vals també són un dels plats forts de 

l’associació, ja que els organitzen des 
de fa set anys al municipi. El pròxim 
serà a la primavera.

Moment d’un espectacle solidari del grup Jym’s fet el setembre passat | ARXIU/SANTI ROMERO

Més d’un centenar de persones s’ha apuntat a la moda del ball i forma part de l’entitat

> Gent que es mou
 Sílvia Torres | Redacció

ASSOCIACIÓ ESCÈNICA JYM’S

  més informació
   Associació Escènica Jym’s 
    http://www.jyms.es/index.php

Jornada contra 
la no violència 
i per la pau a 
l’IES La Ferreria

Amb motiu del Dia Mundial de 
la no violència i la pau, el prò-
xim 30 de gener, l’IES La Fer-
reria organitza una jornada que 
inclou conferències, a càrrec de 
la Fundació per la Pau, un taller 
de dansa-teràpia i una exposició. 
La xerrada prevista al matí es 
titularà La violencia que acceptem, 
mentre que a la tarda es parlarà 
sobre la tasca que va fer l’expri-
mer ministre suec Olor Palme, 
assassinat al 1986.
A més d’assistir a les conferèn-
cies esmentades, els participants 
a la jornada –que està oberta a 
alumnes, pares i estudiants d’al-
tres IES de la localitat– també 
podran deixar constància del 
seu desig de pau a la “Xarxa 
dels desitjos” que s’instal·larà al 
centre o bé a través d’internet, al 
blog blocs.xtec.cat/pau2008/.
En el marc del Dia Mundial de 
la no violència, l’institut de la 
Ferreria acollirà una exposició 
que es mantindrà oberta una 
setmana composta per 25 car-
tells amb idees i propostes per la 
cultura de la pau. 

Pilar Abián | Redacció

Col·laboració 
municipal amb 
un pla de suport 
a Bolívia

L’Ajuntament col·labora en un 
projecte de Creu Roja per do-
nar suport a 210 famílies que 
es veu en constantment afectades 
pel desbordament del riu Piraí, a 
Bolívia, concretament a les con-
ques de la Palmira, la Planchada 
i Tipquipaya. 
El projecte global té un cost 
de 325.632 euros i Montcada 
col·labora amb 9.577 euros. La 
iniciativa també compta amb el 
suport del Fons Català de Coo-
peració, que fa una aportació 
de 78.570 euros, i mentre que 
la resta dels diners els atorguen 
l’Agència Catalana de Coopera-
ció, altres ajuntaments i els fons 
propis de Creu Roja. 

Mal endèmic. L’objectiu del pro-
grama és fer front a les repetides 
situacions d’emergència provoca-
des pel desbordament del riu Pi-
raí, mitjançant ac cions directes de 
recuperació i la potenciació d’acti-
vitats generadores d’ingressos que 
siguin sostenibles amb l’entorn, 
com l’horticultura, l’apicultura o 
el cultiu d’arbres fruiters.

Silvia Díaz | Redacció
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>Agenda Arribada del Rei 
Carnestoltes
31 de gener, a les 17.30h, 
a la plaça de l’Església
Lectura del pregó, ball amb el grup 
‘Sona que trona’ i actuació a càrrec dels 
alumnes del cursos de teatre de la Re-
gidoria de Cultura i del grup TEA 345. Hi 
haurà coca de llardons i vi dolç.

MÚSICA

‘AIRE’
del grup Ocumé
26 de gener, a les 21h 
Preu: 6 euros 

18 l divendres
Cursos i tallers. Inscripcions per als cur-
sos i tallers de la Xarxa Sòciocultural. 
Del 18 al 31 de gener als centres cívics 
l’Alzina, La Ribera, Can Cuiàs i el Casal 
de la Gent Gran Casa de la Mina.

Futbol.Partit de veterans entre el Barça 
i la Reial Societat de la lliga de futbol 
indoor. Hora: 20h. Lloc: Pavelló Miquel 
Poblet. Preu: 2 euros. Organitza: Fut-
bol Indoor Events i Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME).

19 l dissabte
Visita. Al barri de la Salut de Gràcia, a 
Barcelona. Hora: 11h. Lloc: Sortida del 
metro Lesseps (línia 3). Organitza: Fun-
dació Cultural Montcada.

Cinema. Rec, de Jaume Balagueró i 
Paco Plaza. Hora: 19 i 22h. Lloc: Audi-
tori. Preu: 4 euros.

20 l diumenge
Sortida. Esquí a Formigueres. Inscrip-
cions a la botiga Vilarrassa Homes (Ma-
jor, 69). Organitza: Centre Excursionista 
El Cim i Regidoria d’Infància i Joventut.

Teatre infantil. El fl autista d’Hamelín, de 
la Cia. La Roda. Hora: 12h. Lloc: Audito-
ri. Preu: 3.50 euros.

24 l dijous
Cinema. Atando cabos, de Lasse Halls-

tröm. Hora: 17h. Lloc: Sala polivalent 
del Casal de la Gent Gran Casa de la 
Mina. Organitza: Xarxa de Dinamització 
dels Centre Cívics.

Xerrada. Sobre els motius de la Plata-
forma Antiincineració per posicionar-se 
contra la crema de llots a Lafarge Ce-
mentos. Hora: 20h. Lloc: CEIP El Viver. 
Organitza: Plataforma Antiincineració.

25 l divendres
Carnaval. Últim dia per presentar-se a la 
Rua de Carnaval 2008, que tindrà lloc 
el 2 de febrer, a les 17h. Lloc: Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana (OAC). Hora: De 8 
a 19h.

Hora del conte. Les illes de Pachaca-
mac, a càrrec de Carme Bruguerola 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Montca-
da centre.

Futbol sala. Mundialet a la Ribera. Lloc: 
Pista esportiva del barri. Inscripcions 
fi ns al 18 de febrer al Centre Cívic La 
Ribera (Llevant, 10). Preu: 1 euro per 
jugador. Organitza: Centre Cívic La Ri-
bera.

26 l dissabte
Natació. Primera jornada del campionat 
comarcal de natació: Hora: 9h. Lloc: 
Montcada Aqua (Tarragona, 32). Orga-
nitza: Consell Esportiu del Vallès Occi-
dental Sud (CEVOS).

Concert. Del grup a capella Ocumé. 
Hora: 21h. Lloc: Auditori Municipal. 
Preu: 6 euros.

27 l diumenge
Teatre. Radiografi es, de la Cia. La impa-
ciència. Hora: 19h. Lloc: Auditori. Preu: 
6 euros. 

30 l dimecres
Jornada. Contra la no violència i per a la 
pau. Conferències a càrrec de la Funda-
ció per la Pau i taller de dansa-teràpia. 
Hora: Durant tot el dia. Lloc: IES La Fe-
rreria. Organitza: IES La Ferreria.

31 l dijous
Jornades tècniques. Salut i immigració. 
Sessions per a tècnics municipals. Hora: 
De 9 a 14h. Lloc: Casa de la Vila. Inscrip-
cions: Ajuntament (av. de la Unitat, 6). 

Cinema. Nadie conoce a nadie, de Mateo 
Gil. Hora: 17h. Lloc: Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina. Organitza: Xarxa de Di-
namització Sòcicultural.

Carnaval. Arribada del Rei Carnestoltes 
amb la lectura del pregó, ball a càrrec 
del grup Sona que trona i actuació 
dels alumnes de teatre de la Regidoria 
de Cultura i el grup TEA 345. Coca de 
llardons i vi per als assistents. Hora: 
17.30h. Lloc: plaça de l’Església. 

Manifestació. Contra la incineració de 
llots a Lafarge Cementos. Sortida: 19h a 
la plaça del Bosc (Can Sant Joan). Re-
corregut: Plaça del Bosc, avinguda de 
la Unitat i carrer Major, fi ns a la plaça 
de l’Església. Organitza: Plataforma An-
tiincineració.

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
Espai Jove (Can Tauler)  .......................935 641 741
Institut Municipal d’Esports (IME)  .......935 650 999
Jutjat ...................................................  935 753 925

Montcada Comunicació  ......................935 726 491
Montcada Aqua  ...................................935 650 996
Mossos d’Esquadra  .................................... 088-112
Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC)  .....902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona (OAD)  .............935 651 122
Policia Local  ........ 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional  ........... 935 642 450-935 642 654
Protecció Civil  ....................................935 751 717
Recollida de mobles vells  ...................935 641 247
Servei de recaptació (OALGT) .............  935 647 743
Servei Local de Català (SLC)  ..............935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SOPE)  935 648 505
Serveis Socials  ...................................935 753 430
Taxis  ....................................................936 917 600

Telèfons d’interès

TEATRE INFANTIL 
 EL FLAUTISTA D’HAMELÍN

de la Cia. La Roda
20 de gener, a les 12h 

Preu:  3,50 euros

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 de maquetes
de Miquel Capella

Fins al 3 de febrer

més informació: www.montcada.cat

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
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 30

18 19 20

25 24 2722 23 2421

529 1 3113

Guix E.Relat E.Relat

Pardo Guix GuixRivas Duran  J.VilaJ.Relat

J.VilaJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

Farmàciesgener

26

28 30 1

CINEMA

REC
de Paco Plaza i Jaume Balagueró
19 de gener, a les 19 i 22h 
Preu: 4 euros



22 Gener 2008Opinió

>La bústia del lector >Editorial
Plataformes
La fórmula de crear platafor-
mes com a canal reivindica-
tiu comença arrelar al nostre 
municipi. La primera ha estat  
la Plataforma Tracte Just So-
terrament Total que, dos anys 
després de la seva creació, ha 
congelat la seva activitat una 
vegada s’ha signat el protocol 
que estableix que el govern 
central es compromet a so-
terrar la línia de rodalies de 
Portbou. Davant l’èxit assolit, el 
model es torna ara a reproduir 
per lluitar contra una altra pro-
blemàtica global: la contami-
nació atmosfèrica.
Al voltant d’una cinquantena 
d’entitats han constituït la Pla-
taforma Antiincineració amb 
l’objectiu d’impedir que Lafarge 
utilitzi llots de depuradora com 
a combustible, en substitució 
del carbó, des del convenci-
ment que les emissions que 
se’n derivin seran perjudicials 
per a la salut. Aquesta és una 
iniciativa que ha promogut la 
Generalitat a tot Catalunya. En 
alguns municipis ja han apa-
regut veus en contra i aquí 
han estat especialment els 
veïns dels barris més propers 
a la instal·lació –Can Sant Joan 
i de la Ribera– els que s’han 
començat a mobilitzar.
La nova Plataforma compta 
amb el suport dels grups polí-
tics en representació a l’Ajun-
tament que, de fet, es van 
posicionar l’any 1999 en una 
moció en contra de la crema 
de llots a les cimenteres. Fal-
ta, però, que el govern auto-
nòmic sigui sensible a les de-
mandes del Consistori i de la 
ciutadania i no doni llum ver-
da a un projecte que el muni-
cipi rebutja de ple en tenir, per 
determinats factors, un elevat 
grau de contaminació.
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Bus 156
Fa 20 anys que treballo en una em-
presa de Pla d’en Coll que, ‘relati-
vament’, està molt a prop de casa 
meva, només a 2 km, encara que 
trigo uns 20/25 minuts per arribar-hi 
cada dia en cotxe, ja que el meu tra-
jecte és: av.de la Ribera, pont de La 
Salle i Montcada Nova fi ns al polígon. 
Ja ni dino a casa, perquè perdo un 
hora en anar i tornar a les 13h i a les 
15h més la despesa de benzina.
Quan vaig saber que posaven un 
bus per anar a la fenia, vaig pensar 
que m’aniria molt bé. La meva sor-
presa va ser saber el recorregut que 
fa, ja que només circula per dintre 
del polígon. La primera parada està 
després de La Salle (sota l’autopis-
ta), i hauria de sortir de casa a les 
7h, caminar uns 20/25 minuts per 
arribar a la primera parada, després 
esperar el horari de sortida i circu-
lar per alguns carrers, per baixar a 
la segona parada, perquè si baixo a 
la tercera, ja em passo dos carrers i 
hauria de tornar enrera per arribar al 
meu destí, en total ja serian les 8h o 
més, l’hora en què entro a la feina. 
D’altra banda, he fet un seguiment 
exhaustiu del seu recorregut i el veig 
sempre buit i a més circula el cap 
de setmana, cosa que no entenc, 
perquè totes les empreses estan 
tancades i el CAP  també.
Ja que es fa tanta publicitat per-
què utilitzem el transport públic, hi 
hauria molta més gent que el faria 
servir si almenys sortís de la parada 
de Renfe, que está aprop de la pla-
ça Lluís Companys, donat que molts 
treballadors arriben a Montcada per 
aquest mitjà. Crec que aquest servei 
hauria de ser més efi caç i coherent 
amb les necessitats dels usuaris, 
perquè per circular cada dia de la 
setmana, un/dos cops cada hora, 
durant 7 dies, sense gairebé cap 
ingrés trobo que està molt malament. 

Si us plau, que les autoritats prenguin 
nota.

J. G.
Montcada 

Agradecimiento
Quiero explicar un hecho que ocurrió en 
la estación de Montcada-Bifurcación. 
En el tren que va de plaça Catalunya 
a Terrassa le robaron el billetero a mi 
esposa. Posteriormente el jefe de esta-
ción se ofreció muy atentamente para 
hacer todo lo que pudiera y, gracias 
a la colaboración de esta persona, se 
encontró el billetero en los lavabos del 
tren, ya que al llegar a Terrassa el jefe 
de esa estación hizo revisar el convoy. 
El billetero se encontró, pero sin el di-
nero, aunque que la documentación y 
demás sí que estaban. Se hizo la opor-
tuna denuncia a la Policia Autonómica. 
O sea, que quiero dar las gracias a los 
jefes de las dos estaciones. También 
digo que Renfe tiene buenas personas 
que atienden a los viajeros y, cuando se 
les requiere, ahí están.

Francesc Nin
Can Sant Joan

Andròmines
Sortosament tenim un servei de re-
collida sel·lectiva incentivat amb 
descomptes en el rebut de residus i 
que benefi cia el fet que  ens decidim 
a reciclar, fonamental en aquests mo-
ments, tal i com està  el panorama 
medi ambiental. Llàstima que el ser-
vei no estigui prou professionalitzat. 
La rotació continua de personal no 
benefi cia la fi delització dels usuaris, 
a més, la novetat dels mateixos em-
pleats fa que no t´assessorin adequa-
dament i que no tinguin recursos pel 
tracte amb públic.
Segons la informació que tenim, pre-
sentant dotze documents anualment 
ens benefi ciem d’un 25% de des-
compte a la taxa de residus. També 
s’havia informat que si tenies assi-

duïtat com a usuari i setmanalment 
feies una entrega s’acumulava el 3% 
de descompte a la factura de l’aigua, 
any vista ambdues opcions. Durant 
un temps amb la targeta d’usuari del 
servei es duia un control de totes les 
vegades que havies fet ús del ser-
vei. Doncs bé, d’un temps ençà, no 
hi ha manera que el control es faci 
adequadament. Quan se li sol·licita 
a l’empleat en qüestió, només hi ha 
pegues. Ara que estem tots educats 
per fer una preselecció de residus, 
quan arribem al punt de recollida està 
tot barrejat i les cues són increïbles. 
Ja és prou difícil fer lloc a casa per 
separar els residus i acumular-los du-
rant una setmana per després només 
rebre dubtes, males cares i incompe-
tència. Seria perfecte rebre un canvi 
d’actitud des d’Andrònimes per tal de 
be nefi ciar-nos tots. 

