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El dipòsit de ferralla 
nega les irregularitats 
i proposa un pla per 
reduir l’impacte. PÀG. 9
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El Valentine de 
bàsquet recupera 
el lideratge.  PÀG.  34
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A partir del 4 de febrer s’obre 
el termini d’inscripció per a la 
segona edició dels viatges per a 
la gent gran, dels quals enguany 
l’Ajuntament oferta 500 places. 
Les sortides començaran el 13 
d’abril i continuaran durant els 
mesos de maig, juny, setembre 
i octubre i inclou noves destina-
cions, com la Vall d’Aran, Segòvia,  
Madrid, Zamora, Salamanca, 
Alacant i Múrcia. 

Els nous 
viatges per a 
la gent gran 
inclouen més 
destinacions

Participants a l’edició 2007 | A. ORIHUELA

> Esports: La crisi econòmica del CD Montcada fa dimitir la directiva i convocar una junta gestora  PÀG. 30
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>CARNAVAL 2008

Les comparses 
ultimen els 
detalls de la Rua

PÀG. 24

La Plataforma surt al carrer

Una ofi cina d’informació  
al carrer Montiu ja atén les 
consultes de les obres de 
l’Alta Velocitat.  PÀG. 6

Un total de 15 comparses i prop de 900 
de participants prendran part a la Rua de 
Carnaval 2008 el 2 de febrer. El punt de 
sortida de la Rua serà el carrer Bifurcació 
de Can Sant Joan (18h) i el recorregut 
passarà per Bateria, Masia, Mina, avin-
guda de la Unitat, Pasqual, Elionor, Ma-
jor, Pont de la Salle, rambla dels Països 
Catalans, Camí de la Font Freda i pavelló 
Miquel Poblet.

SANTI ROMERO

Marina Geli confi a que la primera pedra 
del futur hospital es col·loqui al 2009
La consellera de Salut va presentar a la Casa de la Vila el pla funcional de l’equipament sanitari. PÀG. 5

>PROTESTA ANTIINCINERACIÓ  PÀG. 3
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>Actualitat

 ANTIINCINERACIÓ

La Plataforma fa la primera manifestació de 
protesta en contra de l’ús de llots a Lafarge
L’alcalde reitera que el govern municipal vetllarà per la qualitat de l’aire i per la salut de les persones i no donarà suport a cap acció que hi vagi en contra

Al tancament d’aquesta edició, la 
Plataforma Antiincineració, for-
mada per una cinquantena d’enti-
tats, tenia previst fer el 31 de gener 
una manifestació contra la possi-
bilitat que Lafarge Cementos faci 
servir llots de depuradora com a 
combustible alternatiu a la crema 
de fòssils i altres derivats del petro-
li, tal com proposa el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
La marxa estava projectada des de 
la plaça del Bosc de Can Sant Joan 
fi ns a la plaça de l’Església i els 
organitzadors havien convidat als 
regidors de l’Ajuntament –reunits 
a la Casa de la Vila amb motiu del 
Ple de gener– a sumar-s’hi després 
de la sessió plenària. 
Tots els grups municipals (PSC, 
CiU, ICV-EUiA, PPC i Esquer-
ra) van garantir la seva presència 
a la marxa.
“La crema de llots suposa un 
greuge per a la salut dels veïns 

i a Montcada ja tenim prou 
problemes mediambientals 
com per afegir-ne un altre”, 
ha explicat un dels portaveus del 
col·lectiu, Josep Bacardit. Aquest 
missatge és el que la Plataforma 
ha volgut transmetre als ciuta-
dans durant un cicle de xerrades 
que ha organitzat fi ns a la data de 
la manifestació, durant les quals 
ha aportat informes tècnics que 
avalen el seu posicionament. Des 
del desembre passat s’han orga-

nitzat trobades a la Ribera, la seu 
de l’Esplai per a la Dona, l’Abi, el 
CEIP El Viver, el col·legi la Salle i 
l’última, a l’IES Montserrat Miró. 
En aquestes reunions, a les quals 
han assistit centenars de persones, 
la Plataforma convidava els veïns 
a participar a la manifestació. Les 
associacions de comerciants, per 
la seva banda, també van donar 
suport a la convocatòria, con-
vidant els botiguers a tancar de 
19.30 a 20.30h el seu negoci per 
afegir-se a la mobilització.

Moció vigent. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), ha reiterat 
que continua plenament vigent 
la moció que va aprovar el Ple al 
desembre del 1999 contrària a la 
proposta de la Generalitat de fer 
servir les cimenteres per elimi-
nar residus anomenats biomas-

sa, com ara llots de depuradora 
o restes vegetals, entre d’altres. 
“La prioritat del Consistori –ha 
dit l’edil– és vetllar per la qua-
litat de l’aire i per la salut de 
les persones i no donarà suport 
a cap acció que vagi en contra 
d’aquesta premissa”. 
El govern municipal considera 
que el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Ge-
neralitat, com a promotor de la 
iniciativa, li ha de facilitar tota la 
informació sobre el projecte i so-
bre l’impacte que l’activitat pugui 
tenir a la població. 
Tanmateix, l’alcalde ha demanat 
“cautela” a l’hora de parlar de 
possibles afectacions a la salut 
per no crear alarma social, en 
referència als arguments que està 
defensant la Plataforma Antiinci-
neració.

Representants de la Plataforma durant la reunió informativa convocada al CEIP El Viver el passat 24 de gener i a la qual va assistir més d’un centenar de persones | SILVIA DÍAZ

La Plataforma ha 
explicat el seu 
posicionament en 
xerrades fetes als barris 
a les qual han assistir 
centenars de veïns

Pilar Abián / Silvia Díaz | Montcada

l’apunt

Els ecologistes proposen compostar els llots

El Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció s’oposa a la crema 
de fangs de depuradora en la in-
dústria del ciment en considerar 
que implica el malbaratament 
d’un recurs amb un elevat contin-
gut en matèria orgànica i nutrients 
i altres compostos químics sovint 
contaminants, la fi nalitat dels 
quals hauria de ser el seu ús com 
a fertilitzant. 
En opinió del col·lectiu ecologis-
ta, la substitució de combustibles 
a les cimenteres “respon a un 
pacte entre el món econòmic i 
el polític per continuar produint 
més ciment”. El Grup fonamenta 
aquest argument en el fet que la 
crema de biomassa no computa 
com emissions de CO2 a l’atmos-

fera, de manera que aquestes 
indústries poden incrementar la 
quantitat de producció sense in-
complir el protocol del Kioto.
“Nosaltres sostenim el criteri 
que tot el que ve de la terra ha 
de tornar-hi; indubtablement els 
fangs de depuradora són matèria 
orgànica i, a més, molt bona i 
rica en nutrients per a la terra”, 
afi rma Vicenç Vilana, portaveu 
del Grup de Medi Ambient-Eco-
logistes en Acció, tot afegint que 
“en un informe que vam dema-
nar a l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) constava que el 95% 
de les depuradores que hi ha a 
Catalunya permeten que aquesta 
matèria orgànica es pugui com-
postar” | PA
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En resposta a les accions de la Plata-
forma Antiincineració, Lafarge ha ex-
pressat en un comunicat un missatge 
de tranquil·litat a la població respecte 
l’ús de llots de depuradora com a 
combustible a la fàbrica de Montcada 
i Reixac que, segons la direcció de la 
planta, “en cap cas perjudicarà ni 
la salut ni el medi ambient”. La 
cimentera també deixa clar que res-
pecta la preocupació de la Platafor-
ma, però puntualitza que algunes de 
les informacions que està divulgant 
no es corresponen a la realitat, com 
ara l’equiparació entre incinerar i va-
loritzar residus. “A la nostra planta 
–diu el comunicat– no es cremaran 

residus, sinó que es durà a terme 
la seva valorització, que és molt 
diferent”. 

Valorització. L’escrit afegeix que la 
valorització de residus de biomassa, 
com ara llots de depuradora, ofe-
reix una solució a la gestió d’aques-
tes restes i evita un problema me-
diambiental, ja que es transformen 
en combustible o matèries primeres 
per a la fabricació del ciment, recu-
perant el seu valor energètic i mi-
neral. Tot plegat, segons Lafarge, 
“sense generar cap tipus de resi-
du ni d’element tòxic”. 
La cimentera ar  gu menta les seves 
explicacions apor tant dades d’estu-

dis cien tífi cs com el que van realizar 
l’any 2006 el Centre d’Investigacions 
Energètiques, Medioambientals i Tec-
nològiques i el Consell Superior d’In-
vestigaciones Científi ques (CSIC), 
analitzant el comportament d’aquests 
com bustibles en forns de cimenteres 
amb la conclusió que “el seu ús no 
genera ni dioxines ni furans”. 
D’altra banda, l’empresa afegeix que 
“la valorització de residus a cimen-
teres ens benefi cia a tots, a la prò-
pia empresa, al medi ambient i a la 
societat”. Segons Lafarge, aquest siste-
ma permet l’estalvi de recursos tradici-
onals no renovables, com el carbó i el 
petroli, i la reducció de les emissions 
totals de CO2 a l’atmosfera.

Lafarge afi rma que l’ús de llots com 
a combustible no perjudica la salut
L’empresa diu que des del 1993 ha invertit més de 17 milions d’euros en millores mediambientals
Pilar Abián | Redacció

POSICIONAMENT DE LA CIMENTERA
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El barri de Can Sant Joan, en primer terme, i, al fons, la cimentera | SANTI ROMERO

l’apunt

La Plataforma assegura que la valoritzar i incinerar és el mateix
La Plataforma Antiincineració, con tràriament a Lafarge, 
opina que la valorització de llots de depuradora no supo-
sa cap benefi ci per a la ciutadania. Sí coincideix amb la 
cimentera en què l’activitat representaria un guany per a 
la fi rma, ja que es traduiria en una reducció dels costos 
de producció.  Quant a la diferència entre valorització i 
incineració, la Plataforma sosté que “la legislació ambien-

tal, tant de l’UE, com l’espanyola i l’autonòmica, les 
equipara i les regula amb les mateixes normatives”.
Així mateix, la Plataforma afi rma que els llots de depu-
radora estan tipifi cats com a “residus perillosos” i que 
“la incineració té efectes nocius per a la salut de les 
persones per la presència de substàncies cancerígenes 
a les emissions” | PA 
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La consellera de Salut, Marina 
Geli, ha reiterat el compromís de 
la Generalitat de construir l’hos-
pital Ernest Lluch “el més aviat 
possible”, fi xant el 2009 com a 
data de col·locació de la primera 
pedra, encara que sense especifi -
car en quin mes de l’any. La titu-
lar de Sanitat de l’executiu català 
va ser a Montcada i Reixac el 
passat 25 de gener convidada pels 
alcaldes de la Mancomunitat que 
formen Montcada, Cerdanyola i 
Ripollet, per presentar el Pla fun-
cional del futur equipament sani-
tari que s’edifi carà als terrenys de 
l’antiga fàbrica Redosa, a Terra 
Nostra, al costat de la N-150.  
L’hospital donarà servei a les po-
blacions esmentades i també a 
Barberà, motiu pel qual els alcal-
des de les quatre poblacions van 
ser presents a l’acte. 

Millora del projecte. Marina Geli 
va dir que, a partir d’ara, “s’ha 
de parlar del centre com d’un 
hospital general bàsic, ja que 
tindrà fi nalment 200 llits”. El 
nombre previst inicialment –180– 

s’amplia en 20 unitats per adaptar 
les necessitats del centre al creixe-
ment poblacional que hi haurà 
fi ns al 2020 en un àmbit territo-
rial on es calcula viuran prop de 
200.000 persones. 
La consellera ha confi rmat que 
l’equipament, pressupostat en 80 
milions d’euros, disposarà de ser-
veis ambulatoris de totes les espe-
cialitats amb consultes externes, 
gabinets de diagnòstics, hospital 
de dia, cirurgia ambulatòria major 
i menor i urgències. Tots aquests 
serveis, de fet, ja estaven previstos 
en el primer Pla Director. Ara, en 
una segona revisió del document, 
s’han afegit noves prestacions. 
L’hospital disposarà de quiròfans, 
sales de part, diàlisi i rehabilita-
ció. Els serveis de diagnòstic de 
la imatge incorporen el TAC i la 
resonància magnètica i l’hospita-
lització en el centre podrà ser de 
curta estada, convencional o de 
mitja estada.
La nova dimensió de l’equipa-
ment i el retard en la cessió del 
solar on s’edifi carà el centre hos-
pitalari –fruit de requalifi cació 
de terrenys industrials en urbanit-
zables–, són els principals factors 
que han motivat que es ralentitzi 
el projecte, segons Geli, qui va rei-
terar davant dels alcaldes el seu 
compromís d’iniciar les obres el 
més aviat possible: “Vull tornar 
el crèdit a la política i treballar 
des de la confi ança que aquest 
any farem el concurs d’idees i 

l’avantprojecte per tal que al 
2009 es pugui col·locar la pri-
mera pedra”.
Per la seva banda, l’alcalde de 
Montcada i Reixac, César Arriza-
balaga (PSC), va qualifi car la jor-
nada d’“històrica” i va assegurar la 
cessió dels terrenys “es podrà fer 
efectiva el proper mes de juny”.

Crítiques del PPC. La portaveu del 
Partit Popular a Montcada, Eva 
García, ha titllat d’“inútil i electo-
ralista” la visita de la consellera. 
Segons la regidora, “no fa falta or-
ganitzar actes institucionals sinó 
que es posin els diners per fer rea-
litat l’equipament sanitari des-
prés de tants mesos de retard”. 

EQUIPAMENT SANITARI

La consellera de Salut es compromet a 
construir l’hospital el més aviat possible
Marina Geli presenta a Montcada i Reixac el pla funcional del futur centre sanitari que comptarà amb 200 llits i està pressupostat en 80 milions d’euros

Entrevista amb la 
regidora socialista Eva 
Gonzalo. PÀG. 8

Nova campanya de 
reciclatge de bosses 
de plàstic. PÀG. 9 

>Notícies

Pilar Abián | Montcada

“Vull tornar el crèdit 
a la política i treballar 
des de la confi ança 
que al 2009 es posarà 
la primera pedra”, va 
dir Marina Geli

Marina Geli durant la presentació del pla funcional a la Casa de la Vila, en presència de l’alcalde de Montcada i el de Ripollet |  PILAR ABIÁN

Geli rep la Plataforma en defensa de la sanitat pública
A la fi  de l’acte institucio-
nal, la consellera va rebre 
un grup de veïns de la 
Plataforma per la defensa 
de la sanitat pública i de 
qualitat que agrupa veïns 
de Montcada, Cerdanyola i 
Ripollet. Una vintena de re-
presentants del col·lectiu, 
es va manifestar davant la 
Casa de la Vila per exigir a 
Marina Geli l’inici immediat 
de les obres de l’hospital. 
La Plataforma reclamava explica-
cions pel retard en el calendari pre-
vist inicialment. La consellera els va 
assegurar que enguany es faran el 

Protesta ciutadana
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concurs d’idees i l’avantprojecte, 
per tal que al 2009 es pugui posar 
la primera pedra i donar pas a l’inici 
de les obres | PA

PILAR ABIÁN
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Des de la matinada del 21 de ge-
ner està tallat el carril de la C-17 
que va de la plaça Espanya cap a 
Mas Rampinyo i cap a Barcelona 
amb motiu de la construcció del 
túnel per on passarà el trànsit una 
vegada fi nalitzin les obres de so-
terrament del vial. 
El principal canvi en la circula-
ció que ha provocat l’actuació 
–que no s’acabarà fi ns a principi 
del 2009– és que els vehicles que 
circulen per la rambla dels Països 
Catalans i volen anar a Mas Ram-
pinyo o a la Ciutat Comtal han de 
girar en un pas habilitat a l’alça-
da de la Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra. 
Durant els dos primers dies de 
posada en marxa del pas alterna-
tiu, la circulació de vehicles va ser 
més intensa a la zona de les obres 
i els voltants, afectant, fi ns i tot, el 
Camí de la Font Freda i el pont 
dels Hermanos. “Després dels 

embussos inicials, provocats pel 
desconeixement dels conductors 
del nou canvi de circulació, no 
s’ha registrat més incidents”, ha 
explicat el cap de la Policia Local, 
Antonio Franco. L’Ajuntament 
ha modifi cat els temps de durada 
dels semàfors i ha senyalitzat el 
desviament del trànsit.