Esther Figueras
Montcada

Que lástima, pero adiós...
Sí, adiós porque me voy de Montcada, 
el pueblo que me vio nacer. Me voy 
lejos de la vivienda totalmente inac-
cesible para los jóvenes, lejos de la 
inexistencia de ayudas para la gente 
que lo necesita, lejos de largas espe-
ras ante un paso a nivel que la mayor 
parte de las veces ni funciona, lejos 
de los colapsos circulatorios que me 
obligan a llegar tarde a casa cada día, 
lejos de los “pivotes” recientes que 
dejan 7 aparcamientos donde vivi-
mos más de 200 famílias en la calle 
París, lejos de una fi esta mayor un 
tanto simple para una “ciudad” que 
presume tanto de serlo, lejos de las 
promesas que no se cumplen y, lejos 
sobre todo, de una Montcada que no 
cuida a su gente tanto como debiera. 
Aquí dejo mi tesoro más preciado, 
toda aquella gente que me quiere, mi 
familia, mis amigos y aquellos cono-
cidos que, por una razón u otra, se 

han ido cruzando en mi camino. Para 
ellos, para mi gente de “La Cantu”, 
del “París”, para mi familia y amigos, 
un beso enorme. Para Montcada, 
sólo decirle que se cuide mucho y 
que cuide a su gente, porque somos 
muchos los que nos estamos yendo, 
yo a Jerez, otros... a cualquier rincón 
de España.

Mari Martínez
Montcada

Colonias de gatos
Han llegado hasta mis oídos comen-
tarios sobre la comida que suelo po-
ner a los gatos en Montcada Bifur-
cación, afi rmando que me lo paga el 
Ayuntamiento. Nada más lejos de la 
realidad, ya que tanto la comida como 
la esterilización y eutanasia que suelo 
hacer las pago de mi bolsillo desde 
hace 13 años. Cualquier vecino pue-
de ir a preguntarle a la concejala de 
Salud Pública o al señor alcalde si 
me han dado dinero alguno para este 
tema.
Jamás he recibido un solo euro del 
Ayuntamiento. Sigo reivindicando el 
tema de las colonias de gatos que en 
muchos ayuntamientos se están ha-
ciendo. Como sabe el señor alcalde, 
cuando recogí fi rmas para hacer en 
Montcada las colonias también le en-
señé todas las facturas veterinarias y 
de comida que yo pago. 
Siento mucho que algunos vecinos, 
cuando ven el maletero de mi coche 
lleno de latas, tengan que decir men-
tiras al respecto y pienso que no 
comparten el amor y el respeto que 
yo tengo por los animales.
A estos vecinos que me critican les 
digo que yo me gasto mi dinero como 
quiero y, a los que me ven reparti-
endo la comida, muchas gracias por 
el cariño y respeto que siempre me 
muestran.

María Márquez
Can Sant Joan

El proper número, l’1 de febrer

el click

Racons per descobrir que formen part del patrimoni col·lectiu 

És bo saber que al nostre poble tenim coses interessants o, si més 
no, curioses, com aquest pi. Potser serà més fàcil de conservar que 
no la major part del Patrimoni que estem perdent. Potser podríem 
aspirar a que se’l catalogués com altres arbres “famosos”, com el Pi 
de les Tres Branques, el Pi d’en Bofarull, l’Alzina de Palau o la de 
Terra Nostra (encara que les dues estan força malaltes)... i un altre 
potser: podríem buscar indrets i/o elements de Montcada Reixac, 
difícils de veure i ajudar a que altres els poguessin conèixer? Aquest 
pi es troba quasi arribant a Can Cartanyà, pujant per la carretera de 
la Vallençana, al camí que hi ha a mà esquerra. 

ELISA RIERA CAPDEVILA |  MONTCADA

laveu@montcada.org

Soy usuaria de l’autobús 156, ya que tengo que viajar en él cada vez 
que voy hasta el CAP Les Indianes y no estoy satisfecha con el servicio. 
El horario de dicho autobús no está coordinado con el del 155, que 
es el que va desde Terra Nostra hasta el punto de salida del 156, en 
la rambla dels Països Catalans, y tengo que esperar un buen rato para 
poder llegar hasta el CAP. ¿Se puede poner remedio a este problema?  
Anunciación Lago | Terra Nostra
En principi la coordinació entre les dues línies existeix per donar un 
millor servei. Es possible que incidències del tràfi c puguin afectar la 
puntualitat en algun moment del dia, però no es l’habitual, segons les 
dades de compliment d’horaris facilitades per TMB. Tot i així, estem es-
tudiant altres alternatives donat l’escás nombre d’usuaris de la línia 156 
| M. Carme Porro (PSC), presidenta de l’Àrea Interna
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L’Auditori Municipal obre la pro-
gramació del 2008 el 19 de gener 
amb la projecció de la pel·lícula 
de terror Rec, de Paco Plaza i 
Jaume Balagueró, premiada al 
Festival Internacional de Sitges 
2007. L’oferta de cinema per al 
primer trimestre de l’any també 
inclou la coproducció El Destino 
de Nunik, protagonitzada per Paz 
Vega, sobre l’èxode armeni. 
Les propostes teatrals arrenquen 
amb l’obra Radiografi es, de la 
compania La impaciència, que 
va rebre el premi al millor espec-
tacle de la Mostra de Teatre de 
Barcelona 2007.  El muntatge, 
que es representarà el 27 de ge-
ner, està format per petits relats 
on es barregen l’humor i la ten-
dresa. Boris Vian, constructor d’impe-
ris és l’altre muntatge programat 
per al 23 de febrer. La companyia 
L’arrencacors s’acosta a la fi gura 
d’aquest creador mitjançant un 
recital de cançons seves al més 
pur estil del cabaret literari. 

Nous horaris. L’horari del teatre 
per a adults s’ha modifi cat per in-
tentar guanyar espectadors. Les 
obres que es representin dissab-
te començaran a les 21h, en lloc 
de les 22h. També es potenciarà 
l’horari de diumenge a la tarda, a 
les 19h. El teatre infantil es man-
té els diumenges a les 12h. El 
programa s’obre el 20 de gener 
amb El fl autista d’Hamelín.

>Cultura El Grup de Teatre La 
Salle triomfa amb 
l’obra ‘Annie’. PÀG. 27

Eva Àguila, fi nalista 
del concurs ‘El Basar’ 
de desembre. PÀG.  26

No és habitual que l’Auditori progra-
mi  sarsuela,  gènere que acostuma 
a agradar molt a la gent gran. ‘Les 
joies de la sarsuela’, de Maria Teresa 
Vert & Cia, és una selecció de duos i 
“romances” dels títols més signifi ca-
tius de la sarsuela que es podrà veu-
re el 24 de febrer. Vert és una can-
tant amb una sòlida carrera que ha 
actuat per tot l’Estat Espanyol i per 
Europa. L’acompanyen a l’escenari 
el tenor Gabriel Blanco i el pianista 
Daniel Garcia | LR

La soprano Maria Teresa Vert presenta  ‘Les joies de la sarsuela’  

ESPECTACLES

Les representacions teatrals dels dissabtes es faran a les 21h i algunes es programaran la tarda de diumenge

Luca Bonadei, Rodo Gener i Salvador Oliva, són els intèrprets del muntatge ‘Radiografi es’ | CIA. LA IMPACIÈNCIA

L’Auditori engega la programació 
amb noves propostes i canvis d’horari

El Carnestoltes 
donarà el tret 
de sortida del 
Carnaval 2008 
el 31 de gener

El Rei Carnestoltes arribarà a 
Montcada i Reixac el 31 de ge-
ner (a la plaça de l’Església, a 
les 17.30h) per inaugurar el Car-
naval 2008, que viurà el seu dia 
més especial el 2 de febrer amb 
la popular Rua. El pregó de Sa 
Majestat serà amenitzat pel grup 
Sona que Trona i l’actuació dels 
alumnes del cursos de teatre de la 
Regidoria de Cultura i del grup 
TEA 345. Hi haurà coca i vi dolç 
per als assistents.

Més ajuts. Fins al 25 de gener 
estarà obert el termini perquè les 
comparses demanin subvencions. 
Enguany s’ha augmentat l’import 
dels ajuts en totes les categories i 
modalitats per promoure la parti-
cipació a la Rua. La principal no-
vetat és el sorteig d’un viatge entre 
les persones que formin part de 
les comparses participants. El sor-
teig es farà al pavelló Miquel Po-
blet en fi nalitzar el sambòdrom. A 
partir de la mitjanit hi haurà ball 
amb l’Orquestra Cimarrón.

Laura Grau | Redacció

El pregó del Carnaval 2007 | LG/ARXIU

Laura Grau | Redacció

La companyia de M.Teresa Vert actuarà el 24 de febrer a l’Auditori Municipal | MTV

Recomanació
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Interessats/des:
debarris@debarris.com

CASA DE LA VILA

Miquel Capella reconstrueix les 
esglésies històriques del municipi 
L’ebenista, de 84 anys, ha cedit les maquetes al Museu Municipal Les Maleses

La natura i el paisatge són els 
referents bàsics de l’exposició 
que la pintora terrassenca Anna 
Valls inaugura a l’Auditori el 17 
de gener. Valls ha estat selecci-
onada en diverses ocasions al 
Premi Nacional de Pintura Juan 
Ramon Masoliver, però aquesta 
és la primera vegada que fa una 
exposició individual a Montcada. 
L’artista s’ha format a l’Escola 
Massana de Barcelona i és Lli-
cenciada en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona (UB). 

Geometries. Valls fa servir tècni-
ques mixtes i combina els colors 
acríl·lics amb altres recursos com 
el grafi sme cal·ligràfi c i elements 
de textura. “Intento transmetre 
les sensacions que em provoca 
la natura”, explica l’autora. La 
tasca com a docent, ensenyant 
dibuix tècnic en un institut, tam-
bé ha infl uït la seva obra, on la 
geometria i les proporcions són 
presents. El color, molt lluminós, 
conforma una altra de les parts re-
llevants de la mostra que es podrà 
veure fi ns al 10 de febrer.

La natura i el paisatge 
centren la mostra de Valls

PINTURA

La pintora ha estat seleccionada al Premi de Pintura Masoliver

Laura Grau | Montcada

Alba Muñoz retrata la Bòsnia actual
L’Espai Jove Can Tauler acollirà 
fi ns al 25 de gener una exposi-
ció de la periodista montcadenca 
Alba Muñoz, de 22 anys. Muñoz 
treballa per l’ong de fotoperiodis-
tes Kvlar, dedicada a  la denúncia 
dels confl ictes oblidats.
La mostra està formada per una 
vintena de fotografi es en color i 
en blanc i negre fetes entre juliol 
i agost de l’any passat a Bòsnia. 

Muñoz refl ecteix en les seves 
imatges les diferents comunitats 
que viuen al país, la musulmana, 
la croata i la sèrbia, i la fràgil con-
vivència que existeix entre elles, 
després d’una guerra cruenta 
que va costar milers de morts i 
que, 12 anys després, encara està 
present. Són especialment dures 
les imatges de les fosses comunes 
trobades a Svbrenika, on van ser 
executats 8.000 homes.

Laura Grau | Redacció

Muñoz, amb una foto de la mostra | LG

Miquel Capella donarà al Mu-
seu Municipal vuit maquetes 
que representen les esglésies i 
ermites que van existir o encara 
es poden veure al municipi i que 
es van construir abans del 1950. 
Les peces formen part d’una ex-
posició que es va inaugurar el 10 
de gener i que es podrà visitar 
a la Casa de la Vila fi ns al 3 de 
febrer. Entusiasta de la història 
local, Capella, de 83 anys, va de-
cidir sent només un adolescent 
que es dedicaria a plasmar el 
passat de Montcada.
 
Dedicació. Capella ha dedicat mi-
lers d’hores de treball a l’elabora-
ció de les maquetes. Les peces cor-
responen al Castell de Montcada, 
a dues versions de les ermites que 
van existir al Turó, a quatre versi-

ons de l’església parroquial de San-
ta Engràcia, anteriors a l’actual, i a 
l’església de Sant Pere de Reixac. 
Menys el castell i la primera ermi-
ta de Santa Engràcia, Capella ha 
conegut tots els monuments de la 
seva exposició. 
L’autor recorda especialment l’es-
glésia de Santa Engràcia, que es 

va enderrocar al 1936. “Era molt 
bonica i, fora de Montcada, era 
coneguda com la catedral del 
Vallès”, recorda.  La Regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU) i 
la directora del Museu, Merce-
des Durán, van manifestar pú-
blicament el seu agraïment per la 
donació de Capella.

Laura Grau | Montcada

La pintora Anna Valls posa al seu estudi de Terrassa, ciutat on viu i treballa | BM Morral fa entrega a Miquel Capella d’una litografi a del seu germà, Joan Capella | SILVIA DÍAZ
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Las cerezas, d’Eva Àguila (1980, 
Barcelona), és el text fi nalista 
del mes de desembre del Con-
curs de Microrelats El Basar, de 
Montcada Ràdio, en què han 
participat 122 autors. El jurat, 
format pels crítics i escriptors 
Juan Antonio Masoliver i Sònia 
Hernández, i el crític Fernando 
Valls, ha seleccionat cinc relats 
més: Génesis, de Diego Mariano,  
Un viernes con la muerte, de Roman 
Parodi i Incomprensiones, de Paula 
Margules, tots tres d’Argentina; 
El metge especial, de Montserrat 
Vernet, de Barcelona i Visita de 
compromiso, de Marcos Pérez, de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Faula. La fi nalista de desembre, 
Eva Àguila, té 27 anys i és psicò-
loga, especialista en el llenguatge, 
que treballa habitualment amb 
nens, font d’inspiració d’aquest 
relat, una faula sobre la innocèn-
cia, protagonitzada per una nena 

que viu enun món que li fa por i 
que no acaba d’entendre. Àguila 
és afi cionada a l’escriptora des de 
petita i ha escrit una novel·la El 
silencio entre las manos, que es pot 
aconseguir mitjançant el seu blog 
a Internet, www.evaaguila.es. 
Masoliver ha destacat “la sub-
tilesa i el misteri que envolten 
el text, que destaca per la seva 
força poètica i per la infl uència 
del conte tradicional infantil”. 
El microrelat fi nalista i els cinc se-

leccionats es publicaran al volum 
col·lectiu que Montcada Comuni-
cació editarà al mes d’abril, amb 
motiu de la Diada de Sant Jordi.
Tots els textos es poden consul-
tar al web montcadaradio.com (a 
l’apartat de microrelats). També 
es pot escoltar el programa on es 
va emetre el veredicte, que inclou 
una entrevista amb l’autora i el 
portaveu del jurat, a més de la 
dramatització radiofònica del mi-
crorelat fi nalista.

en 2 minuts...
El jurat selecciona una faula sobre la 
innocència titulada ‘Las cerezas’
L’autora és Eva Àguila, psicòloga especialitzada en el llenguatge  que treballa amb nens

CONCURS ‘EL BASAR’

> El grup Unoma actua a l’Abi

> Corbera coneix el dibuix de Joan Capella
Entre el 14 de desembre 
i el 20 de gener l’antic 
Hospital de Pelegrins de 
Corbera de Llobregat ha 
acollit la mostra de di-
buixos de Joan Capella 
que es va poder veure a 
l’Auditori de Montcada el 
passat mes d’abril, titula-
da El dibuix i Joan Cape-
lla. Aquesta és la primera 
vegada que la Fundació Joan Capella itinera una mostra del pintor. A 
la inauguració va assistir l’alcalde, el responsable del Fons d’Art Joan 
Capella, Jorge Gómez, i la vídua, Pilar Quintana (a la foto) | LR

El grup Unoma, 
liderat pel mont-
cadenc Fidel Váz-
quez, va actuar 
el 12 de gener a 
l’Abi, on va oferir 
els temes del seu 
darrer treball, The 
Beginning of the 
end, enregistrat 
entre Catalunya i 
Califòrnia, i produït 
per Sylvia Massy y 
Kale Holmes, que han treballat amb bandes de renom internacional 
como Tool i R.E.M, entre d’altres | LR

> Núria Gago, amant de ‘Serrallonga’ 

S.ROMERO

Laura Grau | Redacció

Finalista del mes de desembre

Vivía en un mundo de depredado-
res. No mataban, no perseguían ni 
desgarraban a sus presas. Guar-
daban la apariencia de un hombre 
y hacían uso de palabras gentiles, 
únicamente en su astucia habría 
podido intuirse la violencia de un 
animal; tan sólo sus pasos sigilosos 
hubieran revelado su condición. 
Absorbían los corazones más tier-

nos y es por eso que la niña de 
cristal puso el suyo en altura. Por-
que temía que le dañaran el pulso, 
porque el suyo latía débil y hubiera 
resultado frágil al primer rugido. 
Para protegerlo se lo arrancó del 
pecho y lo levantó con sus manos 
diminutas hasta el cielo. No imagi-
nó que los pájaros lo confundirían 
con cerezas y lo picotearían. 