Preguntes i respostes. Prop d’un 
centenar de veïns va assistir a l’as-
semblea que va convocar l’Àrea 
de Política Territorial el 17 de ge-
ner al CEIP Elvira Cuyàs de Mas 
Rampinyo per informar el veïnat 
sobre l’estat actual de les obres de 
la C-17 i els canvis previstos. 
Els veïns van fer moltes pregun-
tes sobre l’evolució de l’actuació i, 
fi ns i tot, suggeriments sobre alter-
natives. El sentiment generalitzat 
dels assistents era de resignació 
davant d’unes obres d’enverga-
dura que els ocasionen molèsties 
en el seu dia a dia. 

Silvia Díaz / Laura Grau | Mas Rampinyo

SOTERRAMENT DE LA C-17

La restricció del trànsit s’allargarà fi ns a principi del 2009  

La construcció del 
túnel obliga a tallar 
la plaça Espanya

En quin moment es troba el so-
terrament de la C-17?
Hem entrat en una fase de gran 
envergadura, més per la durada 
de l’actuació que no pas per la 
complexitat de les obres. Ara es 
tracta de col·locar el túnel per on 
passarà el trànsit una vegada aca-
bin les obres i hem de construir les 
pantalles laterals i la llosa superior, 
que seria com la tapa del calaix.
Hi haurà més canvis de trànsit? 
El pas provisional per girar que 
s’ha habilitat a l’alçada de la Co-
missaria dels Mossos d’Esquadra 

és l’últim que farem fi ns que aca-
bi l’actuació. 
A nivell global, el soterrament 
segueix el calendari previst? 
Podem afi rmar que s’està seguint 
el ritme previst tenint en compte 
que al principi hi va haver tota una 
sèrie de difi cultats que van provo-
car un cert retard en les obres. 
Els veïns han demanat la màxi-
ma seguretat. 
I és la nostra prioritat. Mai posa-
rem l’obra per davant de la segu-
retat de les persones, tant dels 
vianants com dels treballadors 

i també dels 
conduc to rs . 
Estem en per-
manent con-
tacte amb l’Ajuntament per tal 
que ens informi dels incidents del 
dia a dia. 
Què ens pot dir de les obres en-
tre la C-17 i la N-150? 
Són complexes perquè la futura 
cruïlla es farà sobre les vies del 
tren, però ja hem acordat amb 
l’Adif els plans d’actuació. Al fe-
brer o al març vinent ja comença-
ran a fer-se visibles | SD

‘Després del retard inicial, les obres van al ritme previst’

 Jordi Follia, director general de Carreteresl’entrevista

> Espectacular accident a les obres
El conductor d’una de les grues que treballa a les obres de la C-17 va re-
sultar ferit de gravetat el 17 de gener al migdia després de perdre el control 
de la càrrega. El xofer no va poder sortir de la cabina i va quedar atrapat a 
l’interior del vehicle. Una ambulància el va traslladar a l’hospital de la Vall 
d’Hebron de Barcelona  | LR 

L’opinió
del veïnat 

José M.Delgado,
veí del carrer Girona
“A causa de les 
obres, el meu 
carrer està saturat 
de vehicles a les 
hores punta, però 
crec que són mo-
lèsties inevitables”

Montse Montes de 
Oca, de l’AMPA 
del CEIP Elvira 
Cuyàs
“Seria necessari 
extremar la precaució 
amb la canalla als 
passos de vianants, si 
cal, amb semàfors”

Antonio Carreño,
veí d’Alt de S.Pere
“Considero que 
són unes molèsties 
mínimes, tenint en 
compte la mag-
nitud d’aquesta 
obra i el canvi que 
suposarà per al 
barri”

Diana Duran,
de l’av.Catalunya
“M’agradaria que 
hi hagués més 
presència policial, 
perquè molts vehi-
cles no respecten 
els passos de 
vianants i això és 
un perill ”

L’accés a Mas Rampinyo es fa al desviament situat davant a la Comissaria dels Mossos  | RAFA JIMÉNEZ

L’ofi cina d’Adif s’ha instal·lat a les dependències de la Casa Larratea | SILVIA DÍAZ

L’Adif obre l’ofi cina d’informació 
sobre les obres de l’Alta Velocitat 
El servei està situat al carrer Sant Lluís i obre de dilluns a divendres, al matí, i dijous a la tarda

L’empresa pública Adif –depen-
dent del Ministeri de Foment– ha 
obert un Punt d’Informació i 
d’Atenció al Ciutadà al carrer 
Sant Lluís, 1, a l’edifi ci munici-
pal Casa Larratea, per informar 
sobre qualsevol aspecte relacionat 
amb les obres de la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV), en el tram com-
près entre el Nus de la Trinitat 
i Montcada i Reixac. L’horari 
d’atenció al públic és de dilluns a 

divendres, de 10 a 14h, i els di-
jous, de 16 a 20h. El telèfon de 
l’ofi cina és el 935 650 043.

Objectius. L’Adif ha obert l’ofi cina 
per respondre les sol·licituds veï-
nals referents als treballs d’ins-
pecció en els edifi cis i habitatges. 
Segons ha explicat el personal del 
servei, l’afl uència de veïns no ha 
estat molt alta durant els primers 
dies de funcionament, però s’es-
pera que augmenti quan comen-

cin les obres. L’ofi cina estarà en 
marxa fi ns que acabi l’actuació. 
El traçat de la LAV transcorrerà 
soterrat pròxim als edifi cis i, per 
això, l’Adif ha anunciat que adop-
tarà mesures complementàries 
per tal de garantir que els habitat-
ges no pateixin cap mena d’afec-
tació. S’ha establert un pla d’ins-
pecció i seguiment dels immobles 
propers a la línia ferroviària, que 
inclou un total de 145 edifi cis i 
340 habitatges. 

Silvia Díaz | Montcada

SANTI ROMERO
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NOVA PROMOCIÓ A MAS DURAN 

L’Ajuntament tutelarà l’adjudicació 
de 27 nous pisos de protecció
El Consistori i la Fundació Mediterrània signen un conveni de col·laboració aprovat pel Ple

en 2 minuts...

La comissió estratègica per al seguiment dels projectes d’urbanització 
i reparcel·lació de la unitat d’actuació 2 de la zona 21 (Terra Nostra) es 
va constituir ofi cialment el 28 de gener. El grup el formen els cinc porta-
veus municipals –el del PSC, Jordi Climent, n’és el president– i tindrà sis 
representants de l’AV de la zona 21, dels propietaris dels carrers Molina 
i Canigó i del veïnat no associat. “Un dels principals objectius és que 
cap família es quedi sense parcel·la i volem negociar amb la Genera-
litat el replantejament d’una zona verda”, ha dit Climent. La pròxima 
reunió ordinària de la comissió està prevista per al 28 d’abril | SD

> Arrizabalaga viatja a Singapur amb l’AMB
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), va participar del 26 al 31 de gener 
en un viatge a Singapur, organitzat pel Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona. L’objectiu  era conèixer com aquesta ciutat ha resolt deter-
minats problemes i com ha aprofi tat les seves potencialitats en qües-
tions com habitatge públic, planifi cació urbanística, sistemes de fi nan-
çament i ajuts al lloguer, rehabilitació de centres històrics, tractament 
de residus i la gestió de l’aigua | SD

> La zona 21 ja té una comissió de seguiment

L’Ajuntament i la Fundació Me-
diterrània han signat un conveni 
de col·laboració –aprovat en el 
passat Ple del mes de desem-
bre– per a la regulació dels trà-
mits d’adjudicació de prop d’una 
trentena de pisos protegits que 
l’esmentada Fundació està edifi -
cant a Mas Duran. La promoció 
ha començat fa un mes i acabarà 
en el termini d’un any i mig. 
L’Ofi cina Local d’Habitatge fi xarà 
els requisits que les persones inte-
ressades a adquirir un d’aquests 
pisos hauran de complir per po-
der entrar en el sorteig públic 
d’adjudicació. “Els habitatges 
seran de dues i tres habitacions 
i tindrà acabats de qualitat”, ha 
explicat el president de la Fundació 
Mediterrània, Andreu Perelló.

Habitatge assequible. El conveni 
estableix que dels 29 habitatges 
en construcció, 27 s’adjudicaran 
per sorteig públic, mentre que 
els 2 restants el Consistori els 
destinarà al reallotjament de 

dues famílies afectades per una 
expropiació a la Ribera.
Les bases d’adjudicació es troben 
en procés d’elaboració, però hi 
haurà uns requisits mínims com 
ara acreditar uns ingressos ponde-
rats no inferiors al 5% del preu de 
venda, així com no ser propietaris 
d’un altre habitatge. A més, els pi-
sos s’hauran de destinar a domicili 
habitual i permanent i tindran pre-
ferència en l’adjudicació les perso-

nes i les famílies empadronades al 
municipi amb antiguitat. L’alcalde, 
CésarArrizabalaga (PSC), ha des-
tacat la importància d’un conveni 
que “facilitarà l’accés a un habi-
tatge assequible i de la màxima 
qualitat als montcadencs que 
volen continuar vivint a la seva 
ciutat”, i ha recordat el compromís 
d’incrementar l’oferta d’habitatge 
protegit al municipi, tant de com-
pra com de lloguer.

L’equip de govern vol incrementar l’oferta d’habitatge protegit de compra i de lloguer |  SANTI ROMERO

Pilar Abián | Redacció

SANTI ROMERO

> Tall de circulació a Can Sant Joan
El carrer Bosc es tallarà al trànsit la nit del 6 de febrer, a partir de les 
22h, per procedir a la instal·lació d’un grup electrogen en aquesta via, 
les obres de la qual es faran el dia 7. El tall afecta també els carrers 
Vinyes i Diagonal. L’objectiu de l’actuació és donar més potència a la 
xarxa de subministrament elèctric | SD
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ENTREVISTA A LA REGIDORA D’INFÀNCIA I JOVENTUT, HABITATGE I MEDI AMBIENT

“En poc més d’un any pretenem que el riu 
Ripoll recuperi el seu aspecte original”
Eva Gonzalo (PSC) ha dit que el govern local  és a l’espera que la Generalitat demostri que la crema de llots a les cimenteres no comporta riscos per a la salut

Per a Eva Gonzalo (PSC), aquest 
és el segon mandat com a regidora 
i també com a membre del govern 
municipal. L’edil repeteix com a ti-
tular d’Infància i Joventut –càrrec 
que va ostentar durant el mandat 
2003-2007, juntament amb el de 
Salut Pública i Consum i Dona i 
Igualtat– i ha incorporat a les seves 
responsabilitats les carteres d’Habi-
tatge i Medi Ambient.

-A hores d’ara, parlar de medi 
ambient a Montcada ens porta 
a tractar la incineració de llots a 
les cimenteres. Vostè està d’acord 
amb aquest sistema?
L’ús de llots suposa un estalvi 
d’emissions de CO2 i contamina 
menys que els residus del petroli 
que es fan servir ara, però tant 
important és el medi ambient 
com la salut dels veïns. La Gene-
ralitat, que és qui promou aquest 
sistema, ens haurà de garantir 
que l’ús de llots de depuradora 
no afecta la salut.
-Què pensa de la Plataforma 
Antiincineració?
Montcada és una ciutat molt rei-
vindicativa i tenim la sort que els 
seus veïns i veïnes tenen una gran 
capacitat de mobilització.
-Últimament s’han fet con-
trols sobre la qualitat de l’aire, 
quins resultats han donat?

D’aquí pocs dies la Generalitat 
ens presentarà el pla d’actuacions 
per millorar la qualitat de l’aire 
l’Àrea Metropolitana i segons el 
que es digui de Montcada, treba-
llarem perquè s’apliquin mesures 
especials per vetllar per l’entorn.
-També han engegat la recupe-
ració del riu Ripoll i estan eli-
minant els horts. 
El nostre objectiu és que el riu re-
cuperi la seva fesonomia natural i 
hem previst fer-ho al llarg de tot 
aquest any. A principi del 2009 
esperem enllestir les tasques de 
plantació de fl ora autòctona, que 
afavorirà la repoblació de l’en-
torn amb espècies d’animals au-
tòctones. La futura zona d’horts 
anirà a la Ferreria, on ara hi ha un 
camp de cereals, i disposarà d’un 
sistema de rec a través de goteig 
per tal d’estalviar aigua.

-En habitatge, quan hi haurà 
nous sortejos de pisos protegits?
A fi nal d’any està previst que 
estigui enllestida la promoció de 
lloguer per a joves que l’Incasòl 

està construint a Mas Duran. Les 
sol·licituds les començaran a re-
collir a la primavera. Pel que fa a 
l’habitatge de compra, la Fundació 
Mediterrània ha iniciat les obres 
de 29 pisos en el mateix barri i 
els adjudicataris seran veïns de 
Montcada.
-Tenien en ment fer pisos tute-
lats per a la gent gran?
És un projecte que hem encarre-
gat a la societat pública Montcada 
Òptima, que ja està estudiant, en 
col·laboració amb la Diputació, 
la viabilitat i la ubicació idònia a 

Montcada d’aquest tipus d’immo-
bles. Es tracta de pisos on la gent 
gran diposa del seu espai privat 
compartit amb serveis comunita-
ris, com menjador o bugaderia. 
-Canviant de qüestió, el Pla lo-
cal de Joventut que van aprovar 
al 2006 preveia la creació d’un 
Consell Municipal d’aquest àm-
bit. Quan es posarà en marxa?
Durant aquests primers mesos de 
l’any ens tornarem a posar en con-
tacte amb les entitats juvenils i amb 
els joves que estiguin interessats a 
treballar plegats per fer realitat el 

Consell. També hem d’enllestir el 
reglament que regirà aquest ens i 
escollir-ne els representants.
-Sovint limitem Joventut a les 
activitats de Can Tauler, però 
és un àmbit que va més enllà. 
Infància i Joventut és tot, par-
lem de qüestions com educació, 
salut, habitatge, cultura, oci i 
treball, que s’han de resoldre 
d’una manera transversal. A 
més, les nostres actuacions no 
es limiten a Can Tauler sinó que 
també fem programes a la Ribe-
ra i a Can Cuiàs.