Las cerezas

 Eva Àguila (Barcelona) 

L’actriu montcadenca Núria Gago ha par-
ticipat en el rodatge d’un minisèrie sobre 
el legendari bandoler català Joan Sala 
Serrallonga que produeixen conjuntament 
TV3 i TVE i que dirigeix Esteve Rovira, di-
rector de la popular sèrie de la cadena au-
tonòmica El cor de la ciutat. Gago interpreta 
el paper de Joana, una de les amants del 
bandoler al que dona vida l’actor Isak Férriz. 
La minisèrie s’emetrà la pròxima tardor | LR

ARXIU

> Últimes places dels cursos de català

La Pegatina edita el primer videoclip

Arran l’estrena del seu primer vi-
deoclip del tema Penjat –del  seu 
primer treball Al carrer!–, el grup 
montcadenc La Pegatina ha apa-
regut en diversos programes de 
televisió com Ritmes.Clips del 
K3, Loops del 33 i MPEG de 
TeleTaxi TV. El videoclip, diri-
git per Diego Calzada, ha tingut 
una acollida espectacular a través 
d’Internet, on es pot veure a la 
secció de vídeo del seu web www.
lapegatina.com. La banda que li-
dera Rubén Sierra va començar 

la Conxi Tour 2008 –en honor al 
nom de la seva furgoneta– el pas-
sat 12 de gener amb un un con-
cert a Rasquera (Tarragona). El 
grup presenta un nou espectacle 
als escenaris, que ha dirigit Gam-
beat, baixista de Radio Bemba. 

Recorregut. La nova gira, que 
inclou Madrid, el País Basc i An-
dalusia, durà el grup per primera 
vegada fora del territori espanyol, 
concretament a Suïssa, al mes de 
març. Un cop fi nalitzi la gira, La 
Pegatina tornarà a entrar a l’estu-

di de gravació per donar llum al 
que serà el seu segon treball, que 
també serà autoeditat.

Els interessats s a fer un curs de català, especialment dels nivells 
d’iniciació i bàsic, encara poden matricular-se per al segon trimestre 
del programa del Servei Local de Català (SLC). Després del període 
de matriculació del desembre, hi ha hagut molts interessats a fer els 
cursos de  sufi ciència i de català avançat, però han quedat disponibles 
algunes places dels nivells d’introducció a la llengua. Els interessats 
s’han d’adreçar a l’SLC,  a la Casa de la Vila, de 10 a 13h i de 16 a 
17.30h de dilluns a dijous i, de 10 a 13h, els divendres. Les persones 
que no tinguin clar quin és el seu nivell de coneixement de l’idioma 
podran fer una prova gratuïta abans d’inscriure’s a cap curs | SD

El grup montcadenc ha començat la Conxi Tour 2008 que els durà fi ns a Suïssa al març

Laura Grau | Redacció

Fragment del videoclip ‘Penjat’ | LA PEGATINA

S.ROMERO
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Sílvia Torres 
Fundació Cultural

el retro-visor

L’empresa feia alcohol a partir de vins de bona casta

El 1940 es va crear l’Alcoholera de 
Montcada, ubicada entre els car-
rers Elionor, Pasqual i avinguda de 
la Unitat. L’empresa, fundada per 
les famílies Segura, Gobern, Sen-
dra i Larramendi, es dedicava a 
elaborar alcohol de qualitat a partir 
de vi de bona casta que adquiria 
a cellers de Catalunya i Espanya. 
Després de procesar-lo, obtenia 
el conegut “Alcohol Cristal”, usat 
tant en el camp industrial com en 
el sanitari. 

En crisi. Bodegues Reixac, ubica-
da a la mateixa zona, es dedica-
va a comercialitzar al detall vins i 
alcohols de l’empresa mare, que 
després adquiria marca en altres 
empreses especialitzades. A cau-
sa de les lleis i controls establerts 

pel govern a fi nal dels quaranta, 
l’Alcoholera va entrar en crisi i, 
després de passar per diversos 
propietaris, va tancar portes al 
1962.  Quan l’alcohol va deixar 
de fabricar-se a començaments 
dels seixanta, l’empresa va dedi-
car-se a l’elaboració de vainillina 
(extracte de vainilla), però tampoc 
va reeixir. 
L’Alcoholera no era una empresa 
molt gran, però, en els seus pri-
mers anys de vida, quan l’alcohol 
era un article lliure i amb un mer-
cat ampli, havia arribat a produir 
uns cinc-cents mil litres anuals 
i tenia un promig de 25 treballa-
dors. La feina exigia gran força físi-
ca i agilitat per transportar el líquid 
en bocois i fer el manteniment de 
les calderes en foc constant.

El passat de l’Alcoholera 

TEATRE DE LA SALLE

Ja no queden entrades per les pròximes representacions, previstes els dies 20, 26 i 27 de gener

Una de les escenes fi nals de l’espectacle ‘Annie’ que es va estrenar al teatre de La Salle el passat 21 de desembre | SANTI ROMERO

Torre de destil·lació i xemeneia de l’Alcoholera de Montcada als cinquanta | ARXIU FUNDACIÓ

El musical ‘Annie’, una de les obres 
més reeixides de la història del grup

Crítica teatral

‘Annie’, un espectacle de luxe per a casa nostra

 Andreu Fàbregas, crític musical

Des del passat mes de desembre al teatre del col·legi 
la Salle Montcada s’està representant amb un èxit con-
siderable el musical Annie. El cèlebre espectacle pren 
com a referent les tires còmiques de la petita Annie du-
rant l’època de la depressió dels Estats Units i ara arriba 
fi ns a nosaltres de la mà dels actors, promotors, produc-
tors i equip tècnic del Grup de Teatre la Salle de mane-
ra acurada i amb una estructura general harmoniosa i 
plàsticament molt treballada. La difi cultat intrínseca en 
la interpretació d’una obra composada pel polivalent 
músic Charles Strouse i amb lletra de Martin Charnin en 
la seva estrena l’any 1977 a Broadway, es percep i se’n 
gaudeix gràcies a aquest grup teatral amb tota la frescor 
i dinàmica escènica que han de lluir aquest tipus de 
representacions. En tot moment els protagonistes prin-
cipals com Maria Biescas (Annie), Marta Mayol (Miss 

Hannigan) i Juan Andrés Espinola (Oliver Warbucks), 
entre d’altres, demostren que el sempre difícil binomi 
entre la interpretació oral i la musical (la qual rubriquen 
de manera notable) no és un fet casual ni circumstan-
cial, sinó que és el resultat entre la integració d’uns ac-
tors que mostren unes grans aptituds i una esplèndida 
direcció conduïda per Isabel Román, Sergio Martín, 
M.Carmen Martín i Mª José Ezquerra. 
El missatge que transmet aquest grup teatral es fl uïd i 
emotiu, donant-li a cada acte un gran caràcter artístic 
ple d’una comprensió estilística brillant que no deixa de-
caure en cap moment l’atenció de tots els que s’aproxi-
men a gaudir d’aquesta representació. Cal agrair a tots 
els participants, sense excepció, la seva entranyable 
manera d’interpretar un musical de gran nivell, ple de 
difi cultats artístiques, i resolt de manera envejable.
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NADAL EN 2 MINUTS

Una Cavalcada 
multitudinària

El Rei Baltasar va recollir les cartes dels més petits de Terra Nostra al Casino

1 2

43

El Rei Gaspar saluda al públic assistent a la benvinguda ofi cial que es va fer a la plaça de l’Església

El Rei Melcior va desfi lar amb una carrossa de cèrvol (a la foto de dalt). A sota, la carrossa del Rei Gaspar (1), la haima on es va fer la recepció (2), l’alcalde lliura les claus de la ciutat als Reis (3) i la comitiva reial (4) | FOTOS: AFOTMIR

Milers de persones van seguir la 
Cavalcada de Reis 2008 que va 
tenir lloc el 5 de gener. La co-
mitiva estava formada per cinc 
carrosses: la del Rei Melcior feia 
referència als cèrvols, la del Rei 
Gaspar, als dromedaris i la del 
Rei Baltasar, a les jirafes. També 
hi havia dues carrosses més car-
regades de regals relacionades 
amb la Ventafocs i els cavalls de 
joguina.  
La desfi lada va transcòrrer sense 
cap incidència en una tarda on la 
temuda pluja no va fer fi nalment 
acte d’aparició. El recorregut es 

va iniciar a la Ribera i va cloure 
a Mas Rampinyo. Prèviament, 
però, els Reis van visitar el Gran 
Casino de Terra Nostra. 
Ses Majestats van repartir dues 
tones de caramels sense gluten 
aptes per als celíacs. Aquesta 
va ser la principal novetat de la 
Cavalcada, que s’afegia així a la 
campanya de l’Associació Celíacs 
de Catalunya. 
Can Cuiàs també va viure la visi-
ta dels Reis, organitzada per l’AV, 
a la qual van acudir més de 200 
nens acompanyats dels seus fami-
liars. La comitiva anava en carros-
ses preparades per l’entitat.

Laura Grau | Redacció
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NADAL EN 2 MINUTS

Un Nadal ple 
de bons desitjos
Els actes tradicionals protagonitzen les festes a la localitat

L’MCC va organitza un Cagatió a la plaça de l’Església el 22 de desembre amb la col·laboració de l’esplai SESA | FOTOS: S.ROMERO

La Ribera fa cagar el tió. Els nens i nenes usuaris del Centre Cívic la Ribera van par-
ticipar en un Cagatió el 21 de desembre. La tradició causa furor entre els nouvinguts.

Can sant Joan estrena tió. Per primera vegada l’AV de Can Sant Joan organitza 
un cagatió per a la canalla del barri que, a pesar del fred, va ser tot un èxit.

L’AV de Can Cuiàs manté la tradició. Ja fa molts anys que l’Associació de Veïns 
de Can Cuiàs organitza el Cagatió per als més petits al Centre Cívic del barri. Garrotada va, garro-
tada ve, el tió va cagar regals per a tothom.

‘Hossana Choir’ estrena l’escenari de la Unió. El 23 
de desembre el grup de gòspel Hossanna Choir va actuar al nou escenari.

El grup de jazz 
Toma 4, a l’Abi
El grup de jazz Toma 4 va ac-
tuar el dia de Nadal a la sala 
d’actes de l’Abi, on va fer un 
concert marcat per les infl u-
ències musicals dels seus 
components, originaris de 
Catalunya, les illes Canàri-
es, Colòmbia i Argentina. Els 
quatre músics es van conèi-
xer al Taller de Músics i ente-
nen la música com un mitjà 
de comunicació i d’intercan-
vi entre les diferents cultures 
del món. Música de qualitat 
per un dia especial.

Concert benèfi c amb 
l’orquestra Polifònica 
Puig-reig
L’Església de Santa Engràcia 
va acollir el concert d’Any Nou 
que va organitzar l’Ajuntament 
el 30 de gener amb l’actua-
ció de l’Orquestra Polifònica 
de Puig-reig, una de les més 
prestigioses de Catalunya. La 
recaptació aconseguida amb 
la venda de les entrades, un 
total de 1.539 euros, s’ha des-
tinat als diferents projectes que 
l’entitat Càritas duu a terme a 
Montcada i Reixac. La xifra su-
pera els 1.400 euros de la pas-
sada edició. 

El Nadal ja queda lluny en el 
calendari, però La Veu ha recollit 
en aquest reportatge fotogràfi c al-
gunes de les millors instantànies 
de les activitats viscudes durant 
les festes, des del Cagatió, que 
enguany s’ha fet a quatre barris 
de Montcada i Reixac, fi ns a la 
recollida de cartes per als Reis 
d’Orient, la representació d’Els 
Pastorets a  La Unió i al Gran 
Casino de Terra Nostra i la visi-

ta del Pare Noël a Font Pudenta, 
entre d’altres. Dies entranyables, 
de bons desitjos i il·lusions, que 
els grans vivim amb una especi-
al intensitat gràcies, sobretot, als 
més menuts. 
La gran quantitat d’actes fets 
entre mitjan desembre i principi 
de gener, organitzats per l’Ajun-
tament i per diverses entitats 
locals, demostra la bona salut 
de les tradicions nadalenques al 
municipi.

Laura Grau | Redacció
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NADAL EN DOS MINUTS

‘Els Pastorets’ estrenen el nou escenari de la Unió. La indisposició d’alguns actors de 
l’obra el 29 de desembre va obligar el Grup de teatre de la Unió a ajornar la representació fi ns al 3 de gener. El 
clàssic de Josep Maria Folch i Torres va servir per estrenar el nou escenari del teatre.

L’exposició de pessebres rep 3.700 visites. La mostra 
dels 25 anys de l’Agrupació de Pessebristes, a l’Església de Santa Engràcia, 
ha rebut més de 3.700 visitants, segons l’entitat. La guanyadora del con-
curs d’observació de detalls va ser Maria Gutiérrez, d’11 anys (a la foto). 

‘Els Pastorets’ a Terra Nostra. Una vintena de nens va prota-
gonitzar Els Pastorets que va fer el grup de teatre del Gran Casino de Terra 
Nostra el 22 de desembre al centre davant d’uns pares entregats.

PILAR ABIÁN

JAUME AREGALL

El Patge Reial recull les cartes. Els dies 3 i 4 de gener el 
Patge Reial va recollir les cartes dels més menuts al gimnàs municipal. 
L’acte no es va poder fer a la plaça de l’Església, on estava previst inicial-
ment, a causa de la pluja. Centenars de nens van fer cua per lliurar les se-
ves misives al missatger reial que es va instal·lar en una preciosa haima.

El Pare Noël visita la Font Pudenta. La canalla de la Font Pudenta va poder lliurar les seves 
cartes a Santa Claus el 23 de desembre mentre desfi lava amb el seu camió-trineu amb els seus ajudants pel barri. 
Prèviament l’AV de Font Pudenta-muntanyeta va organitzar una xocolatada al seu local.

Un pessebre reciclat 
a Mas Rampinyo
A partir de materials de rebuig 
com fustes, roba vella, plàstics, 
paper i cartrons, la veïna de Mas 
Rampinyo, Isabel Márquez, va 
fer un pessebre al jardi comuni-
tari del bloc de pisos on viu. El 
seu marit, Urbisi Catlla, la va aju-
dar a realitzar el naixement on no 
falta cap personatge. Márquez 
va demostrar així que per fer un 
pessebre bonic no cal gastar-se 
diners, només cal traça, imagi-
nació i temps.
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Montcada i Reixac podrà veure 
de prop durant els pròxims cinc  
mesos alguns dels exjugadors 
més coneguts del futbol espanyol. 
L’equip de veterans del FC Barce-
lona ha escollit el pavelló Miquel 
Poblet per disputar els seus par-
tits com a local a la primera edi-
ció del Campionat Nacional de 
Lliga de Futbol Indoor, que en-
fronta nou equips que han guan-
yat alguna Lliga de futbol: Real 
Madrid, FC Barcelona, Athletic 
de Bilbao, Reial Societat, Depor-
tivo, Atlètic de Madrid, València, 
Sevilla i Betis.
El debut del Barça, que té a la 
seva plantilla a jugadors tan co-
neguts com Sergi, Busquets, Mi-
lla, Eusebio, Luis Enrique o Bar-
barà, és el dia 18 (20h) contra la 
Reial Societat. Abans, es jugaran 
alguns partits de benjamins i pre-
benjamins de la ciutat.
Després d’enfrontar-se als de 
Sant Sebastià, el Barça tornarà a 
jugar a Montcada el 14 de març 
amb l’Athlètic de Bilbao. El 4 
d’abril, els blaugranes disputaran 
el tercer matx contra l’Atlètic de 
Madrid i el seu últim partit serà 
el 16 de maig amb el València.
La primera edició de la Lliga In-
door va començar el passat 11 de 
gener i s’acabarà el 16 de maig.  
El 30 i 31 d’aquest mateix mes, 
els quatre primers classifi cats par-
ticiparan a la Copa d’Espanya.
El passat 15 de gener es va fer 

a la Casa de la Vila la presenta-
ció dels quatre partits del Barça 
a Montcada amb la presència de 
César Arrizabalaga (PSC), alcal-
de de la ciutat; Juan Parra (PSC), 
regidor d’Esports; Álvaro Garri-
do, director de l’empresa organi-
tzadora; i Josep Maria Fusté, en-
trenador de l’equip de veterans 
blaugrana. “És un honor ser la 
seu del Barça i la nostra doble 
intenció és fer una aposta per 
l’esport i potenciar el nom de 
la ciutat”, va dir el batlle.

El Valentine masculí es 
col·loca a un sol triomf 
del primer.  PÀG.  32  

La Salle femení passa a 
la fase pel títol de Lliga 
Catalana.  PÀG. 33  

FUTBOL INDOOR

El pavelló Miquel Poblet tornarà a vibrar 
amb el millor futbol indoor de veterans
Rafa Jiménez |  Montcada

D’esquerra a dreta: Garrido, Arrizabalaga, Parra i Fusté durant la presentació ofi cial de la Lliga de Futbol Indoor | SILVIA DÍAZ

>Esports

El FC Barcelona jugarà els seus quatre partits del campionat com a local a Montcada i Reixac. El debut és el 18 de gener davant la Reial Societat (20h)

a prop dels millors exjugadors

Tots els afi cionats que vagin al 
pavelló Miquel Poblet a veure 
els partits de l’equip de veterans 
del FC Barcelona podran veure 
de prop alguns coneguts exjuga-
dors. Per exemple, Iturrino, Lasa 
o Tayfun a la Reial Societat; Julen 
Guerrero, Alkorta, Patxi Ferreira o 
Larrainzar, a l’Athlètic de Bilbao; 
Kiko, Pantic, Moya, Sabas, Marina 
o Vizcaíno, a l’Atlètic de Madrid; 
o Camarasa, Fernando, Giner, 

Bossio o Tendillo, al València. Al 
Barça, Guillermo Amor reaparei-
xerà després del seu accident de 
cotxe al matx davant l’Atlètic de 
Madrid del 4 d’abril. El que no es 
podrà tornar a veure a Montcada 
és, com va passar al 2005 i al 
2006, un altre enfrontament en-
tre el Barça i el  Reial Madrid, ja 
que el sorteig va determinar que 
l’únic matx entre ambdós es dis-
putarà fora de Catalunya | RJ 

<<

J.M. Fusté
Tècnic dels vete-
rans del Barça

l’entrevista

Per què el FC Barcelona ha es-
collit Montcada i Reixac com  a 
seu dels seus partits?
És la quarta vegada que venim 
a Montcada i la veritat és que 
ens trobem molt a gust aquí. 
Les instal·lacions són excel-
lents i ens entenem molt bé 
amb l’alcalde i el regidor d’Es-
ports.

Què objectius té el Barça per 
aquest nou torneig?
Com a veterans que som, el 
que volem és passar una bona 
estona, però sempre que hi ha 
un campionat, volem guanyar. 
Tenim una plantilla de gran 
nivell.

Creu que tindrà continuïtat 
una lliga d’aquest tipus?
Crec que sí. Als veterans ens 
agrada continuar en actiu i la 
modalitat de futbol indoor es 
molt dinàmica i entretinguda 
perquè es marquen molts gols 
a tots els partits  | RJ  

‘Ens trobem molt 
a gust jugant a 
Montcada i Reixac’
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Tot just abans de la pausa nada-
lenca, el CD Montcada mostrava 
la seva pitjor cara al camp del 
Guíxols, que passava per sobre 
dels verds amb un contundent 
4-0. Les estadístiques en futbol 
no són gaire fi ables. Els de Luis 
Fernández havien encaixat fi ns 
aquell moment només cinc gols 
en els 810 minuts disputats fora 
de casa, presentant la mateixa 
puntuació com a visitant que els 
conjunts punters de la Primera 
Catalana. Però en un només un 
matx, van oferir la seva pitjor 
versió encaixant una golejada 
d’escàndol. 
Per sort, les vacances han anat 
d’allò més bé  als verds, que en el 
primer partit de l’any van deixar 
una imatge magnífi ca. Tot i la 
baixa de tres titulars per sanció 
–Jimmy, Iván Serrano i Carlos– 
els montcadencs van tornar a ser 
l’equip sòlid i efi caç de sempre 
en defensa, afegint una fl uïdesa i 
una verticalitat molt poc vista en 
el que va de temporada lluny de 
l’estadi de la Ferreria.
El resultat va ser el millor matx 
de l’any i una victòria de mèrit (1-
2) que torna a situar als de Luis 

Fernández a la zona tranquil·la 
de la classifi cació. Els verds van 
dominar el Benavent des del pri-
mer minut, però les arribades 
s’acumulaven sense que els ho-
mes d’atac, especialment Nacho 
Garzón, puguessin concretar-les. 
Aquest desencert en la defi nició 
va coincidir amb el gol dels lo-
cals, en l’única arribada de la pri-
mera part a l’àrea de Salva. 

Gran partit. El desencís era no-
table, però en el segon període, 
el mig del camp montcadenc va 
tornar ser l’amo del matx amb 
un tàndem Óscar-Àlex Ortiz 
poderós. Nacho Garzón va te-
nir el premi merescut del gol de 
l’empat. Fins al fi nal, el CD Mon-
tcada va anar a per una victòria 
que mereixia, posant la guinda al 
pastís el resolutiu Paco Tamudo 
amb un gol al minut 81.
Després de 20 jornades, el CD 
Montcada està en una còmoda 
posició al mig de la taula –dese-
na posició– amb 25 punts. El seu 
pròxim rival serà el Palafrugell, 
situat a llocs de descens, el 20 de 
gener a casa i, a la jornada se-
güent, visitarà el camp del sòlid 
líder, el Prat.

El Sant Joan se 
situa líder del 
Grup Novè amb 
36 punts

El Sant Joan ha començat el 
2008 amb una victòria al camp 
del Lliçà d’Avall per 0-3 que l’ha 
portat fi ns al lideratge del Grup 
Novè de Segona Regional, amb 
36 punts, empatat amb el Bar-
berà. En el darrer matx de l’any 
passat, el conjunt de Fernando 
Gómez ‘Cuqui’ es va imposar al 
Parets per 2-1 al camp municipal 
de Can Sant Joan. En el capítol 
de fi txatges, l’equip local ha in-
corporat recentment el lateral 
Jordi Jiménez, que ja havia jugat 
al club, i al migcampista Manolo 
Salinas, de Badalona. Pel que fa 
a les baixes, l’entitat ha rescindit 
el contracte a l’extrem Juanqui i 
el defensa Òscar.  

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL. Segona

El Sant Joan ja és líder  |  SANTI ROMERO

FUTBOL. Primera Catalana 

El davanter Paco Tamudo va fer el gol de la victòria al camp del Benavent  | SANTI ROMERO

El CD Montcada es 
renta la cara en la 
visita a Benavent 

FUTBOL SALA. Grup Sisè de Primera A

El Game’s Gallery inicia 
l’any amb una victòria

Els de Luis Fernández inicien el 2008 amb el milor futbol de 
tota la temporada i es recuperen de la derrota amb el Guíxols

Antoni Alcalà va deixar de ser president del CD Montcada el passat 3 
de gener per motius personals i familiars, després de set anys al càrrec. 
El directiu va presentar la seva dimissió a la junta, que va acceptar la 
renúncia i va nomenar el sotspresident Gonzalo Frasnedo com a nou 
responsable del club. El passat 11 de gener, Frasnedo ja va estar present 
a la signatura de l’acord de col.laboració econòmica amb la constructora 
Alcaraz, que va tenir lloc a l’Ajuntament. A la foto, M. Alcaraz, César 
Arrizabalaga i G. Frasnedo | CS

dimissió d’Antoni Alcalà

Frasnedo s’ha fet càrrec de la presidència

César Sánchez  |  Benavent de Segrià

El tècnic José 
Bustos debuta 
amb derrota al 
Santa Maria

El Santa Maria no ha pogut ini-
ciar el nou any amb una victòria 
en perdre al camp del Cardedeu 
(3-2), tot i tenir nou entrenador, 
José Bustos, que substitueix Mi-
guel Argüelles, cessat després 
del darrer partit del 2007 con-
tra el Vilamajor a l’estadi de la 
Ferreria (0-1). “Hem canviat el 
tècnic per donar un revulsiu a 
la plantilla després d’un seguit 
de resultats negatius”, ha expli-
cat el president, Ricardo Moya, 
qui ha remarcat que els objectius 
continuen sent els mateixos de 
principi de temporada: intentar 
acabar entre els primers classifi -
cats. El Santa Maria es troba a 
l’onzena posició del Grup Novè 
de Segona Regional amb 20 
punts.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL.  Segona

L’equip venç el Sineu per 2-3 amb un gol a manca de 39 segons

El Game’s Gallery Montcada 
ha començat amb bon peu l’any 
2008. En el seu primer matx 
de la segona volta, el conjunt 
que entrena José María Borbón 
‘Pati’ va aconseguir una agònica 
victòria a la pista del Sineu  de 
Mallorca (2-3) en un partit molt 
intens que no es va resoldre fi ns 
a l’últim minut. La igualtat va 
marcar la primera meitat on no-
més es va veure un gol, aconse-
guit per Raúl Serrano després de 
la primera de les quatre expulsions 
que va patir el Sineu. I és que els 
àrbitres van ser els inesperats pro-
tagonistes del matx en provocar la 
indignació del públic local per al-
gunes de les seves decisions.
La segona part va ser molt inten-
sa i llarga. Després d’una segona 

expulsió d’un jugador balear i 
un possible penal no assenyalat 
contra el Game’s Gallery, un es-
pectador va saltar a la pista per 
recriminar a un dels àrbitres la 
seva decisió. Espantats per una 
possible agressió, el tàndem ar-
bitral va decidir marxar als ves-
tidors. El matx es va reprendre 
deu minuts més tard i el Sineu va 
sortir reforçat de tots aquests in-
cidents ja que li va donar la volta 
al marcador amb dos gols en dos 
minuts.
A sis del fi nal, el Game’s Gallery 
va haver de començar de zero i la 
seva reacció va ser brillant. Amb 
una nova superioritat numèrica, 
després de la tercera expulsió 
d’un jugador local, els montca-
dencs van fer l’empat amb un 
gol de Sergio. A l’últim minut, 

tot i haver entrat en el bonus de 
les cinc faltes, Pati va ser valent i 
va jugar amb porter-jugador. La 
tàctica li va sortir bé ja que Raúl 
Serrano, a 39 segons de la con-
clusió, va fer el gol del triomf. 
“Havíem de jugar de cinc, si 
volíem guanyar els tres punts. 
S’ha fet justícia perquè hem 

generat moltes més ocasions 
que el rival”, declarava el tècnic 
montcadenc al fi nal del matx.
Amb aquests tres punts més, que 
s’han de sumar als aconseguits a 
l’últim partit de 2007 a Gavà (0-
6), el Game’s Gallery ja és a la 
tercera posició del Grup Sisè de 
Primera A.

El capità Emilio escolta a Pati, que li ha canviat la cara al Game’s Gallery | SANTI ROMERO

Rafa Jiménez  |  Sineu

PREMSA AJUNTAMENT
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La mala situació del Valentine 
femení a la Primera Catalana, 
penúltim classifi cat amb només 
una victòria en 12 partits, va 
provocar la destitució del tècnic 
Beni López després de la derrota 
a la pista del Súria. Rosa Oliva-
res, presidenta del club, va justi-
fi car el canvi d’entrenador en la 

necessitat de trobar “un revulsiu 
per millorar la dinàmica de 
l’equip, tot i que valorem molt 
el treball de Beni”. La directiva 
va escollir com a seu substitut al 
segon entrenador, Josan García, 
que no ha pogut millorar la si-
tuació de l’equip en els seus dos 
primers matxs al càrrec. Al seu 
debut contra el Martinenc va 

perdre a la pista municipal co-
berta (37-46) i va tornar a caure 
davant del Sarrià a domicili (72-
64). Cristina Ximenis deixa de 
jugar pels seus problemes físics i 
passa a ser l’ajudant de García, 
que busca una nova base en el 
mercat i ja ha aconseguit el reforç 
de l’ala-pivot Rosa María Gonzá-
lez, que estava sense jugar. 