Eva Gonzalo (PSC) ha avançat que aquest trimestre es posarà en marxa la maquinària per crear el Consell Municipal de Joventut |  SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Montcada

“Estem estudiant la 
viabilitat i el lloc idoni 
per construir pisos 
tutelats per donar 
servei a la gent gran”

Tt
Se traspasa. Panadería degustación por 
12.000 euros. Bien situada y con clientela 
fija. Traspaso urgente. Tel. 625 186 321.
Oferta de feina. Es necessita oficial de 
perruqueria per treballar a Montcada. 
Interessades trucar al 935 643 939.
Piso En venta. Zona valentine. Para 
entrar a vivir. 3 habitaciones. Reformado. 
Tel. 93 564 30 87. Precio: 192. 323 euros 
(32 millones de PTAS)
Se vende. Piso de particular a particular, 
con muebles y plaza de parking incluída. 
4 habitaciones, ascensor, todo reformado. 
Situación: calle Lleida. Precio por debajo 
de 270.000 euros y negociable. Interesados 
llamar al número 935 754 238.
Oportunitat a Badalona. Pis en venda de 
disseny a primera línia de mar, en plena 
Rambla. Acabat de reformar per entrar a 
viure. 80 m2. 2 habitacions, estudi, 2 banys, 
altell. Pati interior. Molt de sol. Preu: 400.00 
euros. Tel. 630 60 50 22. 
Pintor Sumareh. Se ofrece pintor de pintura 
en general. Somos pintores de casas, 
oficinas, naves y pintamos con pistola. 
También trabajamos con chapa y vehículos 
industriales. Realizamos todo tipo de pintura. 
Interesados llamar al 697 474 910.
Se vende. Solar de 350 m2 en Terra 
Nostra. Precio: 360.000 euros. Tel. 649 

339 073 
Se traspasa. Panadería degustación por 
12.000 euros. Bien situada y con clientela 
fija. Traspaso urgente. Tel. 625 186 321.
Vendo coche. BMW 320 TD, 150 CV. 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 (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.  

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491
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L’empresa propietària del dipòsit de 
ferralla de Can Sant Joan, Traymas, 
assegura que no comet cap irregu-
laritat respecte a l’emissió de sorolls 
i altres molèsties que el veïnat i 
l’Ajuntament li atribueixen. L’em-
presa diu que aquesta afi rmació 
l’avalen diversos informes tècnics. 
La concessionària ha presentat un 
projecte de condicionament de la 
instal·lació per reduir les possibles 
pertorbacions que provoca la seva 
presència. “Hem elaborat el pro-
jecte com a deferència al veïnat, 
però no estem obligats a fer-ho 
perquè nosaltres no cometem 
cap irregularitat”, ha explicat Ma-
riano Sanz, un dels responsables de 
l’empresa. 

Característiques. El projecte, valorat 
en més de 250.000 euros, consisteix  
a instal·lar un mur elevat que aïlli el 
soroll i una sèrie de pantalles que 
eliminin l’impacte visual que pro-
voca el dipòsit. També es preveu 

la cessió de terrenys al costat de la 
instal·lació per fer un aparcament 
amb 73 places. 
La presència del dipòsit de ferralla 
al barri i les molèsties que provoca 
han estat motiu de diverses mobilit-
zacions liderades per l’AV de Can 

Sant Joan. “Des del primer mo-
ment que van començar a sortir 
les veus en contra hem volgut 
acostar-nos a l’AV, però se’ns ha 
negat aquesta possibilitat”, ha su-
bratllat Sanz. Davant la presentació 
del projecte de millora, el president 

de l’entitat veïnal, José Luis Cone-
jero, ha subratllat que “ara ja és 
tard, el que ha de fer l’empresa 
és marxar del barri”. El represen-
tant veïnal assegura que Traymas 
s’ha posat en contacte amb l’AV fa 
només unes setmanes.

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Traymas no vol tancar i redacta un 
projecte de millora de la instal·lació
Mentre la direcció de la planta assegura que no comet cap irregularitat, l’AV de Can Sant Joan continua reclamant el seu tancament

DIPÒSIT DE FERRALLA

L’Ajuntament ha aprovat el Pla 
Municipal de Prevenció de la 
contaminació lumínica i d’estal-
vi energètic que determinarà els 
nivells màxims de llum exterior 
permesos a cada barri d’acord 
amb la normativa vigent. La 
redacció del pla és una de les 
mesures incloses en la Llei d’or-
denació ambiental de l’enllume-

nat per a la protecció del medi 
nocturn, que va ser aprovada per 
la Generalitat al 2005. D’alesho-
res ençà, el Consistori ja ha fet 
diverses actuacions per pal·liar la 
contaminació lumínica i reduir la 
despesa energètica, ja que el ter-
mini legal acaba al 2009.

Canvi de làmpades. Montcada i 
Reixac compta amb un mapa so-

bre intensitat lumínica, elaborat 
per la Generalitat de Catalunya, 
que estableix els nivells màxims 
de llum permesos al carrer tant 
per a instal·lacions públiques 
com privades. 
Entre les actuacions realitzades, i 
que continuaran desenvolupant-
se fi ns a l’adequació total a la 
normativa, hi ha la substitució 
d’estructures i de les làmpades 

per altres amb un millor apro-
fi tament energètic –lluminàries 
de menor consum i amb una 
direcció correcta del raig de 
llum per evitar la contaminació 
lluminosa–, així com l’adaptació 
a la normativa de les fonts lu-
míniques exteriors dels edifi cis 
municipals.
La regidora de Medi Ambient, 
Eva Gonzalo (PSC), ha mani-
festat que l’Ajuntament “farà 
una campanya d’informació 
i sensibilització perquè la po-
blació conegui el Pla i prengui 
consciència de la importància 
de reduir la contaminació lu-
mínica”.

Mariano Sanz, responsable de Traymas, explicant el projecte de millora del dipòsit que passa per col·locar pantalles acústiques i visuals | S. DÍAZ

El PPC critica la 
decisió de reduir 
la velocitat a 
80 km/hora

La portaveu del Partit Popular 
de Catalunya (PPC) al Con-
sell Comarcal del Vallès Occi-
dental, la regidora montcaden-
ca Eva García, ha sol·licitat 
a l’equip de govern de l’ens 
–format pel PSC, ICV-EUiA, 
CiU i Esquerra– que insti la 
Generalitat de Catalunya a 
eliminar la mesura que pro-
hibeix sobrepassar els 80 qui-
lòmetres per hora en alguns 
punts de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. “La decisió és 
totalment absurda perquè 
no hi ha cap base tècnica 
ni científi ca que demostri 
que reduir la velocitat dismi-
nueix la contaminació”, ha 
indicat  García. 

Alternativa. La solució, segons 
el PPC, passa per invertir més 
diners en la millora de les 
carreteres de la província de 
Barcelona per incrementar la 
seguretat dels conductors. 

La posada en marxa d’un nou pla 
previndrà la contaminació lumínica
L’Ajuntament continua amb les actuacions destinades a reduir la despesa energètica

Pilar Abián | Redacció

Silvia Díaz | Redacció

El Servei de 
Medi Ambient 
obre un horari 
de consultes
El Servei de Medi Ambient de 
l’Ajuntament ha obert un hora-
ri de consultes ciutadanes que 
s’ofereix els dimarts i els dijous, 
de 9 a 14h amb l’objectiu d’oferir 
una millor atenció a la ciutada-
nia a l’edifi ci consistorial (av. la 
Unitat, 6). La cita s’ha de con-
certar prèviament trucant als ser-
veis administratius de l’Àrea de 
Política Territorial, al telèfon 935 
726 474. La mesura va entrar en 
funcionament l’última setmana 
del mes de gener | PA

09



10 1a quinzena | Febrer 2008Notícies

Una trentena de veïns ha format 
l’AV de Sant Pere de Reixac, amb 
el principal objectiu d’aconseguir 
que es creï una xarxa d’aigua po-
table a la zona. Actualment les fa-
mílies que viuen en aquest àmbit 
obtenen aigua a través d’un pou 
privat que, a hores d’ara, presenta 
problemes de subministrament. 
L’entitat veïnal s’ha creat després 
de comprovar que la zona baixa 
de Reixac no forma part del Pla 
especial d’abastiment d’hidrants 
a la Serralada de Marina, que es 
va posar en marxa fa un any i que 
ha permès portar aigua potable 
a la part alta de Vallençana i a la 
urbanització del Bosc d’en Vilaró. 
“Vam quedar molt sorpresos per 
no formar part del pla d’abasti-
ment i per això vam constituir 
una entitat, per treballar plegats 
per aconseguir que ens arribi 
l’aigua”, ha explicat Juan Antonio 
Domínguez, secretari de l’AV. 
El veïnat treballarà també en al-
tres aspectes, com la millora de 
xarxa del clavegueram, que hi ar-

ribi el transport públic o la revisió 
del rebut de l’Ibi. El president de 
l’AV és Antonio Moya i el vicepre-
sident, Fernando León.

Motius. Segons fonts municipals, 
Reixac no està inclòs al Pla d’abas-
timent d’hidrants perquè el pro-
jecte era per a zones forestals i els 
terrenys de Reixac estan qualifi cats 

com a urbanitzables. L’Ajuntament 
està analitzant ara la possibilitat 
que l’àmbit rebi aigua a través de 
la xarxa convencional.
Reixac –a 1,5 km del nucli urbà– 
està situat a la falda de la munta-
nya i s’hi accedeix per la carretera 
de la Roca. En aquest àmbit hi ha 
el Club de Tennis, diversos restau-
rants i una trentena de cases.

Silvia Díaz | Redacció

REIVINDICACIÓ

Una trentena de persones residents a l’àmbit ha creat una associació de veïns

en 2 minuts...

Dos individus van atracar el 24 de gener al matí la sucursal de Caixa 
Penedès de la rambla dels Països Catalans, 4, (Montcada Nova). Segons 
ha informat la Policia Local, un dels lladres, de complexió forta, va entrar 
al banc i, a cara descoberta, va amenaçar el personal amb un ganivet 
de 30 centímetres de longitud, mentre l’altre home s’esperava fora dins 
d’un cotxe blanc. Els dos individus van fugir amb prop de 3.000 euros i 
havent advertit els treballadors del banc que no truquessin la policia fi ns 
passada una estona. Minuts després, els agents locals i els Mossos es 
van personar a l’ofi cina i després de diverses diligències, els policies au-
tonòmics van detenir els dos homes a Santa Coloma de Gramenet  | SD

> Penjats d’un telecadira durant una sortida
Una dona i el seu fi ll, residents a Montcada, van quedar atrapats en 
un telecadira i van haver de saltar des de cinc metres d’alçada per 
aconseguir baixar de la màquina, el 19 de gener a l’estació d’esquí de 
Vallter 2000, a Setcases (Girona). La ràpida intervenció del personal de 
l’estació i d’alguns esquiadors que van presenciar el succés va evitar 
que l’incident tingués conseqüències més greus | SD

> Atracament a una seu de Caixa Penedès

> Un operari perd un braç en un accident
Un treballador va sofrir l’amputació d’un braç el 25 de gener en un 
accident laboral, després de caure per un forat de tres metres de pro-
funditat en unes obres per construir un túnel sota el pont de l’autopista 
C-58, a l’antiga carretera de Sabadell de Can Cuiàs. Sis dotacions dels 
Bombers de la Generalitat van ser necessàries per rescatar l’operari, 
que va ser traslladat en ambulància a l’Hospital de Sabadell | SD

El veïnat reclama l’arribada d’aigua 
potable a la part baixa de Reixac

Vista àeria de Reixac, situat a la falda de la muntanya de la Vallençana | AV SANT PERE DE REIXAC

El Cos Nacional de Policia va detenir vint persones a Montcada i Reixac  
el 24 de gener per falsifi car CD i DVD i vendre’ls. La banda operava 
en dos habitatges al costat de l’estació de Montcada Bifurcació, on els 
agents van intervenir 19.700 unitats falsifi cades, 2.648 caràtules, 1.000 
fundes de plàstic, una fotocopiadora copiadora, una guillotina industrial 
i abundant documentació. Es tracta d’un grup organitzat de ciutadans 
estrangers a qui se’ls imputa un delicte contra la propietat industrial. A 
15 dels detinguts se’ls ha incoat expedient d’expulsió | SD  

> Vint detinguts per falsifi car CD i DVD
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L’Associació Andròmines ha 
po  sat en marxa el projecte Reci-
cl ARTE de Màgia, que compta 
amb la col·laboració de l’Agència 
de Residus de Catalunya i que 
té com a l’objectiu promoure el 
consum responsable i l’ús de pro-
ductes reutilitzables. La iniciativa 
consisteix a bescanviar bosses de 
plàstic o paper per altres de roba 
confeccionades amb restes de tei-
xits que els ciutadans porten a la 
Deixalleria. 

Peces úniques. “Les bosses que 
donen les botigues són nocives 
per al medi ambient, ja que 
generen residus, per això hem 
de promoure l’hàbit d’anar a 
comprar amb d’altres que si-
guin de roba”, explica Carolina 
Puga, responsable del projecte.
Andròmines ofereix la possibi-
litat als ciutadans de disposar 
de bosses àmplies, originals i 
úniques ja que estan fetes artesa-
nalment amb restes de teixits en 
el taller de costura de la pròpia 

associació. “D’una banda es 
promou un consum responsa-
ble i, de l’altra, el reciclatge”, 
apunta Puga. 
Andròmines –amb seu al poligon 
de la Ferreria, al carrer Progrés 

cantonada Metall, i botiga a Car-
retera Vella, número 37– ofereix 
les bosses gratuïtament a canvi 
de 20 de plàstic o paper. En cas 
que es vulguin adquirir, el preu 
és de només 50 cèntims.

Pilar Abián | Redacció

Andròmines ofereix bosses de roba 
elaborades a mà per anar a comprar
La iniciativa vol promoure el reciclatge i, alhora, la necessitat del consum responsable 

CAMPANYA DE RECICLATGE

Una veïna canvia una bossa de plàstic per una de teixit a la botiga de la carretera Vella | SANTI ROMERO
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La Taula Cívica de la Ribera ha 
demanat públicament a l’AV que 
deixi d’acusar-la de defensar els 
interessos que té l’Ajuntament en 
el barri i que no qüestioni el seu 
treball, totalment voluntari, davant 
el veïnat, quan el seu únic objec-
tiu és “aconseguir que la Ribera 
sigui un barri digne”. Els repre-
sentants d’aquest grup asseguren 
que l’AV “està desprestigiant” la 
Taula Cívica per estar d’acord amb 
el projecte de rehabilitació integral 
dels edifi cis, promogut a través de 
la Llei de barris. L’entitat veïnal hi 
està en contra perquè no vol que 
els propietaris hagin de pagar per 
remodelar els edifi cis, perquè con-
sidera que les famílies de la Ribera 
tenen pocs recursos econòmics. 

Motius. A través d’una carta en-
viada a la gent del barri, l’AV –
que es va desvincular fa més d’un 
any de la Taula Cívica –diu que el 

Consistori no ha informat bé sobre 
el paper del veïnat en la reforma 
dels edifi cis. La Taula, creada al no-
vembre del 2004, va participar en 
la redacció de la proposta que es va 
enviar a la Generalitat per optar a 
la Llei de barris, un document que 
incorporava millores socials i urba-
nístiques i, segons la Taula Cívica, 
indicava quines actuacions es farien 

només amb diners públics i quines 
haurien de comptar amb la impli-
cació econòmica dels veïns. “L’AV 
sabia des d’un principi que els 
veïns haurien de pagar perquè 
formava part de la Taula Cívica 
i va participar en la redacció del 
document que vam enviar a la 
Generalitat”, ha explicat Marga-
rita Legaza, una de les represen-
tants de la Taula. Davant aquestes 
afi rmacions, la presidenta de l’AV, 
Elisa Fernández, ha manifestat que 
“si en aquell moment haguéssim 
sabut que els veïns haurien de 
pagar, ens hauríem pronunciat 
en contra molt abans” La Taula 
Cívica ha manifestat que “el que 
necessita la Ribera és que totes 
les associacions treballin conjun-
tament per millorar el barri”, 
una idea que l’AV assegura que 
comparteix.
La Taula organitza activitats com 
la Festa de les Cultures, torneigs 
esportius i campanyes cíviques.