A la darrera jornada disputada, 
el Valentine Montcada va sumar  
una victòria important a la pista 
del Granollers per 61 a 74. Tot i 
no fer un partit brillant, els mont-
cadencs van jugar amb més ofi ci 
i van acabar imposant una supe-
rioritat defensiva que els va per-
metre fer-se amb el ritme de joc. 
Amb aquest triomf, el Valentine 
retalla distàncies respecte al líder, 
l’UGT Aragó, que va caure a la 
pista de l’Andorra, i es col·loca 
ara a només una victòria a la se-
gona posició.

Defensa clau. “Sabem que no 
ha estat un gran partit, però 
s’ha fet un treball molt seriós en 
defensa durant els 40 minuts”, 
va subratllar l’entrenador César 
Saura. Precisament, la clau aques-
ta vegada va ser la defensa davant 
d’un rival que, amb pressió, li 
costa entrar en el ritme de par-

tit. I això l’equip ho va entendre 
a la perfecció. Després d’un xoc 
igualat, el Valentine va ensenyar 
les seves credencials a partir del 
tercer període amb una defensa 
zonal impecable, bona recupera-
ció de pilota, i anotant exhaurint 
les possessions de pilota. 
Raúl Ortega, amb 15 punts, va ser 
el jugador amb més valoració. Els 
dos triples gairebé consecutius del 
base Lluís Curto en el tram fi nal 
del partit van servir per sentenciar 
la victòria. El pivot Albert Griso 
va reconèixer que, “tot i no fer 
un bon partit, la victòria ha es-
tat molt treballada” i va voler fe-
licitar el gran paper de tot l’equip. 

Oblit de Valls. El Valentine ha 
començat el nou any millor del 
que va acabar el 2007, amb una 
derrota  in extremis a la pista del 
Valls (86-84). L’equip va fer un 
mal partit, agreujat per la discuti-
da actuació arbitral.  

BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA 

Lluís Maldonado| Granollers

El base Lluís Curto va anotar dos triples claus en la recta fi nal del partitl  |  SANTI ROMERO  

El Valentine retalla distàncies i es 
col·loca a només un partit del líder

BÀSQUET FEMENÍ. Grup Primer de Primera Catalana

El seu substitut és el segon entrenador, Josan García, qui ha dirigit l’equip als dos últims matxs

El Valentine destitueix Beni López a 
la banqueta per donar un revulsiu

Rafa Jiménez | Redacció

El tècnic Beni López amb la plantilla del Valentine a principi de temporada |  SANTI ROMERO

L’equip de César Saura va superar el Granollers (61-74) en un matx que es va decidir per la superioritat defensiva

Una lliga 
molt igualada

El grup C de la Lliga EBA és dels 
més igualats de la competició a 
nivell nacional. Ara tres equips 
–Montcada, Valls i Andorra– es-
tan empatats a 11 victòries, i 
només els separa un partit del 
líder, l’UGT Aragó. L’última de-
rrota del primer a la pista de 
l’Andorra ha igualat encara més 
la classifi cació, a falta d’una jor-
nada de la primera volta.

Aspirant a tot. Saura no vol par-
lar encara de l’objectiu de la clas-
sifi cació per a la fase fi nal. Però sí 
que té clar que, “si l’equip con-
tinua amb aquest esperit i amb 
intensitat defensiva segur que 
estarem lluitant fi ns al fi nal”.
En declaracions a Montcada 
Ràdio, el pivot Albert Griso va 
deixar ben clar després del partit 
a Granollers que “aquest equip 
aspira a tot” | LM

El pivot Albert Griso |   SANTI ROMERO   
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La Salle masculí ha aconseguit 
en el primer matx del 2008 una 
victòria important a la pista del 
Banyoles per 24-29 que li permet 
sumar dos punts més –ja en té 
8– per a la fase de permanència a 
la Lliga Catalana.  Les bones ac-
cions defensives i la mobilitat en 
atac van ser les claus del triomf 
montcadenc, el segon a domicili 
d’aquesta temporada.

L’entrenador, Pablo Camarero, 
s’ha mostrat content perquè “el 
treball comença a donar els 
seus fruits” i ha remarcat la im-
portància de guanyar la Canonja 
al pavelló Miquel Poblet el 19 de 
gener al darrer partit de la pri-
mera fase (20h). Per al tècnic, el 
triomf permetria a La Salle pas-
sar a la ronda següent amb 10 
punts. “Seria un pas de gegant 
per aconseguir la continuïtat a 

la màxima categoria catalana, 
ja que només dependríem de 
nosaltres mateixos”, ha mani-
festat Camarero.
Pel que fa als jugadors lesionats, 
David Leiva segueix amb pro-
blemes al turmell des del darrer 
matx del 2007 i Manel Gámiz es 
recupera d’una petita intervenció 
quirúrgica. David Sánchez no va 
jugar contra el Banyoles a causa 
de la grip.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’extrem Carles López és un dels jugadors que han pujat enguany del juvenil |  SANTI ROMERO

HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana

La Salle suma a Banyoles dos punts 
més per a la fase de permanència

La Salle ISTE ha aconseguit el 
seu objectiu d’acabar entre els 
dos primers classifi cats de la pri-
mera fase de la Lliga Catalana, 
tot i perdre a l’última jornada 
contra el Club Handbol Igualada 
per sis gols de diferènci a (21-27). 
L’excés de relaxament i les difi -
cultats per defensar bé a la mi-
llor jugadora de l’equip rival van 
impedir el triomf de les noies de 
Juan Manuel Fernández. La Salle 
va començar bé, amb avantatge 
en el marcador. A falta de cinc 
minuts per al descans, les mon-
tcadenques van patir un sotrac i 
es van anar a la dutxa amb un 
desavantatge de dos gols. 
A la segona part, les coses en-
cara van anar pitjor. L’Igualada 
va ampliar distàncies i La Salle 
no va mostrar, en cap moment, 
la capacitat de reacció necessària 
per evitar la seva primera derro-
ta de la temporada en el que va 

ser el seu pitjor matx fi ns ara. 
Després de deu jornades, s’ha 
produït un triple empat al pri-
mer lloc de la classifi cació, amb 
12 punts, entre l’Ascó, La Salle 

ISTE i l’Igualada. Finalment, 
la millor diferència de gols ha 
permès a l’equip de Juan Ma-
nuel Fernández ocupar la segona 
posició i entrar a la Lliga Cata-

lana. La composició defi nitiva 
del grups es coneixarà el pròxim 
dia 21 i la competició arrencarà 
el cap de setmana del 26 i 27 de 
gener. 

HANDBOL FEMENÍ  

L’equip de Juan Manuel Fernández va caure al darrer matx de la primera fase, però ha acabat a la segona posició del seu grup

Rafa Jiménez  |  Redacció

La Salle ISTE entra a la Lliga Catalana, 
tot i perdre contra l’Igualada a casa

<<

J.M. Fernández
tècnic de 
La Salle ISTE

l’entrevista

Quina valoració fa de l’últim 
partit contra l’Igualada?
No és bona perquè vam jugar 
molt malament i les sesancions 
no van ser gens positives.   

Quins van ser els motius de 
la derrota?
La manca d’entrenament i 
l’escassa preparació tàctica 
i psicològica. També ens va 
afectar l’aturada de Nadal. 

L’equip seguirà a Lliga Catala-
na. Quins són els objectius? 
Consolidar el nostre joc i in-
tentar acabar entre els tres 
primers. Així, el pròxim any 
podrem estar al grup dels 
caps de sèrie i evitarem la fase 
de classifi cació.  

Quins seran els rivals més 
complicats? 
Mataró, Cornellà, Sant Quirze i 
Espluges | NS  

‘Intentarem acabar 
entre els tres pri-
mers classifi cats’

Mariana, lateral de La Salle ISTE Montcada, en una acció de l’últim partit al pavelló Miquel Poblet contra l’Igualada  |  SANTI ROMERO
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L’UE Montcada ha iniciat una 
nova temporada amb els ulls 
posats en dos objectius: revali-
dar el títol de campió de Divi-
sió d’Honor al Campionat de 
Catalunya per equips per tercer 
any consecutiu i pujar a la màxi-
ma categoria al torneig estatal. 
L’entitat té jugadors de primer 
nivell com quatre grans mestres 
–Viktor Laznicka, Marc Nar-
ciso, Radek Kalod i Salvador 
del Río– i cinc mestres interna-
cionals –Jaime Cuartas, Arturo 
Vidarte, Víctor Vehí, José María 
Hernando i Alejandro Ríos. El 
Campionat de Catalunya per 
equips constarà de nou rondes 
que es disputaran els diumenges 
entre el 27 de gener i el 6 d’abril. 
L’UE Montcada competirà amb 
quatre equips: el conjunt de Di-

visió d’Honor, el de Segona Di-
visió i els de Primera i Tercera 
Provincial. A la primera jornada, 
el Montcada A visitarà el Cer-

danyola. “Serà més difícil ser 
campions perquè tots els clubs 
s’han reforçat molt”, ha dit el 
president, Jaume Izquierdo. 

Copa Catalana. La fase prèvia de 
la primera competició ofi cial de 
la temporada es va disputar el 
13 de gener a Barcelona. L’UE 
Montcada va participar amb els 
equips de Segona Divisió i Pri-
mera Provincial, quedant l’11 i 
el 24 respectivament de la clas-
sifi cació general. El conjunt de 
Segona jugarà la fi nal que tindrà 
lloc el dia 20 a Lleida, ja que va 
acabar en segona posició de la 
seva categoria. D’altra banda, 
l’equip de Divisió d’Honor no 
competeix perquè ja va obtenir 
la classifi cació per al Campionat 
d’Espanya en el darrer torneig 
estatal, on va acabar en tercer 
lloc. “Enguany volem intentar 
l’ascens a la Divisió d’Honor 
estatal, ja que l’any passat ens 
vam quedar a les portes”, ha 
indicat Izquierdo.

ESCACS. Campionat de Catalunya per equips

La primera ronda, que tindrà lloc el 27 de gener, viurà el derbi vallesà entre el Cerdanyola i el conjunt montcadenc

Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’UE Montcada es reforça per revalidar 
el tercer títol seguit a Divisió d’Honor  

Els jugadors de l’UE Montcada concentrats a les partides de la Copa Catalana |  UE MONTCADA

Cera, quart 
al cros de 
Vidreres amb 
fi nal polèmic

L’atleta local Carles Cera, del 
Ripollet Unió Atlètica, va acabar 
quart al cros de Vidreres, des-
prés d’un fi nal polèmic perquè el 
corredor que va quedar tercer va 
tancar el montcadenc contra la 
tanca en l’esprint fi nal. Els jutges 
no van veure cap irregularitat en 
la maniobra del rival, que fi nal-
ment es va adjudicar la medalla 
de bronze.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

ATLETISME

Carles Cera al cros de Vidreres |  RUA

El club Saunier Duval-Alcaraz 
de Montcada i Reixac ja té tan-
cat l’equip de la nova tempora-
da, que enguany ha vist reduït el 
nombre de corredors de 13 a 9 
a causa, segons fonts de l’entitat, 
de la disminució del pressupost. 
Josep Maria Tapias segueix sent 
el director d’equip, en el qual 
continuen de la campanya ante-
rior el ciclista sot-23 Marc Vila-
nova i els elits Jordi Cervantes i 
Jordi Rota. Pel que fa als fi txat-
ges, el Club Ciclista Montcada, 

presidit per Joan Navarra, ha 
incorporat sis corredors elits: 
Carles Lapuerta, Albert Ebri, 
Sebastià Franco –guanyador 
de les grans clàssiques al 2006 
que arriba a Montcada com a 
substitut d’Ibon Zugasti, vigent 
campió que ha fi txat per un club 
de Navarra– Jaume Carles, Jordi 
Fernández i Òscar Grau. 

Objectius. El Saunier Duval-
Alcaraz participarà majoritària-
ment a les curses del circuit de 
Catalunya amb la intenció de 

poder repetir i, fi ns i tot millorar, 
la segona posició al rànquing ca-
talà aconseguida al 2007. El club 
montcadenc té previst córrer 
també les voltes a Tarragona, 
Llagostí, Maestrazgo, Ávila i 
Alacant. L’equip va començar a 
entrenar a mitjan de gener per 
preparar la competició ofi cial, 
que s’engegarà la segona quinze-
na de febrer. Abans, el Saunier 
Duval-Alcaraz participarà en di-
verses proves al sud de França 
“per agafar el ritme de compe-
tició”, ha dit Tapias. 

Sílvia Alquézar | Redacció

CICLISME. Nova temporada

Saunier Duval-Alcaraz redueix el 
nombre de corredors a l’equip elit

> Reconeixement a José Ortín  
El veterà ciclista local Jose Ortín, de 61 anys, va rebre el dia 
16 un homenatge de l’Ajuntament de Montcada. L’alcalde, César 
Arrizabalaga, i el regidor d’Esports, Juan Parra, ambdós del PSC, 
li van lliurar un mallot amb el logo Mir, ciutat per a tu que podrà 
lluir a les seves proves. Ortín no va amagar la seva satisfacció ja 
que “feia temps que volia portar el nom de la meva ciutat” | RJ

RAFA JIMÉNEZ
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Després de gairebé un mes sen-
se jugar, el sènior B de La Salle 
Montcada va tornar a la competi-
ció amb una derrota a la pista del 
segon, el Sant Vicenç B (33-21). 
Aquesta ensopegada provoca que 
els jugadors de Teo Lazo hagin 
baixat a la classifi cació fi ns a la 
cinquena posició, a dos punts del 
quart, l’Amposta.  

L’equip sènior del CB Elvira Cuyàs 
continua imparable al Campionat 
Territorial de Barcelona. De mo-
ment, es manté a la primera po-
sició després de sumar dues vic-
tòries més com a visitant contra el 
Llinars B (60-69) i les Franqueses 
(53-54). Imbatut en 13 partits, 
aquest triomf per la mínima a la 
pista del colíder li permet quedar-
se en solitari a la primera plaça.

Després d’ajornar el seu partit 
amb el Casagemes, el sènior A 
del Can Cuiàs va aconseguir una 
nova victòria a casa davant el Xo-
cala (5-3) que el manté entre els 
tres primers del seu grup. Per la 
seva part, el sènior B ha pujat llocs 
a la classifi cació amb dos triomfs 
consecutius contra el Morera B (1-
3) i el Montmeló (4-2).  

més en 2 minuts
Rafa Jiménez

FUTBOL SALA. AE CAN 
CUIÀS. Primera Divisió

El sènior A suma 
un nou triomf

BÀSQUET. CB ELVIRA 
CUYÀS. Ct. Territorial

Líder imbatut 
i en solitari 

FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA. 2a Divisió

L’EF Montcada perd el lideratge
L’equip femení de l’EF Montcada 
ha deixat de ser el líder del seu 
grup a la Segona Divisió Catalana. 
Tres setmanes després de guanyar 
a domicili el Vilanova del Camí (0-
3), l’EF Montcada inaugurava l’any 
amb un atractiu matx al municipal 
de Can Sant Joan contra el CE 
Sabadell, el segon classifi cat. El 
partit no va acabar bé ja que les 
montcadenques van patir la sego-
na derrota de la temporada (2-4) 
i el lideratge va a passar a mans 
de les de Sabadell. Després d’on-
ze partits, l’equip d’Antonio Moya 
ocupa la segona plaça, només a 
un punt del primer i amb un mínim 
avantatge respecte el tercer, el San 

Mauro. Els dos pròxims rivals seran 
el Maurina Egara i el Cerdanyola.

SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. 
Segona Catalana

El sènior B perd 
la quarta plaça 

BÀSQUET. VALENTINE B. 
Tercera Catalana

El Valentine B 
puja llocs a la 
classifi cació

El Valentine B ha pujat fi ns a la si-
sena posició del Grup Sisè de la 
Tercera Catalana després d’acu-
mular dues victòries consecutives 
com a visitant. L’equip de Miguel 
Blanco va acomiadar l’any 2007 
amb un triomf a la pista de La 
Mina (68-72). A la primera jornada 
del 2008, l’equip montcadenc va 
aconseguir una victòria de prestigi 
a casa del Basquet Llor, el tercer 
classifi cat. Aquest triomf per dos 
punts de diferència (56-58) permet 
a l’equip de Blanco sumar ja més 
victòries (vuit) que derrotes (sis).

SANTI ROMERO

FUTBOL. SANTA MARIA B. Tercera Regional

Una victòria per respirar una mica
L’UE Santa Maria B va aconseguir, a la primera jornada de l’any, una con-
tundent victòria a casa del Doscafar (1-5) que el permet agafar una mica 
de marge respecte els seus immediats perseguidors. L’equip de Terra 
Nostra no va jugar l’última jornada del 2007 perquè no es va presentar 
l’àrbitre al partit contra el Juventus B. A l’espera d’aquest matx, el San-
ta Maria B ocupa la dotzena posició amb 14 punts: quatre triomfs, dos 
empats i set derrotes. El conjunt montcadenc acabarà la primera volta a 
casa contra La Salle Premià i tornarà a jugar al nou estadi de la Ferreria 
una setmana més tard davant L’Empenta.

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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BÀSQUETBÀSQUET
Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C
JORNADES  RESULT.
13 Valls - Valentine A   86-84
14 Granollers - Valentine A   61-74
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.G.T. Aragon  14 25
2 Valentine Montcada  14 24
3 C.B. Valls Felix Hotel  14 24

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6
JORNADES  RESULT.
13 La Mina - Valentine B   68-72
14 Llor - Valentine B   56-58
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 B.C. Tecla Sala “B”                14 26
2 B.C. Sant Joan Despi               14 25
3 Basquet Llor                       14 24
6 Valentine 14 22

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1
JORNADES  RESULT.
12 Valentine - Martinenc   37-46
13 Sarrià - Valentine   72-64
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Femeni Cerdanyola “A”         13 25
2 Nikart - S.E.S.E.                  12 23
3 C.B. Argentona A-Credit House      12 22
15 Valentine 12 13

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior
JORNADES  RESULT.
12 Llinars B - Elvira A   60-69
13 Les Franquesese - Elvira A   53-54
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Elvira Cuyas “A”              13 26
2 Ce Les Franqueses Tanivet “A”      13 25
3 C.B. Caldes Montbui “C”            13 24

CB Elvira Cuyàs B
Camp. Cat. B masc. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
12 Elvira B - Teià B   72-80
13 Descansa   
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Lima-Horta “B”                12 24
2 Corazonistas Euroval “B”           11 21
3 C.B. Caldes Montbui “B”            12 21
15 Elvira Cuyàs 11 12

CB Montcada
Camp. Cat. Júnior Pref. masc. 1a fase - G1
JORNADES  RESULT.
14 Maristes - Cornellà   84-73
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Joventut Badalona “A”              14 27
2 C.B. L’Hospitalet “A”              14 26
3 Plus Pujol Lleida “A”              14 25
5 CB Montcada 14 19

CB Montcada
Camp. Cat. Júnior masc. 1r any
JORNADES  RESULT.
13 Montcada B - Sants   85-67
14 Cornellà - Montcada B   70-45
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep “B”                14 26
2 U.E. Mataro “B”                    14 26
3 Akasvayu Girona “B”                14 26
15 CB Montcada 14 16

CB Montcada
Camp. Cat. Cadet masc. 1r any - Grup 2
JORNADES  RESULT.
13 Granollers B - Montcada B   93-47
14 Montcada B - St. Adrià B   63-93
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Castelldefels                 13 24
2 C.N. Sabadell “B”                  13 23
3 U.E. Lima-Horta “1”                13 23
12 CB Montcada 13 16

CB Montcada
Cadet A. Camp. Cat. Cadet nivell A -  Grup 6
JORNADES  RESULT.
10 Barcelona B - Montcada   76-41
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Axa F.C. Barcelona “B”             10 20
2 C.B. Montcada “A”                  10 17
3 U.E. Lima-Horta “A”                10 16

CB Montcada
Cadet C Camp. Cat. - Grup 7
JORNADES  RESULT.
10 Cardedeu - Montcada   79-28
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Cardedeu “B”                  10 20
2 Akasvayu C.B. Vic “3”              10 18
3 C.B. Mollet “B”                    10 16
6 CB Montcada 10 10

CB Montcada
Cadet femení B - Grup 9
JORNADES  RESULT.
10 Montcada - Vilassar de Mar   65-38
CLASSIFICACIÓ PJ PTS

1 Jesus Maria I Josep                 7 14
2 Safa Horta                          7 13
3 C.B. Montcada                       8 12

CB Montcada
Infantil A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
10 Montcada - Cerdanyola   84-48
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep “A”                10 20
2 C.N. Sabadell “A”                  10 18
3 Ae Minguella-Credit Services A     10 15
4 CB Montcada 10 13

CB Montcada
Infantil B - Grup 9
JORNADES  RESULT.
10 Minguella - Montcada   64-69
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Montcada “B”                       10 20
2 Ae Minguella-Credit Services B     10 17
3 C.B. Llinars                       10 16

CB Montcada
Mini A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
10 L’Hospitalet - Montcada   101-67
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants “A”                    8 16
2 Sagrada Familia-Claror “A”          8 14
3 U.E. Lima-Horta “A”                 8 12
5 CB Montcada  8  8

CB Montcada
Mini B - Grup 14 
JORNADES  RESULT.
10 Parets - Montcada   115-29
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Creu Alta Sabadell - 1             10 20
2 C.N. Sabadell “A”                  10 18
3 C.B. Parets “A”                    10 15
6 CB Montcada 10 10

CB Montcada
Premini nivell A - Grup 1
JORNADES  RESULT.
10 Sants - Montcada   119-57
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants “A”                    8 16
2 Maristes Ademar “A”                 7 12
3 Montcada “A”                        8 11

CB Montcada
Premini nivell B - Grup 8
JORNADES  RESULT.
10 Sant Adrià - Montcada   77-16
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gramenet Basquet Club “A”          10 19
2 R.F.Logistic-C.B. La Garriga       10 18
3 Unio Basquet Sant Adria “2”        10 17
6 CB Montcada  9  9

CB Elvira Cuyàs
Sosts 21. Camp. -21 B masc - Grup 4
JORNADES  RESULT.
11 Gassó Ripollet - Elvira   66-56
12 Elvira - Rubí   -
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Ripollet                      11 20
2 C.B. Elvira Cuyas                  10 18
3 A.E. Sallent                       11 18

CB Elvira Cuyàs
Júnior femení. Camp. Júnior B femení - Grup 5
JORNADES  RESULT.
12 Caldes B - Elvira   44-42
13 Llor - Elvira   40-33
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Femeni Ronda                  11 22
2 C.B. Mira-Sol Uesc                 11 20
3 C.B. Parets                        11 20
10 Elvira Cuyàs 12 15

CB Elvira Cuyàs
Preinfantil B - Grup 13
JORNADES  RESULT.
10 Vilassar de Mar - Elvira Cuyàs   55-50
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 P.M.E. Les Franqueses              10 19
2 Gramenet Basquet Club “A”          10 19
3 C.B. Vilassar De Mar               10 16
4 CB Elvira Cuyàs 10 13

CEB Can Sant Joan
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
13 Descansa - Can Sant Joan    
14 Can Sant Joan - La Salle Montcada   52-39
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Santa Perpetua                14 26
2 Montmelo C.B. “1”                  13 25
3 C.B. Llinars “B”                   12 23
10 Can Sant Joan 13 18

CEB Sant Joan
Cadet. Campionat Prom. Cadet. Nivell B - Grup 5
JORNADES  RESULT.
10 Can St. Joan - Horta   suspès
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Ramon Nonat              10 20
2 Maristes Sants-Les Corts           10 18
3 C.B. La Salle Horta “A”             9 14
6 Can Sant Joan  9 10

CEB Sant Joan
Preinfantil. Promoció Nivell B - Grup 8
JORNADES  RESULT.
10 Can St. Joan - Montmeló   76-31
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B Parets “B”                     10 18
2 C.B. Cardedeu                      10 17
3 C.E.B. Can Sant Joan               10 17

CB La Salle
Camp. Júnior B fem. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
12 Descansa - La Salle    
13 Sarrià 3 - La Salle   52-45
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Hispano Basket                     10 18
2 Maristes Sants-Les Corts            9 18
3 Salle Comtal - Font                10 18
9 CB La Salle 10 12

CB La Salle
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
13 La Salle - Badalonès   34-79
14 Can Sant Joan - La Salle   52-39
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Santa Perpetua                14 26
2 Montmelo C.B. “1”                  13 25
3 C.B. Llinars “B”                   12 23
15 CB La Salle 13 13

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A
Primera divisió catalana
JORNADES  RESULT.
19 Guixols - Montcada   4-0
20 Benavent - Montcada   1-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Prat, A.E.  “A”  20 43
2 Cornella U.D  “A”  20 39
3 Tarrega, U.E.  “A”  20 38
10 CD Montcada 20 25

UE Santa Maria A
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
15 Sta. Maria - Vilamajor   0-1
16 Cardedeu - Sta. Maria    3-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 San Juan At. De Montcada,U.E.  “A”  16 36
2 Barbera, U.F.  “A”  16 36
3 La Romanica, C.F.  “A”  16 32
11 Sta. Maria 16 20

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5
JORNADES  RESULT.
13 Sta Maria - Juventus   -
14 Dosfacar - Sta Maria   1-5
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argentona, C.F.  “A”  14 40
2 Premianense, U.D.  “A”  14 29
3 Cabrils, C.E.  “B”  14 28
12 Sta. Maria 13 14

UE Sant Joan Atlètic
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
15 St. Joan - Parets   2-1
16 Lliçà - St. Joan    0-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 San Juan At. De Montcada,U.E.  “A”  16 36
2 Barbera, U.F.  “A”  16 36
3 La Romanica, C.F.  “A”  16 32

Sènior femení
2a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
11 Vilanova Camí - Montcada   0-3
12 Montcada - Sabadell   2-4
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sabadell F.C., C.E.  “A”  11 28
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  11 27
3 San Mauro, U.D.  “A”  12 26

EF Montcada
Juvenil 2a divisió - Grup 20
JORNADES  RESULT.
11 Llerona - Montcada   1-2
12 Montcada - Vilanova Vallès   5-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles, U.E.  “A”  11 25
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  10 24
3 La Torreta, C.F.  “B”  11 21

EF Montcada
Cadet A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
13 Catalònia  - Montcada   5-5
14 Montcada - Parets  (1-0) suspès
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  13 39
2 Montornes, C.F.  “A”  14 33
3 Canovelles, U.E.  “A”  13 31
10 EF Montcada 12 13

EF Montcada
Cadet B. 2a divisió - Grup 18
JORNADES  RESULT.
11 Montcada - Bellavista   2-3

12 Molletense - Montcada   -
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Granollers, E.C.  “C”  10 30
2 Bellavista Milan, C.    11 28
3 Base Vicremei, C.F.  “B”  11 22
8 EF Montcada 10 16

EF Montcada
Infantil A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
13 Sant Celoni - Montcada   1-1
14 Montcada - Sant Gabriel   3-1
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mollet U.E.,Cf.  “A”  14 32
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  14 31
3 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  14 30

EF Montcada
Infantil B. 2a divisió - Grup 17
JORNADES  RESULT.
11 Montcada - Lourdes  (3-0) sanció
12 La Llagosta - Montcada   2-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets, C.F.  “A”  10 27
2 La Torreta, C.F.  “A”  10 25
3 Escola De Futbol Montcada,C.  “B”  10 23

EF Montcada
Aleví. 1a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
13 Montcada - St Ignasi   3-0
14 St Andreu - Montcada   2-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia, U.B.  “A”  14 42
2 Badalona, C.F.  “C”  14 35
3 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  14 25

EF Montcada
Aleví. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
13 Montcada - Bellavista   3-2
14 Montornès - Montcada   2-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  14 42
2 La Torreta, C.F.    14 37
3 Mollet U.E.,Cf.  “A”  14 37
12 EF Montcada 14 9

EF Montcada
Benjamí A - Segona divisió - Grup 14
JORNADES  RESULT.
11 Lliçà d’Avall - Montcada   1-12
12 Montcada - Granollers   7-5
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  11 33
2 Polinya, Club F..  “A”  10 27
3 Canovelles, U.E.  “B”  11 27

EF Montcada
Benjamí B - Segona divisió - Grup 11
JORNADES  RESULT.
11 Montcada - Parets   1-5
12 Mollet - Montcada   0-7
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “D”  11 30
2 Ametlla Valles, C.F.  “C”  11 28
3 Parets, C.F.  “C”  10 23
6 EF Montcada 10 18

EF Montcada
Prebenjamí F7 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
11 Montcada - Lliçà d’Avall   5-0
12 St Feliu Codines - Montcada   0-9
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  12 36
2 La Torreta, C.F.  “A”  12 33
3 Vilanova Valles,C.F.  “A”  12 30

EF Montcada
Prebenjamí B. Lliga Futbol 7 - Grup 1
JORNADES  RESULT.
9 Mollet - Montcada B   3-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escuela F. Bonaire “C”  8 22
2 La Romanica, C.F. “B”  8 18
3 Escola Futbol Montcada “C”  8 18

Patufet A
Futbol 7
JORNADES  RESULT.
9 Can Rull - Montcada A   2-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola F. Barbera Andalucia “A”  7 21
2 Sabadell Nord, C.F. “A”  7 18
3 Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu “A”  7 16
8 Montcada A 7 5

Patufet B
Futbol 7
JORNADES  RESULT.
9 Montcada B - Can Rull   2-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola F. Barbera Andalucia “A”  7 21
2 Sabadell Nord, C.F. “A”  7 18
3 Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu “A”  7 16
5 Montcada B 7 13

Patufet C
Futbol 7
JORNADES  RESULT.
9 Barberà - Montcada C   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola F. Barbera Andalucia “A”  7 21
2 Sabadell Nord, C.F. “A”  7 18
3 Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu “A”  7 16
9 Montcada C 6 4

FUTBOL SALAFUTBOL SALA
Game’s Gallery Montcada
1a Nacional A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
15 Gavà - Game’s Gallery   0-6
16 Sineu - Game’s Gallery   2-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F. Corbera  15 34
2 Santvicenti, F.S.  15 33
3 Maxon-Montcada  15 29