La Taula Cívica demana a l’AV que no 
posi en dubte el seu treball voluntari 

LA RIBERA

La sorra dels parcs es podria canviar 
per un material sintètic més net

El grup organitza la Festa de les Cultures, torneigs esportius i campanyes de convivència

Els parcs infantils canviaran el terra 
per una superfície artifi cial si dóna 
resultats positius la prova pilot que 
s’ha posat en marxa a la plaça de 
la rambla dels Països Catalans. El 
paviment tou pretén garantir la 
seguretat dels infants en amortir 
la caiguda. “L’incivisme d’al guns 
ciutadans fa que el sorral tingui 
problemes de salubritat i, per 
això, canviem el paviment”, ha 
explicat el regidor de Serveis Muni-
cipals, Sergio Hermoso (PSC). 

Silvia Díaz | La Ribera

> Indemnitzacions mínimes a Marés
Els 82 treballadors de Marés, al polígon industrial de la Ferreria, s’hauran de 
conformar, de moment, amb les indemnitzacions mínimes que marca la llei 
quan una empresa es declara insolvent. És a dir, els 20 dies de sou per any 
treballat que paga el Fons de Garantia Salarial. Així ho determina la sentèn-
cia que va emetre el 28 de gener el Jutjat Mercantil. Miguel Ángel Garrido, 
president del comitè d’empresa, considera injusta la sentència “perquè Ma-
rés forma part d’un grup empresarial que continua desenvolupant activitats 
productives”. Garrido ha anunciat noves mesures legals per reclamar els 
salaris pendents. El 31 de gener va ser l’últim dia que els empleats van 
acudir a la nau de la Ferreria | LG

LAURA GRAU

Silvia Díaz | Redacció

La primera prova pilot s’ha efectuat a la plaça de la rambla dels Països Catalans

La Taula fa la Festa de les Cultures | R. ALEMÁN

El nou paviment reforça la seguretat del parc infantil en cas de caigudes | SANTI ROMERO

> Els treballadors de Nissan tallen la C17 
Els 280 treballadors de Nissan a Montcada van fer el 30 de gener aturades 
d’una hora per torn per protestar contra l’expedient de regulació que ha pre-
sentat l’empresa i que pot deixar sense feina 450 empleats de les plantes 
del Pla d’en Coll i Zona Franca. Les paralitzacions van anar acompanyades 
d’accions de protesta que van consistir a tallar la C-17, a l’alçada de la Co-
missaria dels Mossos, durant un quart d’hora al matí i a la tarda. Els empleats 
tornaran a sortir al carrer el 6 de febrer si no es reprenen les negociacions 
amb la direcció. Enfront l’expedient de regulació que planteja la multinacio-
nal automobilística, els sindicats aposten per fer prejubilacions | PA

PILAR ABIÁN
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Un any després de l’aprovació de 
la LAPAD (Llei de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de depen-
dència), el retard en l’aplicació de 
la normativa és considerable. Se-
gons el calendari inicial, ara hau-
rien de començar a percebre els 
benefi cis les persones valorades 
en grau 2.2 –aquelles que neces-
siten ajuda dues o tres vegades 
al dia, però no requereixen de la 
presència permanent d’un cuida-
dor–, però el cert és que encara 
no han arribat les prestacions 
als que havien de ser els primers 
benefi ciaris, els grans dependents.  
Es preveu que serà durant aquest 
primer trimestre quan 30 veïns re-
coneguts amb aquest grau comen-
cin a cobrar les prestació econòmi-
ques estipulades.

Des dels Serveis Socials de l’Ajun-
tament  s’han començat a elabo-
rar els PIA  (Programa Individual 
d’Atenció) per a aquesta trentena 
de montcadencs. Ells seran els 
primers benefi ciaris de la LAPAD 
al municipi, però no pas els únics, 

ja que una quarantena més disposa 
de la resolució de grau i nivell de la 
dependència que els afecta i l’ela-
boració dels PIA es va fent seguint 
l’ordre de la data de sol·licitud. 
Des de l’entrada en vigor de la LA-
PAD, s’han rebut al voltant de 280 
peticions i han quedat presentades 
amb tots els requisits 256.  

Implicació municipal. L’aplicació 
de la Llei implica directament als 
ajuntaments, tant pel fet que els 
Serveis Socials municipals són els 
que elaboren els programes d’aten-
ció individual dels benefi ciaris de 

la nova normativa, com per la ne-
cessària ampliació de les hores de 
diversos serveis que l’Ajuntament 
ja destina des de fa temps per a 
l’atenció d’aquests persones.
Localment es presten serveis no 
inclosos a la LAPAD, la qual cosa 
els fa compatibles i complementa-
ris amb els que la persona o família 
sol·liciten en el marc de la Llei, com 
ara la valoració i la prestació d’aju-
des tècniques, el transport adaptat, 
el grup de suport als cuidadors i el 
servei de teleassistència. D’altres 
ajuts econòmics de l’administració, 
però, són incompatibles amb els de 

la LAPAD, que estableix que els 
benefi ciaris no podran gaudir de 
més de dues prestacions. Per aquest 
motiu, la Generalitat ha presentat 
diferents recursos al govern central 
per evitar que la persona depenent 
no perdi el grau d’atenció del qual 
ja és benefi ciaria en l’actualitat. Se-
gons ha explicat la responsable tèc-
nica de Serveis Socials, Anna Oli-
ver, “s’està a l’espera de tenir el 
més aviat possible coneixement 
de la resolució dels recursos per 
poder tancar els acords d’aques-
tes primeres 30 sol·licituds i po-
der seguir amb les que resten”.  

>Societat

SERVEIS SOCIALS

Una setantena de montcadencs començarà 
a benefi ciar-se de la Llei de dependència
Des de l’entrada en vigor de la LAPAD els Serveis Socials han rebut al voltant de 280 sol·licituds de les quals 256 presenten tots els requisits que marca la Llei                 

Arrenca la segona edició 
dels viatges per a la 
gent gran PÀG. 21

El nou hotel Ciutat 
de Montcada obre 
portes. PÀG. 23

Pilar Abián | Redacció

Des dels Serveis Socials 
s’han començat a fer 
els Programes d’Atenció 
Individual (PIA) per als 
primers benefi ciaris de 
la llei al municipi

Veïns amb diferents graus de dependència són atesos al Centre de Dia del Casal de la Gent Gran de Montcada i Reixac, situat al parc Salvador Allende  |  SILVIA DÍAZ

òptica municipal

Els serveis es mantenen

“L’aplicació de la LAPAD està 
com por tant molta feina per als 
treballadors socials”, ha afi rmat la 
regidora de Serveis Socials, M. Car-
men González (CiU), tot afegint que 
“l’Ajuntament continuarà oferint els 
serveis no previstos a la Llei i estu-
diarà ampliar-los”. González consi-
dera que amb la Llei s’han de millo-
rar les prestacions actuals i fer-les 
complementàries, ja que Catalunya 
ofereix actualment més serveis que 
altres comunitats autònomes | PA
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I JORNADA CIUTAT I ESCOLA

El debat se centrarà en el futur
desenvolupament del PEC
La Casa de la Vila acollirà els dies 19 i 20 de febrer l’activitat, emmarcada al Projecte Educatiu de Ciutat

Analitzar a fons el model de ciu-
tat educadora de Montcada, amb 
la participació i la implicació de 
la comunitat educativa, les famí-
lies i les entitats és l’objectiu de la 
I Jornada Ciutat i Educació, que 
organitza l’Ajuntament els dies 
19 i 20 de febrer en el marc del 
desenvolupament del Projecte 
Educatiu de Ciutat (PEC). 
Durant dues tardes, de 18 a 21h, 
la Casa de la Vila, serà l’escenari 
del debat. El PEC té com a ob-
jectiu defi nir les línies estratègi-
ques de l’educació del municipi, 
implicant no només les persones 
relacionades directament amb 
l’ensenyament –la Regidoria 

d’Educació, professorat, famílies 
i AMPA–sinó també la resta de 
departaments del Consistori, les 
entitats i la ciutadania en gene-
ral. A l’acte d’inauguració, que 
presidirà l’alcalde, hi assistirà la 
presidenta delegada de l’Àrea 
d’Educació de la Diputació de 
Barcelona, Carme Suárez. 

Inscripcions fi ns al 13 de febrer. El 
termini d’inscripció a l’activitat, 
que és gratuïta,  fi nalitza el 13 de 
febrer. Les persones interessa-
des a participar-hi han d’omplir 
una butlleta que es pot obtenir 
a l’ofi cina del PEC, a l’edifi ci 
de l’Ajuntament, al web www.
montcada.cat i a l’adreça electrò-

nica pec@montcada.org. També 
es pot trucar al telèfon 935 726 
474 (ext.1072). Per facilitar la 
presència del major nombre de 
persones possible, l’Ajuntament 
organitza activitats al col·legi 
Sagrat Cor per a infants entre 
3 i 12 anys, mentre les famílies 
assisteixen a la jornada. 
D’altra banda, una delegació 
municipal, amb la regidora dele-
gada del PEC, M. Teresa Galle-
go (PSC) al capdavant, va parti-
cipar el 24 de gener a Manresa 
en una trobada organitzada per 
la Diputació per intercanviar 
experiències entre municipis 
que, com Montcada, han posat 
en marxa el PEC. 

Silvia Díaz | Redacció

Els alumnes de La Ferreria 
refl exionen sobre la pau
El centre va celebrar el 30 de gener el Dia de la no violència

Un taller permetrà les famílies 
compartir experiències educatives
L’Ajuntament s’ha adherit al programa d’Agents Locals d’Igualtat de la Diputació

L’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
(OAD) engega el 19 de febrer un 
taller gratuït de debat adreçat a 
totes les famílies sobre l’educació 
dels fi lls que es farà durant sis di-
marts al Centre Cívic La Ribera, 
de 17.30 a 19.30h. 
Un equip de psicopedagogs di-
rigirà els assistents per tal que 
expliquin el model educatiu que 
fan servir a casa i també el que 
se segueix a l’escola on estudien 
els seus fi lls. “Volem aconseguir 
un intercanvi enriquidor entre 
les famílies i conèixer diversos 
models educatius”, ha explicat 
Luz Marina Gil, coordinadora 
del projecte. 
Per tal de garantir la màxima as-
sistència, s’oferirà un servei gra-

tuït de canguratge. Les famílies 
que vulguin participar-hi s’han 
d’adreçar al Centre Cívic.

Nova fi gura. La Regidoria de 
Dona i Igualtat ha incorporat una 

Agent Local d’Igualtat, que prové  
de la Diputació, per fomentar la 
sensibilització en matèria de gène-
re, impulsar la cultura d’igualtat i 
assessorar les empreses en el des-
plegament de plans d’igualtat. 

Silvia Díaz | Redacció

COMMEMORACIÓ

Al desembre passat, la Regidoria va organitzar una trobada sobre igualtat a l’Ajuntament  | SILVIA DÍAZ

IES Montserrat Miró

El centre fa el IV Congrés de Cultura Científi ca

L’IES Montserrat Miró (Montcada 
Nova) organitza els dies 7 i 8 de 
febrer el IV Congrés de Cultura 
Científi ca, que se centrarà en 
l’operació espacial Apolo XIII. El 
programa començarà el dia 7 
amb la presentació i un cicle de 
conferències sobre la tecnologia 
especial (de 9 a 11h) i a conti-
nuació es projectarà la pel·lícula 
sobre la tripulació que va prota-
gonitzar Tom Hanks al 1995. A la 
tarda hi haurà tallers de ciència, 

tecnologia i societat, de 15.30h a 
19h. Per al dia 8 s’han programat 
conferències i l’acte de cloenda, 
a les 13.30h. 
Apolo XIII va ser una operació es-
pacial de la NASA que tenia com 
a objectiu arribar a la lluna, però 
una explosió a bord de la nau va 
obligar la tripulació a abortar la 
missió i orbitar al voltant del satèl-
lit sense aconseguir el seu objec-
tiu: portar al cinquè i sisè ésser 
humà a la superfície lunar | SD

Els alumnes d’ESO, de batxillerat 
i de cicles formatius de l’IES La Fe-
rreria van participar el 30 de gener 
en un ampli programa organitzat 
pel centre amb motiu del Dia esco-
lar per la pau i la no violència. El 
programa incorporava xerrades, 
un taller de dansa-teràpia i la con-
fecció de murals i una xarxa on els 
estudiants van col·locar missatges i 
dibuixos sobre la pau elaborats per 
ells mateixos.

Exposició. La Fundació per la Pau 
ha cedit fi ns al 7 de febrer una ex-

posició de cartells i fotografi es amb 
el títol “25 arguments a favor de la 
pau”, que la resta de centres edu-
catius del municipi podrà visitar, 
concertant cita prèvia. Els alumnes 
també han creat un blog –un espai 
d’opinió– a Internet on tothom 
que vulgui pot enviar les seves 
observacions sobre la cultura de la 
pau. “Volíem que els adolescents 
refl exionessin sobre els valors de 
la pau i del diàleg per damunt 
de qualsevol tipus de violència, 
ja sigui física o verbal”, ha expli-
cat Sílvia Sendra, coordinadora pe-
dagògica de l’IES La Ferreria.

Silvia Díaz | La Ferreria

Un grup d’alumnes col·loca el seu escrit a la xarxa de missatges de pau de l’IES | SILVIA DÍAZ
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PROGRAMA SALUT I JOVES

Els IES tindran al març un servei 
de consultes sobre qüestions de salut
Cada centre de secundària disposarà d’un espai d’atenció mensual per als adolescents

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO dels 
instituts de Montcada i Reixac 
disposaran a partir del mes de 
març d’un nou servei destinat a 
informar-los i assessorar-los en 
temes de  salut. Una infermera es 
desplaçarà setmanalment a cada 
centre de secundària per atendre 
les consultes dels adolescents. 
La iniciativa, promoguda per la 
Generalitat, pretén acostar els 
serveis sanitaris als estudiants, ja 
que durant l’adolescència solen ser 
reacis a anar al metge a consultar 
qüestions que els afecten relaciona-
des, per exemple, amb la sexuali-
tat o el consum de drogues.

Prevenció de riscos.  L’objectiu de 
la iniciativa és prevenir les situa-
cions de risc i incidir en l’atenció 
precoç dels problemes de la salut 
que afecten especialment els ado-
lescents. “Estadísticament les  
consultes més freqüents són de 
tipus afectivo-sexual, consum 
de drogues legals i il·legals, ma-
lalties mentals i hàbits alimen-

taris”,  va explicar Sofi a Ferré, 
directora del sector sanitari que 
inclou Montcada i Reixac, durant 
la presentació del programa al 
municipi, el 17 de gener. 
Les consultes seran voluntàries 
i privades i, per això, s’habilita-
rà un espai a cada institut on la 
infermera i l’alumne interessat 
podran conversar amb tranquil-
litat. “Perquè el programa fun-
cioni és necessari que hi hagi la 

implicació del professorat, per 
promoure entre els estudiants 
l’existència del servei i la seva 
utilitat”, va afegir Ferré. 
La regidora de Salut Pública, M. 
Carme González (CiU), ha indi-
cat que el programa Salut i Escola 
no implicarà prescindir d’altres 
actuacions i tallers que el depar-
tament duu a terme als instituts 
amb l’objectiu de promoure con-
ductes saludables entre els joves.

Pilar Abián | Montcada

Els sindicats del sector de l’ense-
nyament han convocat una jor-
nada de vaga el dia 14 de febrer 
per reclamar la retirada de la Llei 
d’Educació de la Generalitat, ja 
que consideren que obre les por-
tes a la privatització del sector, in-
compleix compromisos del Pacte 
Nacional per l’Educació i afecta 
les condicions de treball de tot el 
professorat. 

Motius. USTEC-STEs, CCOO, 
ASPEPC, UGT i CGT han fet 
una crida unitària a tots els do-
cents de l’escola pública i al con-
junt de la comunitat educativa per 
participar en l’aturada, així com 
en una manifestació que pretén 
ser massiva en contra de la políti-
ca del conseller Ernest Maragall. 
Al tancament d’aquesta edició, 
havia confi rmat el seguiment de 
la vaga el professorat del CEIP 
El Viver. La resta de mestres 
dels centres de Montcada està 
pendent de decidir si s’afegeix o 
no a la protesta. Per al mateix dia 
també hi ha convocada una vaga 
d’estudiants.

El CEIP El Viver, de Can Sant 
Joan, és un dels 84 centres esco-
lars de Catalunya que participa 
en la primera fase del projecte 
d’actualització de la immersió 
lin   güís   tica que promou del De-
partament d’Educació, amb l’ob-
jectiu que l’alumnat assoleixi els 
coneixements de llengua catalana 
necessaris per acabar l’educació 
obligatòria. El Pla es desenvolu-
parà fi ns al 2013 i els centres es-
collits s’han triat en funció de la 
seva diversitat lingüística.

Funcionament. El 6 de febrer s’ini-
cien els seminaris on participarà 
el professorat dels centres esco-
llits i, durant una primera fase, hi 
haurà un intercanvi d’experièn-
cies, mentre que, en una segona 
es farà una anàlisi i una auto ava-
luació per conèixer la situació en 
què es trobada cada escola. Al 
curs 1983-84 es va endegar el 
programa d’immersió lingüística, 
amb l’objectiu d’estendre l’ús de 
la llengua a l’ensenyament en zo-
nes on l’alumnat era majoritària-
ment castellanoparlant.

Sofía Ferré, directora sanitària territorial, durant la presentació del programa | PILAR ABIÁN

Els sindicats 
convoquen vaga 
d’ensenyament 
el 14 de febrer
Silvia Díaz | Redacció

El CEIP El Viver 
vetllarà pel 
coneixement 
del català
Silvia Díaz | Redacció
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en 2 minuts...
Un calendari eròtic solidari
Els professors de l’autoescola Estany s’han convertit en models ocasionals per una bona causa

L’autoescola Estany, amb seu al 
carrer Major i dos centres més a 
Mollet, ha endegat una curiosa 
iniciativa solidària. Professors de 
la fi rma han posat com a models 
en un calendari eròtic que es ven 
al preu de 5 euros a l’establiment 
(Major, 71) i té com a objectiu re-
captar fons per a l’associació Stop 
accidents.
Els promotors de la campanya vo-
len contribuir econòmicament amb 
aquesta entitat d’ajuda a familiars 
d’accidentats i també conscienciar 
sobre les greus conseqüències que 
pot tenir conduir sense respectar les 
normes de circulació.

Stop a l’alta sinistralitat. Un dels 
principals mals del segle XXI i 
de la societat del benestar con-
tinua sent l’elevada sinistralitat 
a les carreteres. Al 2007 prop 
de 3.000 persones van morir a 
Espanya en accident de trànsit, 
una xifra esfereïdora, tot i ser 
inferior a la del 2006. Manu 
Romero, un dels professors del 
centre i model ocasional en el 

calendari, considera que “les no-
ves lleis de trànsit no serviran 
per eradicar la sinistralitat a 
les carreteres, ja que del que es 

tracta és d’adquirir uns bons 
hàbits des de la infantesa, per 
això és important que s’ense-
nyi educació viària a l’escola”.

PIlar Abián | Redacció

INICIATIVA CONTRA ELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Manu Romero, professor de l’autoescola, amb la imatge del mes on apareix nu  | SANTI ROMERO

> ‘El Hombre de hojalata’ visita Montcada
El personatge publicitari El Hombre de hojalata, d’una coneguda 
cadena d’òptiques, va visitar Montcada i Reixac el 23 de gener, i va 
recórrer el mercat setmanal, el carrer Major i altres espais del centre 
del municipi | SD

SILVIA DÍAZ

> Curs de formació contínua de soldadura
El Servei de Promoció 
Econòmica (SPE) ha 
obert el termini d’ins-
cripció per a un curs 
de 90 hores de sol-
dadura d’estructures 
metàl·liques lleugeres 
per a treballadors en 
actiu, que s’emmarca 
en el programa de for-
mació contínua del servei per aquest 2008. Està previst començar 
les classes a principi de febrer. El curs el fi nancia la Fundació Paco 
Puerto, que depèn de CCOO i el Fons Social europeu. Els interes-
sants a participar-hi s’han d’adreçar a les ofi cines de l’SPE, situades 
al carrer Alt de Sant Pere, 73 (Mas Rampinyo) | SD

ARXIU
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VIATGES DE LA GENT GRAN

L’Ajuntament ofereix enguany 500 
places i quatre noves destinacions
El procés d’inscripció arrenca el 4 de febrer i el preu de cada sortida és de 243 euros per persona, el mateix de l’any passat

L’Ajuntament obre el 4 de febrer 
el termini d’inscripció per a la 
segona edició dels viatges per a 
la gent gran, dels quals enguany 
s’oferten 500 places. Les perso-
nes interessades a participar-hi 
s’hauran d’adreçar a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), on 
es lliurarà un full d’inscripció que 
s’haurà d’omplir. L’oferta és per 
a majors de 65 anys, empadro-
nats al municipi, o bé pensionis-
tes majors de 60. Si es té parella, 
també pot assistir a les sortides 
encara que no tingui l’edat míni-
ma sol·licitada. “Estem molt sa-
tisfets de l’èxit que la iniciativa 
va tenir l’any passat i per això 
la tornem a repetir, amb més 
destinacions i mantenin t el 
mateix preu”, ha explicat l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC).

Programa. Les sortides comen-
çaran el 13 d’abril i continuaran 
durant els mesos de maig, juny, 
setembre i octubre. Les destina-

cions que ja es van oferir en l’ate-
rior campanya són la Costa del 
Sol, Cantàbria, Navarra, Galícia 
i Almeria. Les sortides noves se-
ran a la Vall d’Aran, a Segòvia i 
Madrid, a Zamora i Salamanca i 

a Alacant i Múrcia. El viatge a la 
Serralada de Cazorla es repetirà, 
amb la incorporació d’una visita 
a Còrdova. 
El preu de les sortides continua 
sent de 243 euros i totes són en 

règim de pensió completa amb 
estada en hotels de tres i quatre 
estrelles, d’una setmana de dura-
da aproximadament. L’assigna-
ció de places es farà per rigorós 
ordre d’inscripció.

Silvia Díaz | Redacció

Un grup de veïns a Navarra durant el viatge que l’any passat en el marc dels viatges per a la gent gran |  AJUNTAMENT

L’assemblea de Creu Roja de 
Ripollet-Cerdanyola-Montcada 
ha fet pública l’oferta formati-
va per a aquest any. Els cursos 
de l’ONG estan reconeguts per 
l’Institut d’Estudis de la Salut i se-
guir-los també comporta accedir 
a crèdits de lliure elecció universi-
taris. Creu Roja ofereix cursos de 
tres àmbits –assistència sanitària 
immediata, socorrisme aquàtic i 
habilitats socials– i en diferents 
nivells, en funció de les necessi-
tats dels usuaris. També s’ofereix 
un taller gratuït de coneixement 
de l’entorn. Els cursos es fan de 
dilluns a divendres i poden ser de 
8 fi ns a 115 hores. 

Sessions a Can Tauler. Les classes 
s’imparteixen a la seu de l’enti-
tat a Cerdanyola (av. de la Creu 
Roja, 25), a la Universitat Autò-
noma de Barcelona o bé a l’Espai 
Jove Can Tauler (Balmes, 16). Les 
inscripcions s’han de fer personal-
ment a les ofi cines de l’entitat. Per 
a més informació sobre el progra-
ma dels cursos i els preus es pot 
trucar al telèfon 936 916 161.

Creu Roja oferta 
cursos de 
primers auxilis
i socorrisme
Silvia Díaz | Redacció
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El servei d’aules d’estudi per do-
nar reforç als estudiants, el pro-
jecte per a la sensibilització i el 
foment de les noves tecnologies 
de la informació i l’agent cívic 
són tres programes que formen 
part del Pla Integral de la Ribe-
ra i que es continuaran desen-
volupant al 2008. L’agent am-
biental va començar a treballar 
al barri al maig del 2007 per a 
la dinamització d’una nova cul-
tura ambiental i social i de cara 
al 2008, el projecte aposta per la 
consolidació del treball de camp 
i la coordinació més efi caç amb 
l’Ajuntament per potenciar el ci-
visme i la convivència.
El projecte d’aules d’estudi rea-
litza una tasca educativa fora de 
l’horari escolar per donar suport 
a l’adquisició d’aprenentatges 
bàsics i compensar les defi cièn-
cies socials i educatives dels jo-
ves. El servei continuarà funcio-
nant de dilluns a dijous, de 18h 
a 19.30h, al Centre Cívic La Ri-
bera (Llevant, 10), en dos grups 

distribuïts per edats –de 12 a 14 
i de 14 a 16 anys– dirigits per un 
educador. 

Altres iniciatives. Pel que fa al-
foment de les noves tecnolo-
gies, el Centre Cívic acollirà un 
curs d’introducció a l’ofi màtica, 
adreçat sobretot al col·lectiu de 
dones majors de 45 anys que no 

té cap coneixement informàtic. 
Un altre curs s’adreça a les per-
sones que volen millorar els co-
neixements d’ofi màtica. 
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
prorrogat un any més el conve-
ni amb l’associació CEPS per 
seguir fent el projecte “Després 
de berenar” al Centre Cívic La 
Ribera, amb activitats infantils. 

Silvia Díaz | Redacció

El Pla Integral de la Ribera aposta 
per un programa social i ambiental
El servei educatiu ‘Després de berenar’ que organitza l’Ajuntament s’ha  prorrogat un any més

Un dels grups d’adolescents que participa a les aules d’estudi del Centre Cívic |  PREMSA AJUNTAMENT

Quatre entitats de Can 
Cuiàs estrenen nova seu
El local disposa de 100 m2 i està ubicat al carrer Camèlies

Moment de la signatura del conveni de cessió de les entitats amb l’alcalde, al centre  |  SILVIA DÍAZ

PROJECTES CÍVICS

L’Esplai, el Grup de Dones, l’AV 
i l’Associació Esportiva de Can 
Cuiàs disposen des del 24 de ge-
ner d’una nova seu, a un local si-
tuat al carrer Camèlies, 50, un es-
pai municipal que la constructora 
Fadesa va cedir a l’Ajuntament fa 
uns anys i que ara s’ha remodelat 
per acollir les entitats del barri.
L’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC), i un 
representant de la direcció de 
cada associació van signar els 
respectius convenis de cessió de 

l’espai. L’acte va comptar amb 
la presència d’una trentena de 
persones. 

Característiques. L’Espai Municipal 
d’Entitats té 100 m2 aproximada-
ment, compta amb una zona per a 
reunions i una taula i un ordinador 
per a cada entitat. Les associacions 
desenvoluparan en aquest local les 
tasques de caire intern mentre que 
les de caràcter social, com el teatre, 
les assemblees o els actes infantils, 
es continuaran fent al Centre Cívic 
del barri. 

Silvia Díaz | Can Cuiàs

CESSIÓ D’ESPAIS
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HOTEL CIUTAT DE MONTCADA

El nou hotel vol ser un referent per 
al sector empresarial de la zona
L’establiment, al centre comercial El Punt, té quatre estrelles i forma part de la cadena Sercotel

L’hotel Ciutat de Montcada va 
començar a funcionar el 28 de 
gener, amb l’obertura del vestíbul 
i la primera planta, amb una vin-
tena d’habitacions. A partir del 
10 de febrer es preveu ofertar els 
105 dormitoris de què disposa el 
complex –4 adaptats per a per-
sones amb discapacitats– i, per 
Setmana Santa, posar en marxa 
els sis salons que permetran or-
ganitzar reunions, convencions i 
celebracions. 
L’establiment forma part del 
centre comercial El Punt, a Mas 
Rampinyo, i està situat a 50 
metres de l’estació de tren de 
Montcada-Ripollet (línia de Vic) 
i a prop de zones empresarials i 
industrials pròximes a Barcelona. 
La ubicació també és propera a la 
Universitat Autònoma, el circuit 
de Montmeló i el Parc Tecnològic 
del Vallès, instal·lacions que po-
tencialment poden aportar clients 
a l’hotel. “El nostre principal 
objectiu és donar servei al tei-
xit empresarial de Montcada 

i dels voltants”, ha indicat la di-
rectora del Ciutat de Montcada 
Maite Marco. Amb la posada en 
marxa de l’establiment i el condi-
cionament de la zona ajardinada 
que envoltarà el complex lúdic i 
de serveis –a hores d’ara en cons-
trucció–, fi nalitzarà la segona fase 
de construcció d’El Punt.

Característiques. L’hotel, de quatre 
estrelles, és el primer de caràcter 

urbà que al municipi.  La instal-
lació disposarà, entre d’altres, de 
gimnàs, aparcament propi, pisci-
na exterior i connexió gratuïta 
a Internet per als clients. L’esta-
bliment forma part de la cadena 
Sercotel, la segona en Espanya 
líder en hotels de tipus urbà. El 
grup va tancar el 2007 amb 135 
establiments associats a 16 ciu-
tats de l’Estat espanyol i també té 
presència a Andorra i Portugal.

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

Aquesta és la recepció de l’hotel, que disposa de totes les comoditats per als clients  |  S. ROMERO
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Arriba la revolució Get Back

Ells són quatre, com el seu grup pre-
ferit: The Beatles. Jordi Grau, Toni 
Ventura, Jordi Salat i Jaume Casajua-
na van començar fa 3 anys el projec-
te d’un programa a Mont cada Ràdio 
de música dels 70 i 80, el Get Back 
(dijous de 23 a 0h).  Paral·lelament,  
van decidir fer cada any un viatge a 
Liverpool per conèixer a fons la ciutat 
de The Beatles. De fet, quan estigueu 
llegint aquestes línies, els quatre esta-
ran bebent unes pintes i escoltant el 
millor grup d’imitadors del grup an-
glès en el pub més emblemàtic de la 
ciutat: The Cavern. 
A banda de la ràdio i dels viatges, el 
grup va reunir un dia uns amics per 
provar què tal seria una nit de festa 
amb música Get Back. El projecte els 
va sortir rodó i van decidir repetir-ho. 
D’aquí van néixer les festes Get Back 
que es fan periòdicament a Cactus Dis-
coteca, per a gent de totes les edats.

Activitats per no parar. El grup 
ara està treballant en nous projec-

tes, com organitzar un viatge d’un 
cap de setmana a Liverpool obert 
a tothom per repassar la història 
de The Beatles. També prepara un 
musical sobre l’evolució dels drets 
de la dona des del segle XVIII fi ns 
avui, prenent com a base la músi-
ca de. Els altres projectes els ani-

ran desvetllant més endavant. Com 
ells diuen: “...I al fi nal, l’amor que 
reps, és igual a l’amor que dónes” 
(Paul McCartney).