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3
JORNADES  RESULT.
11 Can Cuiàs A - Casagemas   Ajorn.
12 Can Cuiàs A - Xocola   5-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Ripollet   “B”  12 29
2 F.S. Santvicenti  “B”  12 25
3 A.D. Can Cuyas   “A”  10 24

AE Can Cuiàs
Sènior B. 2a divisió B territorial - Grup 6
JORNADES  RESULT.
11 A.V. Morera - Can Cuyàs   1-3
12 Can Cuyàs - Montmelo   4-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta, C.D.  “A”  10 30
2 A.E. Montmelo  “A”  11 25
3 C.E. Pantiquet  “A”  12 24
8 AE Can Cuiàs 11 17

Game’s Gallery
Juvenil Nacional - Grup 6
JORNADES  RESULT.
11 Game’s Gallery - Escola Pia   4-5
12 Barça  - Game’s Gallery   8-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.C. Barcelona  “A”  12 32
2 A.E. Les Corts Ubae  “A”  10 28
3 F.S. Garcia / Marfi l Sta. Coloma  “A”  11 24
8 Game’s Gallery 10 13

Game’s Gallery
Divisió d’honor infantil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
11 Game’s Gallery - Garcia   2-3
12 Mataró - Game’s Gallery   2-5
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Garcia  “A”  11 30
2 C.F.S. Esparreguera  “A”  10 28
3 F.C. Barcelona  “A”  11 25
4 EF Montcada 11 21

Game’s Gallery 
1a divisió aleví - Grup 2
JORNADES  RESULT.
9 Game’s Gallery - Palauenc   11-3
10 Parets - Game’s Gallery   0-6
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Finques Centelles  “A”  9 27
2 Montcada, F.S.  “A”  10 27
3 F.S. Vall De Tenes   “A”  10 21

Game’s Gallery Montcada
Divisió honor benjamí -  Grup 1
JORNADES  RESULT.
9 Vilassar - Game’s Gallery   5-7
10 Game’s Gallery - Mataró   4-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A”  10 30
2 C.F.S. Palau   “A”  9 21
3 A.E. Martorell   “A”  9 21
5 EF Montcada 8 12

EF Montcada
2a divisió juvenil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
11 Palamós - EF Montcada   5-2
12 EF Montcada - Malgrat   8-5
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius Futbol Sala  “A”  9 25
2 Club F.S. Sagarra  “B”  11 23
3 Palamos, C.F.S.  “A”  11 19
9 EF Montcada 11 12

EF Montcada
3a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
11 EF Montcada - Berga   3-2
12 Forat - EF Montcada   8-4
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Bonaire  “A”  11 28
2 A.E.E. Forat Del Vent   “A”  11 28
3 Club Natacio Sabadell  “A”  11 25
6 EF Montcada 11 18

AE Can Cuiàs
2a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
11 Can Cuyàs - Santpedor   0-10
12 Can Cuyàs - Collblanc   -
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants,Ae  “A”  11 33

2 F.S. Sant Just   “A”  10 24
3 Escola Pia Igualada, Ce.  “A”  11 22
8 AE Can Cuiàs 10 13

CFS Montcada
Divisió honor infantil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
11 Montcada - Garcia   2-3
12 Futsal Mataro - Montcada   2-5
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Garcia  “A”  11 30
2 C.F.S. Esparreguera  “A”  10 28
3 F.C. Barcelona  “A”  11 25
4 CFS Montcada 11 21

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A
JORNADES  RESULT.
13 Banyoles - La Salle A   24-29
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Vilatel Geieg    13 25
2 H Palautordera-Salicru    13 17
3 Ch Bordils     13 17
4 La Salle A 13 10

La Salle masculí B
2a catalana 1a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
11 Sant Vicenç - La Salle B   33-21
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Joan Despí     11 19
2 H Sant Vicenç (B)    11 15
3 Bm Polinyà     11 15
5 La Salle B 11 11

La Salle femení
Lliga catalana 1a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
10 La Salle ISTE - Igualada   21-27 
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Club Handbol Ascó    8 12
2 La Salle ISTE    8 12
3 Club Handbol Igualada     8 12

La Salle Cadet A
Lliga catalana 1a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
13 Sabadell - La Salle   37-26
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Cugat A    13 24
2 Granollers Sporting    12 22
3 H Banyoles     13 19
7 La Salle A 13 2

La Salle Cadet B
Primera catalana 1a fase - Grup 4
JORNADES  RESULT.
10 OAR Gràcia-La Salle   36-22
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Martí-Voramar    8 16
2 Liceo Frances (B)    9 16
3 Ch Canovelles     8 12
13 La Salle B 8 0

La Salle infantil
Campionat de Catalunya -Grup 6
JORNADES  RESULT.
9 Descansa    
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Martí-Jesus Mª Sant Andreu    8 16
2 Oar Gracia Sabadell (B)    7 8
3  Ce La Salle Bonanova     7 7
4 La Salle 7 5

ATLETISMEATLETISME
25a Mitja Marató de Sitges
LLOC NOM TEMPS
434 Emilio Rodríguez García 1:30:09
700 Jordi Flores Baena 1:34:45
741 X avier Maldonado Sariol 1:35:47
1243 Enric Maya i Grau 1:44:25
1127 Antonio Maldonado Siles 1:42:37

Sant Silvestre (10 km)
LLOC NOM TEMPS
694 Emilio Rodríguez García 40:21
1217 Antonio Ortiz Pérez 42:21
1245 Jordi Flores Baena 42:24
1771 Xavier Maldonado Sariol 44:49
2009 Enric Maya Grau 45:46
2266 Ildefons Teruel Sánchez 46:48
2270 Antonio José García Bernabeu 47:52
2566 Eric Teruel Casajuana 47:49
2639 María Carmen Ruiz Castro 49:22
2830 Emilio Sánchez López 49:46
3046 Asensio Rodríguez García 49:53
3655 Jessica Serrano Martín 51:08
5355 Juana Mª Cámara Cañas 58:51
5533 Clara García Valero 1:01:24
6024 Mercedes Mesalles Sin 1:09:12

Cursa Atlètica pel Ripoll (9,2 km)
LLOC NOM TEMPS
92 Emilio Rodríguez García 37:39
136  Antonio Ortiz Pérez 39:11
145  Jordi Flores Baena 39:27
256 Enric Maya Grau 43:05
372 Ildefons Teruel Sánchez 49:11
373 Eric Teruel Casajuana 49:13
422 Asensio Rodríguez García 

resultats i classifi cacions
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inscripcions

L’IME manté l’oferta de cursos 
a la Zona Esportiva Centre
La Regidoria d’Esports programa aerobic, tai-txí i ball que inclou diverses modalitats com merengue i tango 

ACTIVITATS PER A TOTES LES EDATS

Sortides a Formigueres 
i Grandvalira al gener

NATACIÓ

La segona volta de la lliga 
d’hivern de futbol-7 orga-
nitzada per l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) va començar el 
passat 11 de gener. L’equip 
April-Centric és líder en 
solitari de la classifi cació 
amb 18 punts. El conjunt 
està invicte i és el màxim 
anotador i el menys golejat 
de la competició, en la seva 
primera edició. En segona 
i tercera posició es troben 
el bloc Marisqueria Rome-
ro i Grup Nexo, amb 12 
punts cadascun. La quar-
ta posició és ocupada per 
Syrtel amb 10 punts. L’At-
lético las Cabras, sense cap 
victòria, tanca la taula. Els 
matxs es disputen a l’esta-
di de la Ferreria. 

Montcada Aqua acollirà la primera jornada de les comarcals | SANTI ROMERO

Els taekwondistes locals del 
Club Lee Young Montcada 
van fer un paper molt 
meritori al Campionat de 
Catalunya per a joves pro-
meses, que es va disputar 
el passat 23 de desembre 
a Barcelona. Els resultats 
més importants van ser el 
primer lloc d’Antonio Egea 
a la categoria de més de 84 
quilos i la medalla de bron-
ze d’Ángela Rodríguez en 
menys de 47. D’altra ban-
da, també cal destacar els 
quarts llocs de Rubén Ber-
nal i José Antonio Gámez i 
la vuitena posició de Nor-
din Mahizi. 

Valoració. El tècnic del Club 
Lee Young Montcada, José 
Santiago, s’ha mostrat molt 

content amb els resultats 
perquè “aquest torneig té 
un alt nivell competitiu 
i és molt difícil obtenir 
medalla i per això estic 

molt satisfet dels meus 
esportistes”. Un total de 
420 taekwondistes  d’arreu 
de Catalunya van partici-
par al campionat.

Antonio Egea va acabar en primera posició i Àngela Rodríguez va ser tercera 

El Lee Young guanya un or i un 
bronze al Campionat català

TAEKWONDO

Núria Sánchez  | Redacció

MUNDIALET DE FUTBOL

El Centre Cívic La Ribe-
ra organitza un mundialet 
de futbol que es disputarà 
un divendres al mes. La 
competició començarà el 
proper 25 de gener i s’allar-
garà fi ns al juny amb un to-

tal de sis jornades. Les ins-
cripcions s’hauran de fer la 
setmana prèvia a la compe-
tició de 17.30 a 18.30h al 
Centre Cívic (Llevant, 10). 
La iniciativa s’emmarca 
dins les propostes del Pla 
Integral.

Núria Sánchez  |  Redacció

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ofe-
reix diverses activitats per
a adults i nens a la Zona Es-
portiva Centre. Les activi-
tats es poden fer trimestral-
ment o anualment i, amb el 
nou any, han sortit els nous 
preus. Una de les propos-
tes que té millor acollida és 
el curs de ball, que engloba 
diverses disciplines com la 
bachata, el merengue, el 
tango, el txa-txa-txa, el pas 
doble, la salsa, el rock and 
roll entre d’altres. L’activi-
tat es fa els dijous i el preu 
del curs és de 52 euros tri-
mestrals o 130 euros si es 
fa anualment. També es 
continua amb el taller de 
dansa oriental, que té lloc 
els dijous. L’activitat costa 
42 euros trimestrals i 100 
euros anuals. Pel que fa als 
cursos d’aerobic i tai-txí 
per a nens i adults, la ma-
trícula costa 24,42 euros i 

la quota mensual varia se-
gons l’edat. El preu és de 
19,37 euros per als adults; 
11,84 per als nens i 8 euros 
per als majors de 65 anys. 
Tots els cursos fi nalitzaran 
el 19 de juny.

Núria Sánchez  |  Redacció

Els guardonats i el seu tècnic al Campionat de Catalunya | LEE YOUNG 

Comença la 
segona volta 
de la lliga 
d’hivern

FUTBOL 7

Inscripcions per al 
torneig de la Ribera

Núria Sánchez  |  Redacció

L’Escola local debuta a 
casa a les comarcals

Les instal·lacions de Mont-
cada Aqua acolliran el pro-
per 26 de gener la primera 
jornada del Campionat 
Comarcal de natació, que 
enfronta als equips de 
Montcada, Ripollet, Barbe-

rà, Cerdanyola i Badia del 
Vallès. En aquesta jornada, 
organitzada pel CEVOS, 
es diputaran les competici-
ons de lliure i papallona de 
les categories prebenjamí, 
benjamí, aleví, infantil i ca-
det masculí i femení.

EXCURSIONISME

L’IME oferta un curs de ball a la Zona Esportiva Centre, al carrer Bonavista | IME

Les persones interessades poden tramitar la seva inscrip-
ció a les ofi cines de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure 
(IME) al carrer Tarragona, 32 o trucar al telèfon 935 650 
999. L’horari és de dilluns a divendres, de 9 a 13h i els 
dilluns i dijous, de 17 a 19h | NS

Núria Sánchez  |  Redacció

La Regidoria d’Infància i 
Joventut de l’Ajuntament 
i el Centre Excursionista 
de Montcada, el Cim, or-
ganitzen el proper 20 de 
gener una sortida d’esquí 
a l’estació de Formigueres, 
una de les estacions més 
boscoses de la Cerdanya 
francesa. D’altra banda, 
l’entitat local també té pre-
vist fer un cap de setmana 
d’esquí del 25 al 27 del ma-
teix mes a Grandvalira, a 
Andorra, un dels dominis 
esquiables més importants. 
Les inscripcions s’han de 
formalitzar a la botiga Vi-
larrasa Homes, situada al 
número 69 del carrer Ma-
jor. 
A banda de les sortides 
d’esquí, el Cim també orga-
nitza el pròxim 9 de febrer 

la segona etapa del Camí 
dels Càtars, entre Peguera 
i Gòsol, de 17 quilòmetres 
i mig. La sortida serà a les 
7h del col·legi La Salle i el 
viatge fi ns al Berguedà es 
farà en minibús. Les perso-
nes interessades es poden 
inscriure a l’establiment 
Vilarrasa Homes.

Montcada Camina. El Cim, 
i l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure han posat 
en marxa la tercera edició 
de Montcada Camina, una 
iniciativa que proposa cada 
mes una sortida matinal 
pel municipi i els voltants. 
El programa aposta en-
guany per introduir noves 
excursions per augmentar 
la participació. La primera 
excursió va ser el 13 de ge-
ner a l’ermita de Reixac. 

El Montcada Camina engega la tercera edició

Núria Sánchez  | Redacció



38 Gener 2008Esports

L’infantil A de l’Escola de 
Futbol ha guanyat un par-
tit important contra el Sant 
Gabriel –sisè classifi cat– i 
escala posicions a la classi-
fi cació. Els nois dirigits per 
Raúl Muñoz es van impo-
sar per 3 a 1 i s’han col-
locat segons del Grup Desè 
de Primera Divisió amb 31 
punts, a tan sols un punt 
del líder, el Mollet, que té 
32. Els locals van aprofi tar 
els errors dels seus rivals 
directes, que van perdre o 
empatar, per abandonar la 
quarta posició i situar-se 
molt a prop del conjunt del 
Vallès Oriental. D’altra ban-
da, al partit corresponent a 
la tretzena jornada, el bloc 
local va empatar a un con-
tra el Sant Celoni, el novè 
classifi cat. 
Pel que fa al juvenil, el 
conjunt dirigit per Manuel 

Moya ha sumat la vuite-
na victòria consecutiva. 
L’equip, que juga al Grup 
Vintè de Segona Divisió, 
és segon amb 21 punts 

a només tres del líder, el 
Canovelles. A les darreres 
dues jornades, els locals 
van vèncer al camp del Lle-
rona per 1 a 2 i van golejar 

5 a 2 el Vilanova. Segons el 
tècnic, Carlos Depares, cal  
recuperar la categoria de 
Primera Divisió, perduda 
la temporada passada. 

L’infantil A aconsegueix una 
valuosa victòria i és segon

L’infantil A va imposar-se al Sant Gabriel C i es situa segon del Grup Desé de Primera Divisió | SANTI ROMERO

El juvenil A guanya un 
matx clau i s’allunya 
de la zona de descens

El juvenil A de l’EF Mont-
cada ha guanyat un partit 
important contra el penúl-
tim i s’allunya de la zona 
de descens. El conjunt diri-
git per José Luis Carrasco, 
que juga al Grup Primer de 
Segona Divisió, ocupa ac-
tualment la vuitena posició 
amb 12 punts. El juvenil 
va vèncer l’Inter Esportiu 

Malgrat per 8-5. El matx 
era important per a tots 
dos equips perquè només 
els separava un punt de 
diferència, però gràcies a 
la victòria els locals s’allu-
nyen de la zona de descens. 
L’equip va millorar molt el 
seu joc respecte a les ante-
riors jornades i a la segona 
volta seguirà treballant per 
mantenir la categoria.