Jordi Grau, Jaume Casajuana, Jordi Salat i Toni Ventura, el grup Get Back, a Cactus | GETBACK

Han consolidat una festa a Cactus i ja preparen un viatge a Liverpool i un musical sobre The Beatles

> Gent que es mou
 Lluís Maldonado | Redacció

GRUP GET BACK

  més informació
   a www.montcadaradio.com i a 
    programa@grupgetback.com

La Policia Local multarà 
a partir del 26 de febrer
Quinze dies abans, els agents faran una campanya informativa 

Deixar mobiliari al costat dels contenidors, com a la imatge, es considera falta lleu  | ANABEL TORRES

La Policia Local iniciarà l’11 de fe-
brer una campanya per informar la 
ciutadania sobre l’entrada en vigor 
de l’Ordenança de civisme que du-
rarà quinze dies. “Passat aquest 
període i a partir del 26 de fe-
brer, qui no respecti o infringeixi 
la norma podrà ser sancionat  
sense previ avís”, ha explicat la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC).  

Agents cívics. Per complementar 
la tasca informativa de la Policia 
Local, durant el mes de febrer 

dos agents cívics hi col·laboraran 
explicant la ciutadania en què con-
sisteix la nova Ordenança i quins 
comportaments són considerats 
com a incívics.
La norma tipifi ca les faltes com a 
lleus, greus i molt greus i les san-
cions que pot aplicar la Policia Lo-
cal oscil·len entre els 90 i els 600 
euros. Entre les faltes lleus hi ha 
danyar plantes o embrutar zones 
verdes. Les greus són fer pintades 
o ocupar la via pública municipal i 
les molt greus són caçar o matar 
animals, tallar arbres i cremar pa-
pereres, entre d’altres.    

Silvia Díaz | Redacció

ORDENANÇA DE CIVISME

Dones mortes fi ns al 
(30 de gener) a Espan-
ya víctimes de la vio-
lència masclista

0 1 6
teléfon d’atenció a la víctima

11

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122

Marta 
Bacardit 

Sáez
Onzè aniversari

“L’oreneta ha volat, 
una mica indecisa, 

ran mateix de l’aigua del riu, 
s’ha enfilat pont amunt, 

ha travessat, xisclant, la plaça 
i s’ha perdut pels carrers en 

silenci”

Miquel Martí i Pol
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>Agenda Gran Rua de 
Carnaval 2008

2 de febrer, a les 18h
Itinerari: Bateria, Masia, Mina, 
Avinguda de la Unitat, Pasqual, 
Elionor, Major, Pont dels Herma-
nos, Rambla dels Països Cata-
lans, Camí de la Font Freda i Pa-
velló Miquel Poblet (on es farà el 
sambòdrom).

EXPOSICIÓ DE PINTURA

DES DE LA PANXA
DEL BOU
de Maese Pérez 
14 de febrer, a les 19.30 

1 l divendres
Carnaval. Rua de disfresses pels ca-
rrers del barri, xocolatada i espectacle 
d’animació. Hora: 17h. Lloc: Centre Cí-
vic Can Cuiàs. Organitza: Xarxa de Di-
namització. 

Exposició. De fotografi a de Carlos Ca-
zurro Burgos. Lloc: Antigues Escoles de 
Mas Rampinyo. Organitza: Agrupació 
Fotogràfi ca de Montcada i Reixac (Afot-
mir). Fins al 29 de febrer.

Concurs. S’obre el termini per presentar 
treballs al Concurs de Cartells de Festa 
Major 2008 en les modalitats d’adult i 
infantil. Presentació de treballs: fi ns al 
21 de febrer a l’Ofi cina d’Atenció Ciuta-
dana i al PAC de Can Cuiàs. 

2 l dissabte
Carnaval. Gran Rua 2008. Hora: 18h. 
Lloc: Sortida del carrer Bifurcació (veure 
tota la informació a la pàgina 24)

3 l diumenge
Montcada Camina. Camí del mar. Hora: 
9h. Sortida: col·legi la Salle. Organitza: 
Centre Excursionista El Cim i l’IME.

Visita. A les rodalies del Museu de la 
Indumentària de Barcelona. Hora: 11h. 
Lloc: Cruïlla dels carrers Princesa i Mont-
cada.

Carnaval. Ball de disfresses i ball infantil 
amb la Cia. Sapastres. Hora: 12h. Lloc: 
Plaça de l’Església.

Carnaval. Ball de disfresses, amb premis 
a les tres més originals. Hora: 17.30h. 
Lloc: Casal Gent Gran Casa de la Mina. 

4 l dilluns
Reunió. De la Comissió de Necessitats 
Educatives Especials (CNEE). Hora: 
15h. Lloc: Casa de la Vila.

6 l dimecres
Carnaval. Comiat del Rei Carnestoltes, 
amb la Cia. Flig-Flag i actuació dels 
alumnes dels cursos de teatre de la 
Regidoria de Cultura. Concurs de Sardi-
nes i xocolatada infantil. Lloc: Plaça de 
l’Església. Hora: 17.30h.

7 l dijous
Cinema. Los otros, de Alejandro Ame-
nábar. Hora: 17h. Lloc: Sala Polivalent 
Casal Gent Gran Casa de la Mina. 

9 l dissabte
Visita.  El com i per què del tren. Hora: 
16.30h. Lloc: Sortida del metro Barcelo-
neta (línia 4).

Cinema. El destino de Nunik, de Vittorio 
i Paolo Taviani. Hora: 19h i 22h. Lloc: 
Auditori.

Concert. Del grup La Pegatina. Hora: 
20h. Lloc: Pub Boulevard. 

10 l diumenge
Teatre infantil. Sóc un pallasso, de Cla-
ret Clown. Hora: 12h. Lloc: Auditori. 
Preu: 3.50 euros.

11 l dilluns
Exposició. De fotografi es del Carnaval 
2008. Lloc: Sala d’exposicions de la 
Casa de la Vila. Fins al 17 de febrer.

13 l dimecres
Conferència-col·loqui. Sobre fets his-
tòrics recollits a l’Arxiu Ubach. Hora: 
20h. Lloc: Fundació Cultural Montcada 
(Major, 47).

14 l dijous
Cinema. El jurado, de Gary Fleder.  
Hora: 17h. Lloc: Sala Polivalent Casal 
Gent Gran Casa de la Mina. 

Inauguració. De l’exposició de pintura 
Des de la panxa del bou, de Maese Pé-
rez. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Muni-
cipal.

15 l divendres
Hora del conte. ‘Olla de grills, contes 
que parlen de música’, a càrrec d’Ada 
Cusidó. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 
Montcada Centre.

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

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

1 2 3

8 24 105 6 74

512 1 1413

J.Vila Pardo Pardo

Duran J.Vila J.VilaV.Nieto J.Relat RivasE.Relat

RivasE.Relat V.Nieto J.RelatGuix

Farmàciesfebrer

TEATRE INFANTIL 

 SÓC UN PALLASSO
Claret Clown

10 de febrer, 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 fotografi es
sobre el Carnaval 2008

Entre l’11 i el 17 de febrer

més informació: www.montcada.cat

9

11 13 15

CINEMA

EL DESTINO DE NUNIK
de Vittorio i Paolo Taviani
9 de febrer, a les 19 i 22h 
Preu: 4 euros
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>La bústia del lector >Editorial
Dependents
La Llei de la dependència (LA-
PAD) va nèixer ara fa un any 
però, gairebé com la majoria 
dels infants, encara no cami-
na. Si tot va bé, ho comença-
rà a fer aquest trimestre quan 
arribin els primers ajuts que 
tindran caràcter retroactiu, és 
a dir, els benefi ciaris cobraran 
des del moment en què van 
iniciar la tramitació. 
Malgrat tot, en aquests mesos 
s’han fet moltes passes, so-
bretot des dels Serveis Socials 
dels ajuntaments que han ha-
gut d’assumir noves tasques i 
molta més feina amb recursos 
limitats. En el cas de Montcada 
i Reixac es dóna la circumstàn-
cia que part del recorregut a 
fer ja es va iniciar fa anys amb 
la implementació progressiva 
de serveis destinats a perso-
nes dependents i a les seves 
famílies amb l’objectiu de fa-
cilitar-los el dia a dia, com ara 
la valoració i prestació d’ajudes 
tècniques, el transport adaptat, 
el grup de suport als cuidadors 
i el servei de teleassistència. 
Es tracta d’ajudes que, malgrat 
no ser competència municipal, 
s’apliquen i no despareixeran 
amb la nova Llei. D’altres sí 
són, ara per ara, incompati-
bles i això ha motivat diferents 
recursos que ha presentat la 
Generalitat fent que avui dia 
encara no se sàpiga amb cla-
retat si els actuals benefi ciaris 
de diferents prestacions les 
podran continuar mantenint. 
En aquests casos, el sentit 
comú hauria d’estar per so-
bre de confl ictes legals per 
garantir que cap persona de-
pendent es vegi perjudicada 
per l’entrada en vigor d’una 
Llei que, en principi, neix per 
ajudar-los a millorar la seva 
qualitat de vida. 

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 491. Direcció: Pilar Abián. Redacció: Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Silvia Díaz, Laura Grau, Rafa Jiménez, César Sánchez, Núria Sánchez i Sílvia Torres. Fotografi a: Santi Romero. Assessorament lingüístic: Servei Local 
de Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Disseny: Martí Riba. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: C. GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan 
José Perona. Consell d’Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. Webs: www.montcada.cat i www.montcadaradio.com 

el click laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra perso-
nes o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica laveu@montcada.org 

Disculpes
En resposta a la carta d’Esther Fi-
gueras, enviada al número anterior 
de La Veu, Andròmines vol, en pri-
mer lloc, posar en coneixement dels 
usuaris de la Minideixalleria que, 
efectivament, vam trobar difi cultats 
per proporcionar un servei adequat 
durant el darrers mesos del 2007. 
Així mateix, volem informar que, 
des del 15 de desembre, el servei 
ha reestablert el seu funcionament i 
horari habituals. 
Tanmateix, volem aclarir que estem 
en un moment de canvis en el re-
gistre de les dades per gestionar 
millor les bonifi cacions i reduir el 
consum de paper, de manera que 
actualment es controlen digitalment 
i, a fi nal d’any, podran ser llistades 
totes les visites per demanar les bo-
nifi cacions de la taxa de recollida 
d’escombraries a l’Ajuntament. Són 
canvis que requereixen temps i no 
s’apliquen d’un dia per a un altre.
Andròmines gestiona la Deixalleria i 
la Minideixalleria de Montcada des 
de fa molts anys i, gràcies a aquest 
servei, moltes persones en situació 
d’exclusió han tingut l’oportunitat 
d’insertar-se socialment i laboral-
ment. Així doncs, les incidències 
ocorregudes darrerament són fruit 
d’una situació conjuntural que es-
perem no es torni a repetir. Aprofi -
tem l’avinentesa per presentar les 
nostres més sinceres disculpes pels 
inconvenients que aquesta situació 
hagi pogut causar a la Sra Esther 
Figueras i a la resta de ciutadans de 
Montcada. 

Sebastià Heredia Bonilla
President d’Andròmines 

Concert pel Drets Humans
El 13 de desembre, a la parròquia 
de Can Sant Joan, i organitzat per 
la Comissió de la Festa Major, vàrem 
tornar a commemorar amb un concert 

de gospel el dia dels Drets Humans, 
els quals que no estan, ni de bon tros, 
assolits ni garantits en la majoria dels 
països del món. Aquest és un dels 
motius que ens impulsa, any rere any, 
a celebrar aquest dia que desitjaríem, 
de tot cor, no s’hagués de commemo-
rar mai més. La realitat, però, ens diu 
que haurem de continuar fent-ho.
A l’igual que els altres anys vàrem 
gaudir d’un gran concert de gospel 
a càrrec del Dani Alonso i la Coral 
de Gràcia, vells coneguts dels barri, 
doncs fa dos anys ja van ser ells qui 
ens van oferir el concert. La respos-
ta popular va ser molt bona, tenint 
en compte que el concert era a dos 
quarts de deu de la nit d’un dia labo-
rable i gèlid. El cert és que ens va fer 
vibrar gràcies a la magnifi ca actuació 
de Dani, la coral i els músics.
Crec sincerament que es va viure una 
bona estona, que ens va fer gaudir 
d’un bon gospel. Tothom ho repetia i 
molta gent ja pensava en l’any vinent, 
aixó sí: al nou Kursaal. Potser aquest 
any ha estat l’últim de fer-ho a la par-
ròquia, però estic totalment segur que, 
més d’un, la trobarà a faltar, tan lligada 
als sentiments del poble, per acollir un 
concert de gospel, un cant del senti-
ment.   

Jordi Salvador
Montcada

Respeto a los animales
En los últimos meses se están pro-
duciendo matanzas indiscriminadas 
contra una colonia de gatos que hay 
en la calle Campoamor de Terra Nos-
tra. Ciertas personas, sin el más mí-
nimo respeto por la vida animal, los 
matan con veneno o mataratas para 
poder lucir sus jardines de forma 
competitiva. Un día oí como alguien 
comentaba que su mamá compraba 
sardinas y les ponía veneno dentro 
para atraer a los gatos y acabar con 
ellos de la manera más ruín. La muer-

te de un animal por envenenamiento 
no es immediata, tarda de tres a una 
semana en producirse. Mientras tan-
to, el gato no come ni bebe, pierde 
el equilibrio y lleva un paso lento y 
doloroso. Su aspecto es rígido, de 
ojos perdidos y agonizantes. Pasados 
unos días ya no se levanta, tiene con-
vulsiones y temblores agonizantes 
hasta que su pobre hígado y riñones 
se han deshecho en su interior.
Verdaderamente me cuesta encontrar 
la diferencia entre animal y hombre, 
ya que ningún animal haría algo se-
mejante. Siento un profundo rechazo 
y vergüenza ajena hacia las personas 
que pueden hacer algo así. ¿De qué 
más son capaces? Recapaciten. 

CGA
Terra Nostra

UE Sant Joan Atlètic
Posiblemente recordemos todos el 
primer encuentro para formar parte de 
un nuevo proyecto. Todo era ilusión y 
motivación por parte de un grupo de 
catorce personas que adquirimos un 
compromiso y una cierta  dedicación, 
siempre valorando las necesidades 
de una entidad como el club espor-
tiu U. San Juan Atl. de Montcada y 
las posibilidades personales de cada 
miembro. 
Todos éramos conscientes de lo que 
conllevaba esta implicación. Un tra-
bajo a realizar altruísta para y por 
un colectivo, la repercusión social y 
deportiva para Can San Joan y la du-
ración de cuatro años. Todo en su co-
mienzo es alcanzable y predomina el 
entusiasmo, aunque progresivamente 
se traduce en trabajo y  difi cultades.
Con estas líneas, quiero agradecer la 
dedicación y rendir mi pequeño re-
conocimiento a estas personas que 
permanecen desde su inicio hasta 
la fecha, trabajando diariamente por 
la entidad. Ellos han demostrado el 
verdadero signifi cado de una palabra 

tan simple como es el compromiso, 
pero que es tan difícil de demostrar. 
Ejemplo de ello son las personas 
que se han ido desvinculando poco 
a poco, argumentando su porqué o 
simplemente por no haber consegui-
do un objetivo o benefi cio personal 
que camufl aban a través de este co-
lectivo. Cualquier agradecimiento es 
minúsculo con la aportación personal 
que me habéis transmitido y el saber 
que personas tan legales y compro-
metidas como vosotras, son difíciles 
de encontrar. Ese presidente, José 
González Castilla, que me ha demos-
trado el grado de experiencia que 
nos falta a muchos con la humildad 
que le caracteriza. Esa gran persona, 
Toni Ortega, incombustible, que ha 
trabajado por activa y por pasiva sin 
reprochar nada a nadie y que ha sido  
fundamental para la evolución de la 
entidad. Y, por último, dos enormes 
personas que lo sustentan todo, Paco 
Cost y Miguel San Nicolás, sin ellos 
el día a día del club sería imposible, 
ya que cuidan hasta el último detalle 
y son los que más conocen este club 
y su historia.
Gracias compañeros, hemos demos-
trado que el compromiso sin retribu-
ción y sin egoísmo es posible e incluso 
genera amistad. Nadie nos puede re-
prochar que no hemos cumplido con 
nuestro compromiso ya que lo hemos 
hecho lo mejor que hemos podido. 
Nuestra candidatura se acaba, el fu-
turo esta por decidir, es una incógni-
ta. Lo que no me cansaré de repetir lo 
positivo que nos llevamos los unos de 
los otros y el grado de comprensión 
que hemos conseguido.

Juan Luis López
Montcada

Fe d’errates
La revista La Ribera és casa teva l’edita 
la Taula Cívica, amb el suport econòmic de 
l’Ajuntament i la Generalitat a través de la Llei 
de barris, i no pas el Consistori com vam dir 
erròniament en l’anterior número.

El proper número, el 15 de febrer

el clic

Passos a vianants que acaben en parterres 

No sóc precisament entès en el disseny 
d’espais públics però, com a veí, passejo 
sovint pel municipi i veig coses que no aca-
bo d’entendre. Algú em pot explicar com es 
fan passos  de vianants que acaben en par-
terres? Ja n’he trobat dos: un a la Font Pu-
denta, al costat de la riera de Sant Cugat, i 
l’altra a la Rambla dels Països Catalans. Els 
passos han facilitar el trànsit dels vianants, 
no complicar-lo encara més.  

JMF |  MONTCADA

laveu@montcada.org

Com quedarà l’enllaç de la carretera que ve de Ripollet per agafar la 
C-17 en direcció Mollet, a l’alçada de l’aparthotel, quan el soterrament 
del vial estigui enllestit? 
José Miguel Delgado | Pla d’en Coll
El projecte de soterrament de la C-17 preveu la construcció d’un en-
llaç soterrat que permetrà la incorporació al vial, en direcció cap a la 
Llagosta, dels vehicles que provinguin de la zona industrial de Ripollet 
pel carrer de Can Tapiola, paral·lel al Ripoll. Actualment, la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat està treballant en la redacció 
d’un projecte complementari que permetrà executar totes les actuaci-
ons d’urbanització acordades amb l’Ajuntament, incloent-hi el tracta-
ment del carrer de Beat Oriol, des de la C17 fi ns al carrer Monturiol | 
Jordi Climent (PSC), president de l’Àrea de Política Territorial
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Vetllarem per la salut i per la qualitat de l’aire
Davant la possibilitat que el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, dirigit per Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, autoritzi l’ús 
de llots de depuradora com a combustible a les 
cimenteres en substitució del combustible fòssil 
actual (carbó de coc), el Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) a Montcada i Reixac adoptem el 
compromís, tant com a formació política com, des 
de la responsabilitat que tenim des del Govern, 
de vetllar per la qualitat de l’aire de Montcada i 
Reixac, instant al Departament de Medi Ambient 

i Habitatge a establir els sistemes de mesura i 
control necessaris per garantir la salut dels mont-
cadencs i montcadenques.
Així, des del PSC considerem plenament vigent la 
moció aprovada per unanimitat al Ple del 23 de 
desembre de 1999, mitjançant la qual manifes-
tàvem el posicionament contrari a la incineració 
de residus a les cimenteres.
No hem d’oblidar, però, que des de fi nals del 
1999 fi ns a l’actualitat han transcorregut gairebé 
vuit anys i que durant aquest temps s’han dut a 
terme una sèrie d’actuacions, proves i anàlisis per 

part de la Generalitat de Catalunya d’acord amb 
les tendències tant a nivell europeu com estatal 
d’impulsar polítiques de valorització de residus.
Mentre la Generalitat de Catalunya, però, repre-
sentada en aquest cas per la Direcció General 
de Qualitat Ambiental del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, no adopti una decisió clara i 
concreta, refermada per arguments contundents 
que permetin assegurar que no afecta a la salut 
de la nostra ciutadania, des del PSC defensarem 
el posicionament del Ple municipal contrari a l’ús 
d’aquests combustibles.

La política del avestruz 
No es verdad que el avestruz esconda su cabeza 
dentro de la arena cuando siente peligro. Sin em-
bargo de esta creencia han surgido dos dichos: “la 
táctica del avestruz” referida a no comprometerse 
con nada, y “la política del avestruz” actitud de 
negación de quien prefi ere no afrontar los proble-
mas. Ambos son perfectamente aplicables a nu-
estro alcalde y a su equipo de gobierno. Como ya 
han hecho en otras ocasiones, ante la posibilidad 
de que se le conceda la licencia medioambien-
tal para el uso de combustibles fósiles a Lafarge, 
lejos de tirar del carro al lado de los vecinos, ha 

preferido enterrar su cabeza en la arena. Parece 
ser que la Generalitat no puede denegar la citada 
autorización porque la empresa cumple con todos 
los requisitos que establece la ley. Lo que estaría 
mal es la ley, pero eso es otro tema. 
Desde el Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
su alcalde, Juan Antonio Vázquez (PSC), ha ase-
gurado que “no hay necesidad de solicitar una 
moratoria ya que existe voluntad política de no 
otorgar la medioambiental para el uso de combus-
tibles fósiles”. Nuestro Consistorio tiene la posibili-
dad de solicitar en sesión plenaria una moratoria, 

como han hecho otros municipios. ¿A qué espera 
nuestro alcalde para actuar? Dada la ambigüedad 
con la que está actuando el Ayuntamiento, haci-
endo incluso de “corre ve y dile” a los responsa-
bles de la Generalitat sobre la actitud que en este 
tema tiene ICV-EUIA Montcada, nuestro grupo ha 
decidido hacer una moción en la que se exigirá la 
petición de moratoria y un claro y rotundo posici-
onamiento en contra de la incineración de lodos/
combustibles fósiles en la cementera. Montcada i 
Reixac no se merece “políticos avestruces”.

La valentia de la Coordinadora i dels sindicats
Sempre ha estat “vox populi” la utilització de 
l’enchufe com a eina per entrar a treballar a les 
administracions públiques. Ningú, però, no s’ha 
atrevit fi ns ara a posar el cascavell al gat. Uns 
perquè creuen que denunciar-ho és cosa del sin-
dicats i els altres perquè defensen que la denún-
cia ha de ser política. Però, fet i fet, el mutisme 
ens en fa a tots còmplices. En aquest espai volem 
felicitar i donar ple suport als delegats de la Co-
ordinadora de Personal de l’Ajuntament, CCOO, 
UGT i SPPM  que han estat capaços de denun-
ciar, ja fa uns mesos, les irregularitats comeses per 

l’Ajuntament en contractar personal a través d’una 
empresa de serveis i que ha obligat a fer una con-
vocatòria de places tal i com preveu la llei.
I ara, en aquest mes de gener,la denúncia ha es-
tat per les darreres contractacions realitzades a la 
Societat Municipal Montcada Òptima S.A i a l’Ins-
titut Municipal d’Esports: “No reuneixen els re-
quisits de publicitat, transparència i igualtat que 
exigeix la normativa vigent. L’Ajuntament utilitza 
aquests llocs de treball d’una manera clientelista 
i tanca les possibilitats de promoció professional 
al personal laboral i funcionari en plantilla”. Així 

mateix els sindicats han acordat que posaran a 
disposició dels serveis jurídics corresponents tota 
la informació respecte a aquestes contractacions 
per procedir a la seva anàlisi i denúncia jurídica 
i comunicaran als grups polítics de l’Ajuntament 
les presumptes irregularitats detectades.
Com que, en aquest sentit, tots els partits estem 
sota sospita –i també alguns delegats que es creu 
estan exercint aquest càrrec per treure’n un profi t 
propi– animem els sindicats que arreu del territori 
segueixin el model que han encetat a Montcada i 
denunciïn les irregularitats.

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Que el conseller vingui i ens ho expliqui
El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac va 
aprovar, per unanimitat, en data de desembre 
del 1999, una moció per a excloure la incinera-
ció de residus als forns de les cimenteres.
L’acord constava de tres punts: 1r. Instar al go-
vern municipal a no autoritzar la incineració de 
residus a la fàbrica de ciment Asland.
Resposta: El govern municipal, del que CiU en 
forma part, mai ha autoritzat, en aquests darrers 
8 anys, la incineració de residus a la fàbrica de 
ciment.
2n. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya 

que exclogui la incineració de residus als forns 
de les cimenteres.
Resposta: amb data de desembre del 2006, el 
Departament de Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya, de la que és conseller el Sr. 
Francesc Baltasar (ICV-EUiA), va signar un Con-
veni de col·laboració amb l’Agrupació de Fabri-
cants de Ciment de Catalunya, per incinerar els 
fangs secs de les depuradores, com a energia, a 
les fàbriques de ciment.  
3r. Instar al Parlament de Catalunya a accelerar 
la tramitació de la Iniciativa Legislativa Popular 

per a la prohibició de la incineració de residus.

Prou de passar els morts als altres, que cadas-
cú assumeixi la seva responsabilitat. Per això, 
exigim, davant l’alarma social creada que, el Sr. 
Baltasar, conseller de Medi Ambient, vingui a 
Montcada i Reixac i expliqui a tots els montca-
dencs i montcadenques perquè va signar l’acord 
amb les cimenteres i, si l’acord que va signar, 
és perjudicial o no per a la salut dels ciutadans i 
ciutadanes de la nostra ciutat. 
Que vingui i ens ho expliqui.

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Nota del Consell d’Administració: D’acord amb el llibre d’estil de La Veu, aprovat pel Ple l’any 2003, la publicació cedeix aquest espai als grups municipals perquè es posicionin sobre qües-
tions d’àmbit local. Els textos que incompleixin aquesta normativa no seran publicats. Per aquest motiu, en aquest número no apareix l’escrit del PPC.
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>Cultura TEA345, al Concurs 
de Teatre Amateur de 
Ripollet. PÀG. 28

Maese Pérez presenta 
una mostra inspirada en 
els contes. PÀG.  27

Més de 800 persones desfi la-
ran el 2 de febrer a la Rua de 
Carnaval 2008 que organitza 
l’Ajuntament. En total hi parti-
ciparan 15 comparses, comptant 
la del Consistori, que encapça-
larà la desfi lada i acollirà el Rei 
Carnestoltes i el grup Batukada 
Akaramba. Darrera d’aquesta 
ca  rro  ssa es podran afegir les 
persones que vagin disfressades 
i que no formin part de cap com-
parsa. 
El punt de sortida de la Rua serà 
el carrer Bifurcació de Can Sant 
Joan (18h) i el recorregut pas-
sarà per Bateria, Masia, Mina, 
avinguda de la Unitat, Pasqual, 
Elionor, Major, Pont de la Salle, 
Rambla dels Països Catalans, 
Camí de la Font Freda i pavelló 
Miquel Poblet.

Sambòdrom. Un any més el sam-
bòdrom es farà al pavelló, quan 

acabi la desfi lada. Els partici-
pants oferiran les seves coreogra-
fi es davant del públic. Després se 
sortejaran dos viatges per a dues 
persones entre les comparses. El 
grup Pentina el Gat s’encarre-
garà d’a me  nitzar l’acte. A la 
mitjanit s’ini cia rà el Gran Ball de 
Carnaval, amb l’Orquestra Ci-
marrón. El 3 de febrer al migdia 
hi haurà ball de disfresses i ball 
infantil a la plaça de l’Església 
amb el grup Sapastres.
Montcada i Reixac acomiadarà 
el Rei Carnestoltes el 6 de febrer, 
a la Plaça de l’Església, amb una 
festa. La Companyia Flig Flag 
i els alumnes dels cursos de te-
atre de la Regidoria de Cultura 
seran els encarre gats d’animar la 
jornada, que inclourà una xoco-
latada infantil. Can Cuiàs també 
celebra la seva festa de carnaval 
l’1 de febrer (17h) amb Rua, con-
curs de disfresses, xocolatada i 
un espectacle infantil.

CARNAVAL 2008

Una de les novetats és que l’Ajuntament sortejarà dos viatges per a dues persones després del Sambòdrom, al pavelló Miquel Poblet

Un total de 14 comparses participarà a la 
Rua 2008 que tindrà lloc el dia 2 de febrer
Laura Grau | Redacció

Nova edició del Concurs de Sardines. Cada vegada 
té més seguidors el Concurs de Sardines que la Regidoria de Cultura 
organitza coincidint amb el Comiat del Rei Carnestoltes (6 de febrer, 
a la plaça de l’Església, 17.30h). La participació augmenta i també la 
varietat i l’originalitat dels dissenys, que poden estar fets de paper, plas-
tilina i materials reciclats. Les millor sardines són premiades amb un 
“barret carnavalero” | LG

ARXIU/SILVIA DIAZ

‘Sangre Flamenca’ es 
fusiona amb el tròpic
A la Rua del 2007 va ser una 
de les comparses més diver-
tides. Un grup de 17 nois 
dis fressats de sevillanes, de 
negre i amb ‘peineta’, va des-
fi lar amb la resta de compar-
ses però, a diferència de la 
majoria, no duia preparada 
ni coreografi a ni posada en 
escena. Espontanis i desen-
fadats, aquests joves van de-
mostrar que per participar a 
la Rua només cal tenir ganes 
de gresca. El grup compta 
amb 35 joves de Can Sant 
Joan, Terra Nostra i la Ribera 
i una carrossa que evocarà el 
tròpic. “Aquest any ens ho 
hem currat més” –explica 
Marc Rodríguez | LG          

El grup d’Aeròbic 
desfi la sota la pluja
Les alumnes dels cursos 
d’aeròbic del gimnàs mu-
nicipal són les impulsores 
d’aquesta comparsa exclusi-
vament femenina que des-
fi larà al ritme de la famosa 
cançó ‘Singing in the rain’ 
(‘Cantant sota la pluja’) de la 
pel·lícula d’Stanley Donen. 
El grup, format per vint per-
sones, va participar a la Rua 
fa dos anys amb disfresses 
de noies ‘ye-ye’. Segons 
María Jesús Vizcaíno, una 
de les responsables, cada 
component s’ha fet la  dis-
fressa a casa seva seguint 
el patró i els materials acor-
dats. El que més feina els 
ha suposat és “preparar la 
carrossa i assajar la coreo-
grafi a, on no poden faltar 
els paraigües” | LG
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L’equipament de Can Sant Joan podria 
obrir les seves portes el mes de juny

KURSAAL
La biblioteca 
de Pla d’en Coll 
acollirà arxius 
de la Fundació 
Cultural

L’Ajuntament està negociant 
amb la Fundació Cultural la 
cessió de dos dels seus princi-
pals arxius històrics: l’Arxiu 
Xa vier Fàbregas, que comprèn 
documen tació diversa sobre la 
vida i l’obra d’aquest escriptor i 
estudiós del fet teatral, i l’Arxiu 
Ubach, un veritable tresor docu-
mental on es poden trobar retalls 
de la vida de Montcada dels se-
gles XIX i XX i una col·lecció 
de 500 testaments antics que es 
remunten al segle XVII. La pre-
sidenta de la Fundació, Núria 
Cervera, ha manifestat la volun-
tat de l’entitat que tota aquesta 
valuosa documentació estigui a 
l’abast dels ciutadans. 

Condicions. “La cessió es farà 
sempre hi hagi garanties de la 
seva correcta conservació i di-
vulgació”, ha explicat Cervera. 
Una de les condicions per cedir 
els arxius és que es contracti per-
sonal especialitzat que s’ocupi 
d’ordenar i classifi car el material 
dels arxius perquè pugui ser con-
sultat per qualsevol personal inte-
ressada. La Fundació mantindrà 
la seva seu al carrer Major, 47.