El juvenil A guanya el Malgrat i abandona la zona de descens | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

El benjamí del Game’s 
Gallery ha aconseguit 
dues victòries importants 
a les darreres jornades i ha 
abandonat la zona baixa 
de la classifi cació. El con-
junt dirigit per John Serra-
no va imposar-se abans de 
Nadal a un rival directe, 
el Vilassar de Mar, per un 
ajustat 5 a 7 i, a la darrera 
jornada de lliga disputada, 
va guanyar  el cuer, el Fut-
sal Mataró, per un ajustat 
4-3. 
Gràcies als dos triomfs conse-
cutius, el bloc local ha ascen-
dit posicions i s’ha col·locat 
a la sisena posició del Grup 
Novè de Divisió d’Honor. 
Aquest és un pas important 
per al conjunt benjamí que, a 
principi de temporada, es va 
fi xar com a objectiu mante-
nir la categoria.  

Femení. El conjunt infantil  va 
disputar un nou partit amis-
tós contra el Castelldefels el 
13 de gener al pavelló Mi-

quel Poblet. L’equip local no 
va poder aturar el rival, que 
es va imposar per un ampli 
2 a 11.

El conjunt local ascendeix posicions i es col·loca a la sisena posició

El benjamí suma dos triomfs 
importants consecutius

FUTBOL SALA. EF Montcada

Núria Sánchez  |  Redacció

El juvenil de l’AE Can Cuiàs 
ha fet un bon partit davant 
del líder, la penya barce-
lonista de Collblanc-Sants 
(4-4). El conjunt dirigit per 
Matías Ruiz s’ha situat a la 
setena posició amb 14 punts 
al Grup Segon de Segona 
Divisió. El conjunt local va 
començar el partit molt con-
centrat sabent que s’enfron-
tava al líder, que es manté 
imbatut. Els homes de Ruiz 
van mostrar un alt nivell de 
joc i a la mitja part perdien 
per la mínima, 3 a 4. A la 
represa, els locals van man-
tenir el nivell de joc i van 
acabar el matx empatant a 
4 amb el Collblanc-Sants. 
El Can Cuiàs ha estat el 
primer bloc a esgarrapar-li 
els primers punts de la lliga 
a l’equip barceloní. Una set-
mana més tard, el juvenil va 

mostrar la seva millor cara 
a la pista del barri. “L’afi ció  
és un gran suport per als 
jugadors locals”, ha afi rmat 
l’entrenador del Can Cuiàs.

Petanca. El conjunt de la 
secció de petanca va acon-
seguir un triomf davant 

del Barberà per 11 a 5 en 
el darrer partit disputat. 
Aquesta victòria deixa el 
conjunt local a la setena 
posició amb 19 punts. A 
la jornada anterior, el Can 
Cuiàs va caure derrotat a 
la pista del Setmenat per 
10-6.

La secció de petanca de l’entitat guanya el Barberà i se situa al setè lloc

El juvenil planta cara al líder 
en un partit força disputat

FUTBOL SALA.  AE Can Cuiàs

Núria Sánchez  |  Redacció

El benjamí suma dos triomfs seguits i escala posicions | SANTI ROMERO

El juvenil ha aconseguit un important empat amb el líder | SANTI ROMERO

El conjunt juvenil dirigit per Manuel Moya porta vuit jornades consecutives sense perdre cap partit

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL SALA. CFS Montcada

FUTBOL. EF Montcada
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El cadet A i el júnior A lluiten 
per consolidar-se a Preferent
El equips de promoció centraran els seus esforços en crèixer individualment i col·lectivament

Els equips del CB Mont-
cada han iniciat la segona 
fase de la lliga, la competició 
més decisiva. Els conjunts 
cadet A i júnior A són els 
blocs que més difícil ho te-
nen perquè participen a Pre-
ferent, el màxim nivell ca-
talà. El júnior A, dirigit per 
Jordi Sistrachs, compta amb 
una oportunitat històrica per 
mantenir-se a la categoria. El 
coordinador del club, César 
Monfort, ha afi rmat que 
aquesta lliga serà complica-
da: “Tots els partits seran 
difícils i els nois hauran 
d’entrenar molt dur”. En 
la primera jornada els juga-
dors de Sistrachs van perdre, 
imprevisiblement, contra el 
Sabadell per 70-89. Per la 
seva banda, el cadet A treba-
lla per demostrar que és un 

conjunt competitiu al cam-
pionat català. Els nois de 
Miguel Àngel Cortón par-
ticipen al Grup Quart amb 
equips de la talla del Barça, 
l’UBSA o l’Sfèric. Al primer 
matx, va guanyar l’Andorra 
per 45-64, demostrant que 
ha crescut i ha fet un salt 
qualitatiu molt gran.

Promoció. Els dotze equips 
de promoció de l’entitat 
centraran esforços a mi-
llorar el joc individual i 
col·lectiu i, alhora, diver-
tir-se. Cal destacar que sis 
equips han pujat de nivell 
i que el premini A, que ha 
debutat amb victòria con-
tra el Vilassar per 55-69, i 
l’infantil A, que també va 
guanyar contra el Gràcia 
per 72-51, participen al ni-
vell A.

Núria Sánchez  |  Redacció

BÀSQUET. CB Montcada

Amb l’arribada de les fes-
tes nadalenques els clubs 
de bàsquet organitzen tor-
nejos per celebrar aques-
tes dates tan assenyalades. 
Enguany vuit equips del 
CB Montcada han partici-
pat als que s’han disputat 
arreu de la província. 

Resultats. El mini A i el 
mini B van participar al 
tradicional Torneig del 
Molinet, emmarcat dins 
del Saló de la Infància i 
la Joventut. L’infantil A va 
acabar cinquè en el Tor-
neig de Sant Just, una 
competició en què partici-

pen equips de nivell com 
el Joventut de Badalona i 
l’Hospitalet. D’altra banda, 
el cadet femení, el mini 
B i l’infantil B van anar al 
Torneig Santfeliuenc. El 
cadet femení va vèncer al 
Santfeliuenc, l’infantil B va 
perdre contra el Santfeli-
uenc (43-28) i el mini B va    
caure derrotat contra l’am-
fi trió per 30-16 i va vèncer 
el Vedruna per 20-18.  Fi-
nalment, el cadet B es va 
proclamar sotscampió del 
Torneig del Club Natació 
Terrassa i el cadet A va 
acabar en quarta posició al 
Torneig de Mataró | NS

bàsquet

Bon paper als tornejos nadalencs

SANTI ROMERO

El cadet A es tornarà a enfrontar a l’AXA Barça a la segona fase | SANTI ROMERO

El júnior del CEB Can Sant 
Joan s’ha imposat al CB La 
Salle al derbi del Grup Sisè 
del nivell B per 52-39. Els 
homes de Jordi Mane, que 
són desens amb 18 punts, 
van guanyar de forma clara 
el conjunt de Rogelio Pérez, 

que és cuer amb 13 punts. 
La Salle va mostrar el seu mi-
llor joc a la primera part, ja 
que es va arribar al descans 
amb un resultat igualat (20 a 
23). A la represa, el Can Sant 
Joan se’n va anar amb un 
parcial d’11-0, un avantatge 
que va mantenir fi ns al fi nal. 

El Can Sant Joan venç 
al derbi montcadenc 

BÀSQUET. CEB Can Sant Joan- CB La Salle

Núria Sánchez  |  Can Sant Joan

El Can Sant Joan i La Salle van disputar un derbi molt vibrant | SANTI ROMERO

BÀSQUET.  CB Elvira Cuyàs

El conjunt sots-21 del CB 
Elvira Cuyàs ha perdut el 
lideratge del Grup Quart 
del nivell B Territorial des-
prés d’encaixar la primera 
derrota de la temporada a la 
pista del penúltim, el Gassó 

de Ripollet. El conjunt diri-
git per Domi Sánchez, que 
és segon a un triomf del CB 
Ripollet, va perdre per 66 a 
56. A la propera jornada, 
tots dos equips es jugaran 
el liderat a la pista dels ripo-
lletencs.

Núria Sánchez  |  Redacció

El sots-21 encaixa la primera derrota de la temporada | SANTI ROMERO

El sots-21 encaixa la 
primera derrota en lliga

HANDBOL. CH La Salle Montcada

L’infantil de la Salle va 
participar el passat 21 de 
desembre al I Torneig de 
Nadal FC Barcelona. El 
conjunt dirigit per Tesi 
Escobosa va perdre contra 
el Gavà i l’Esplugues i va 
guanyar el Casp. El tècnic 
ha declarat que l’experièn-
cia va ser molt maca per als 
jugadors: “Estaven molt 
contents perquè l’exjuga-

dor Xavier O’Callaghan 
els va donar la copa i la 
medalla”.

Partit clau. L’equip lo-
cal, que participa al Grup 
Sisè del Campionat de 
Catalunya, es jugarà la ter-
cera posició contra l’OAR 
Gràcia a la darrera jornada 
de la fase que tindrà lloc a 
Sabadell el proper 19 de 
gener.

Núria Sánchez  |  Redacció

L’infantil es jugarà la tercera plaça a la pista de l’OAR Gràcia | SANTI ROMERO

Bon paper de l’infantil 
al Torneig del Barça  



>A títol personal
Laura Grau

Josep Maria Pons
Artista i ‘manetes’. Acaba de participar en el Mercat d’Art que s’ha fet a la Casa de la Vila i, des 
que va començar, fa onze anys, no ha faltat a cap convocatòria. La pintura és la seva gran afi ció, tot 
i que ja de ben jove, tenia clar que guanyar-se la vida amb l’art era complicat. Així que va decidir 
estudiar Enginyeria Química i, després de treballar sis anys a la fàbrica Aismalibar, va acabar en 
el ram de la construcció. Ell i la seva dona van regentar una botiga de bosses i complements al 
carrer Major i una llibreria a la plaça de l’Església. La seva altra gran afi ció és el pessebrisme, on 
posa en pràctica els seus coneixements de construcció, fusteria i altres treballs manuals. És un dels 
fundadors de l’Agrupació de Pessebristes de Montcada i Reixac i un dels seus diorames s’exposa 
al Museu del Pessebre de Catalunya de forma permanent. Amb 77 anys d’edat, ara el seu repte és 
fotografi ar i catalogar els més de 2.000 olis que ha pintat al llarg de la seva vida. 

“A casa em renyen perquè 
regalo massa quadres”

Vostè és fi ll de Molins de Rei, però 
va venir a viure a Montcada amb 
només cinc anys.
El meu pare, que era de Lleida, 
es guanyava la vida amb el bes-
tiar i a la Font Pudenta va trobar 
uns camps adequats. Poc després 
d’arribar a Montcada va esclatar 
la Guerra civil i encara tinc al cap 
la imatge dels esvorancs que dei-
xaven les bombes, especialment 
les que van caure a Terra Nostra, 
prop del restaurant Casa Juanita. 
Per a la canalla era molt emocio-
nant veure allò.
Com va néixer la seva afi ció a la 
pintura?
Hi ha coses que portem a dins 
des que naixem. Recordo que 
gaudia molt les tardes que tocava 
dibuix al col·legi la Salle. El meu 
pare em va proposar que anés 
a Barcelona a aprendre pintura, 
però jo tenia la percepció que els 
pintors eren pobres i volia estudi-

ar una carrera que em permetés 
guanyar-me la vida. 
I va estudiar Enginyeria Química.
Sí, però la feina a Aismalibar, de 
responsable de la secció de plàs-
tics, no em va convèncer. A més, 
els efl uvis del clorur de polivinil 
m’afectaven els ulls. Així que vaig 
acabar treballant a l’empresa de 
material de construcció del meu 
sogre, movent rajoles de València 
fi ns a pelar-me els dits i sempre 
amunt i avall amb el camió. Mai 
m’ha espantat treballar de valent 
i m’agradava aquesta feina per-
què podia voltar i fer la meva. 
La pintura la reservava per a les 
estones lliures.
S’ha penedit alguna vegada de no 
haver-se dedicat a la pintura?
No, perquè sempre ha pintat el 
que he volgut i amb total llibertat. 
No m’agrada pintar per encàrrec 
ni tampoc passar-me tot el temps 
pintant. I, siguem realistes, els ar-

tistes reconeguts acostumen a tenir 
pares solvents. A més, em cansa 
dedicar-me a una cosa solament. 
Prefereixo tocar vàries tecles. 
Vostè va freqüentar el Grup Tertú-
lia quan era jove.
Abans de fer el servei militar, men-
tre estudiava la carrera, acudia a al-
gunes reunions de Tertúlia. L’ànima 

del grup era Pere Llorenç, una au-
tèntica enciclopèdia humana. Tam-
bé hi havia els germans Capella, 
els Vilalta, els Trias... Ens reuníem 
a la sala modernista del bar Cactus 
i parlàvem de literatura. També ve-
nien a fer xerrades escriptors i gent 
del món de la cultura, com Juan 

Ramón Masoliver. Era molt enri-
quidor per a un jove que encara 
no havia fet els vint anys. De més 
gran, vaig estar vinculat a l’Agru-
pació Narcís Giralt de Sabadell, on 
es respirava un ambient artístic ele-
vat i, sempre que puc, participo en 
els concursos de pintura ràpida de 
municipis propers.
Tot i dedicar-se només a pintar en 
el temps lliure, a casa té més de 
2.000 olis. Què en pensa fer?
Suposo que deixar-los als fi lls, 
però, primer vull fotografi ar-los i 
catalogar-los. I en tenia molts més, 
però tinc el vici de regalar-los. A 
casa de vegades em renyen. Però, 
la veritat, és que em fa més il·lusió 
regalar-los que vendre’ls.
Quin tipus de pintura li agrada?
Sempre he fet pintura fi gurativa 
i bastant realista, tot i que no 
excessivament detallista. Per a 
mi, l’art és essencialment dibuix 
i, sense ell, no l’entenc. M’agra-

den pintors com Félix Revello de 
Toro o Miguel Acevedo, per la 
seva capacitat de recrear la reali-
tat. La majoria d’exposicions que 
fan avui dia em deceben, perquè 
no hi puc aprendre res.
Una altra de les seves grans afi cions 
és el pessebrisme.
Als 14 anys vaig fer el meu pri-
mer pessebre per participar en 
un concurs. El vaig fer de guix, 
en lloc del suro tradicional i la 
molsa i em va quedar molt bé. 
En aquella època el jurat venia a 
casa teva a veure el pessebre. El 
recordo com una petita joia que 
m’agradaria tornar a repetir. 
Estar jubilat li permet dedicar més 
temps a les seves afi cions?
La jubilació és un mite. Ara pinto 
menys que abans. A un jubilat el 
mana tothom i cada dia té diver-
sos encàrrecs per fer. També et 
fan anar al metge cada dos per 
tres. Tot plegat, una feinada! 

“Sempre pinto 
escenes realistes. 
Per a mi l’art és 
essencialment dibuix i, 
sense ell, no l’entenc”

LAURA GRAU

Pintor i pessebrista