Seu de la Fundació Cultural | LG

L’edifi ci serà gestionat des de l’Àrea Social de l’Ajuntament i oferirà una programació cultural estable

L’edifi ci del Kursaal està ubicat al carrer Masia, 43 i té una superfície de 2.160 metres quadrats | LAURA GRAU

Les entitats que estiguin interessades 
a disposar d’un espai de trobada al 
Kursaal ja poden formalitzar la seva 
sol·licitud a la Regidoria de Participa-
ció Ciutadana. L’equipament disposa 
de sis aules a la primera planta desti-
nades a aquest ús, a més de dues sa-
les de reunions que les associa cions 
podran demanar puntualment. El re-
glament que regularà les condi cions 
de cessió d’aquests espais l’està 
elaborant una comissió formada per 
representants del teixit associatiu i del 
Consistori. Una quinzena d’entitats 
va acudir a la reunió que va convo-
car l’Ajuntament el 21 de gener per 
explicar aquestes qüestions amb la 
presència de la presidenta de l’Àrea 
Social, Ana Rivas (PSC), la directora 
del departament, Marga Vilalta, i el di-
rector de Presidència, Román Castro. 

Una de les entitats de Can Sant Joan 
que més s’ha implicat en la consecu-
ció i el seguiment del projecte és l’AV. 
Un dels seus membres,Pep Martínez, 
va destacar “el disseny i la llumino-

sitat de l’edifi ci”. Pel que fa al seu 
funcionament com a centre cívic i 
equipament social i cultural, Martínez 
opina que “s’haurà de veure l’opera-
tivitat en la pràctica” | LG

Les entitats de Montcada ja poden sol·licitar l’ús dels espais

Román Castro,  Ana Rivas i Marga Vilalta, a la reunió sobre el Kursaal | LG

l’apunt

Durant la primera setmana de 
febrer està previst que l’empresa 
constructora faci el lliurament 
ofi cial de l’obra del Kursaal a 
l’Ajuntament. L’equipament ja 
està enllestit, només queda do-
tar-lo de l’equip d’image i so i 
de les butaques retràctils de la 
sala polivalent. La presidenta de 
l’Àrea Social de l’Ajuntament, 
Ana Rivas (PSC), ha anunciat 
que la inauguració podria fer-se 
a fi nal de juny, coincidint amb la 
Festa Major de Can Sant Joan.
La comissió de seguiment de les 
obres, formada per representants 
municipals i veïns, va visitar el 
21 de gener el Centre Cultural 
de La Roca per comprovar el 
funcionament de les butaques 
retràctils d’aquest equipament. 
Segons Rivas, “aquest sistema 
permet que la sala tingui la 
polivalència que li volem do-
nar”.

Funcionament. El Kursaal serà 
gestionat des de l’Àrea Social 
de l’Ajuntament, ja que no no-
més funcionarà com a centre 
cívic sinó com un equipament 
municipal més, on s’organitza-
ran cursos, tallers, exposicions i 
espectacles des de la Regidoria 
de Cultura, que farà una pro-
gramació conjunta amb la de la 
Casa de la Vila i el nou teatre-au-
ditori. El Kursaal també acollirà 
un equip de Serveis Socials  i el 
servei d’atenció precoç DAPSI.

El Kursaal no només 
funcionarà com a 
centre cívic, sinó  
com un equipament 
municipal més

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció
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Es fan públiques les bases del desè 
Premi d’Investigació de Montcada
El projecte premiat està dotat amb 3.000 euros i s’ha d’executar en un període de cinc mesos 

Les persones interessades a parti-
cipar a la desena edició del Premi 
d’Investigació que convoca l’A-
jun tament hauran de presentar 
les propostes del 14 al 25 d’abril 
de 2008. L’objectiu del certamen 
és promoure la investigació sobre 
Montcada i Reixac des dels àm-
bits de la història, l’arqueologia, 
la sociologia i l’economia, entre 
d’altres. El projecte premiat està 
dotat amb 3.000 euros i s’haurà 
d’executar en un període màxim 
de cinc mesos a partir de la data 
en què es faci pública la decisió 
del jurat.

Bases. Les bases del certamen es 
poden trobar a la Regidoria de 

Cultura o bé al web de l’Ajun-
tament, www.montcada.cat. L’ante-
rior edició la va guanyar M. José 

Duran per un treball sobre els 
usos del sòl del municipi entre 
els anys 1900 i 2000.

CONCURSOS

M.José Duran, a l’esquerra, va ser la guanyadora del 9è Premi d’Investigació | ARXIU/SD

Laura Grau | Redacció

Nova edició del Concurs de cartells
La Regidoria de Cultura ha fet 
públiques les bases del vintè Pre-
mi de Cartells de Festa Major. 
En la modalitat d’adults es po-
den presentar persones nascudes 
l’any 1992 i majors de 16 anys. 
La mida del cartell haurà de ser 
un DIN-A3 i es pot utilitzar un 
nombre il·limitat de tintes. 
El disseny guanyador rebrà un 
premi de 1.000 euros i es con-
vertirà en la imatge del cartell 
anunciador de la Festa Major 

2008. El jurat també selecciona-
rà 10 cartells per a les festes ma-
jors dels barris. A tres d’aquests 
cartells se’ls atorgarà un accèssit 
de 200 euros. En la modalitat 
infantil, poden participar els nas-
cuts entre els anys 1993 i 2001, 
ambdós inclosos, que visquin o 
estiguin escolaritzats al municipi. 
Cada concursant pot presentar 
un cartell en DIN-A4 o DIN-A3. 
El termini per presentar treballs 
estarà obert fi ns al 21 de febrer a 
l’OAC i al PAC de Can Cuiàs.

Laura Grau | Redacció

Imatge del cartell de l’any passat | ARXIU

‘Guanya’t un 
punt’ premiarà 
els millors 
punts de llibre
El 13 de març és l’últim dia per 
presentar punts de llibre al Con-
curs Guanya’t un punt  que organit-
zen les Biblioteques de Montcada 
i la Regidoria de Cultura. Hi ha 
cinc categories segons la data de 
naixement, que se situa entre el 
2004 i el 1992. El format haurà 
de ser de 21x 5,5, sobre cartolina 
i amb un nombre il·limitat de tin-
tes. Cada participant pot presen-
tar un punt de llibre darrera del 
qual s’ha d’enganxar una etique-
ta amb el nom i cognoms, el te-
lèfon, l’adreça, la data de naixe-
ment i l’edat. El jurat escollirà 2 
punts de llibre guanyadors per a 
cadascuna de  les categories. Els 
premis consistiran en llibres i lots 
de material de pintura. Tots els 
treballs presentats s’exposaran a 
la Casa de la Vila del 14 al 27 
d’abril | LG

‘Vet aquí un gat’ 
premia contes 
per nens escrits 
per adults
Fins al 12 de març estarà obert 
el termini del Xè Premi de Con-
tes Vet aquí un gat que convoca 
l’Ajuntament. La narració ha de 
ser en català, inèdita i de tema 
lliure, i s’ha d’adreçar a infants 
d’en tre 6 i 9 anys. L’extensió dels 
treballs és d’un mínim de 5 i un 
màxim de 10 fulls i es presenta-
ran en un sobre tancat amb títol 
i pseudònim per correu postal 
o personalment a l’OAC. Tam-
bé hi ha la possibilitat de fer-ho 
per correu electrònic, a l’adreça 
ajuntament@montcada.org.
El primer premi està dotat amb 
900 euros i el fi nalista, amb 450. 
Si el jurat ho considera oportú 
podrà establir un premi local. El 
veredicte i el lliurament de pre-
mis es farà a l’abril, en el marc de 
les activitats commemoratives de 
la Diada de Sant Jordi | LG 

Novena edició 
d’‘Els Contes 
d’en Sergi’ 

El Premi de 
l’Abi rep una 
trentena d’obres

El Centre Juvenil La Ballesta 
ha allargat fi ns al 8 de febrer el 
termini per presentar treballs a 
la novena edició del Premi Els 
Contes d’en Sergi que convida els 
nens d’entre 6 i 12 anys a escriu-
re contes. Hi ha dues categori-
es, la de 6 a 9 anys, i la de 10 
a 12. Cada conte ha de portar 
una il·lustració i es valoraran els 
elements fantàstics i els diàlegs. 
Els treballs es poden presentar a 
l’Auditori i a Can Tauler | LG

Un total de 34 autors de dife-
rents punts de la geografi a cata-
lana han presentat obres al 12è 
Premi de Narrativa Curta “Ate-
neu Domingo Fins” que organit-
za l’Abi.  La dotació del certamen 
és de 1.000 euros. Pel que fa a 
la categoria juvenil –que l’any 
passat es va anul·lar per falta de 
participants–, s’hi han presentat 
quatre treballs. El veredicte es 
farà públic el 23 de febrer en el 
decurs d’un sopar literari | LG
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“Tots els artistes intentem seduir 
el públic amb les nostres obres”
El 14 de febrer inaugura una exposició de pintura a l’Auditori on revisita els contes clàssics

Aquesta exposició neix, com diu 
el seu títol “Des de la panxa del 
bou”, és a dir, des de la instros-
pecció que Maese Pérez (Casp, 
1967) practica cada dia al seu es-
tudi de Can Sant Joan per donar 
a llum les seves creacions. Allà 
hi té tota mena d’objectes ex-
travagants que rescata de l’oblit 
per convertir-los en peces d’art i 
font d’inspiració. Després de tres 
anys d’immersió en el món dels 
contes infantils, l’artista exposa 
a l’Auditori una vintena d’obres 
que ens remeten a personatges 
i situacions que formen part de 
l’imaginari col·lectiu.

-Com neix la idea de l’exposició?
És un deute que tenia amb els 
meus fi lls Víctor (10) i Olga (6) 
i la seva afi ció als contes. La re-
lectura d’aquests relats des del 

punt de vist adult em va inquie-
tar perquè trobem un seguit 
d’arquetips i regles socials total-
ment desfasats. També m’atrau 
la idea de la repetició de deter-
minats clixès. 
-Malgrat tot, els contes continuen 
fascinant els nens.
Sí, és clar. Són fascinants. Estan 
plens de personatges seductors. 
N’hi ha de bons com el Flau-
tista d’Hamelin, però també 
do lents com el gat de la Rateta 
Presumida. Els artistes, d’al-
guna manera, també intentem 
seduir el públic amb la nostra 
obra. Cada conte em proporci-
ona una excusa per parlar de 
temes actuals. Per exemple,  el 
llop de la Caputxeta pot simbo-
litzar la inseguretat ciutadana. 
La sabata de la Ventafocs esde-
vé el somni dels joves que van a 
la televisió per ser famosos, tots 

volen fi car-hi el peu, al preu que 
sigui. En fi , els contes són una 
font inesgotable.
-És una exposició apta per a nens?
No és per a nens encara que el 
referent sigui l’univers infantil. 
El públic l’ha de mirar amb 
ànima de nen, però amb certa 
actitud de “metge forense” per 
anar més enllà del conte. Cada 
obra va acompanyada d’un frag-
ment del conte que l’ha inspi ra-
da per situar l’espec ta dor, pe rò 
que ningú esperi trobar-hi il-
lustracions.
-No és habitual fer una exposició 
de pintura sobre paper.
La tel·la no em semblava ade-
quada, suposo que m’ha infl uït 
que el suport dels contes sem-
pre ha estat el paper.  Després 
de moltes proves, vaig trobar 
un paper d’estrassa que em per-
met recrear el pas del temps.

ENTREVISTA AMB MAESE PÉREZ

Maese Pérez al seu estudi de Can Sant Joan davant d’una de les seves obres | LAURA GRAU

Laura Grau | Can Sant Joan

Valls aposta pel color i la geometria
La pintora terrassenca Anna 
Valls exposa a l’Auditori fi ns al 
10 de febrer una mostra abstrac-
ta inspirada en la natura i el pai-
satge, els dos referents més clars 
de la seva obra. L’exposició es va 
inaugurar el 17 de gener amb la 
presència de la regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), que 
va destacar el fet que Valls ha es-
tat seleccionada en dues ocasions 
al Premi de Pintura Juan Ramón 
Masoliver. Valls va manifestar 
l’interès que li desperta aquest 
certamen, “perquè aposta per 
premiar propostes arriscades i 
innovadores”, va dir. 
L’artista, llicenciada en Be-
lles Arts per la Universitat de 

Barcelona (UB), aposta pels co-
lors vius i lluminosos i l’harmo-

nia de les formes. També inclou 
versos en algunes creacions.

Laura Grau | Montcada

Cazurro dóna la seva visió 
sobre Europa i els Balcans
El Centre Cívic Antigues Escoles 
de Mas Rampinyo, seu de l’Agru-
pació Fotogràfi ca de Montcada i 
Reixac (Afotmir) acollirà entre 
l’1 i el 29 de febrer una exposi-
ció de fotografi a de Carlos Ca-
zurro Burgos (Valladolid, 1975). 
La mostra està formada per una 
trentena de fotografi es que refl ec-
teixen la realitat quotidiana de 
diferents països d’Europa, amb 
una mirada especial als Balcans. 
L’exposició també inclou sèries 
experimentals de revelats on Ca-
zurro “dóna una visió nova del 
present de la mà d’allò antic, 
una altra dimensió”, en parau-

les de l’historiador d’Art, José 
Manuel Rodríguez, que ha fet la 
presentació de la mostra.

Laura Grau | Mas Rampinyo

Una de les fotos de Cazurro | C.CAZURRO

La pintora Anna Valls,  al costat de la Regidora de Cultura, Amèlia Morral (CiU) | LAURA GRAU
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Ocumé tanca la gira del cedè ‘Aire’ 
amb un concert multitudinari
El grup acomiada la cantant Mònica Díaz i prepara nou espectacle per al proper estiu

El concert del grup a capella  Ocumé va tenir lloc el 26 de gener a l’Auditori Municipal i va registrar un ple total | SANTI ROMERO

El grup de teatre TEA 345,  
amb el muntatge ‘El diari 
d’Anna Frank’, és una de les sis 
companyies que participaran al 
VI Concurs de Teatre Amateur 
Valentí Velilla, que organitza el 
Patronat Municipal de Cultura 
de l’Ajuntament de Ripollet.
El jurat ha escollit el grup 
montcadenc d’entre 28 com-
panyies que optaven a ser fi -
nalistes. TEA 345 actuarà el 
17 de febrer al Teatre Auditori 
de Ripollet (19h). Les persones 
que vulguin assistir-hi poden 
adquirir l’entrada al Centre 
Cultural de Ripollet (Rambla 
de Sant Jordi 2-4), al preu de 

3,50 euros. El certamen repar-
teix tres premis de 1.000, 700 i 

400 euros i diversos guardons 
sobre interpretació i direcció. 

Silvia Díaz | Redacció

El grup TEA 345 actuarà al Concurs 
de Teatre amateur de Ripollet

‘Ana Frank’ es va estrenar a la Unió de Mas Rampinyo el passat estiu | S.ROMERO/ARXIU

La Pegatina farà un concert al Boulevard. El grup 
La Pegatina actuarà el 9 de febrer al Pub Boulevard de Montcada (20h) 
on tocarà els temes del seu primer treball Al Carrer!  i alguns de nous 
que formaran part del seu segon àlbum, que té previst enregistrar al 
fi nal de l’estiu. L’entrada és gratuïta i l’aforament, limitat. La banda que 
lidera Rubén Sierra està immersa en la Conxi Tour 2008 que la durà per 
diferents llocs de la geografi a catalana i espanyola | LG

LA PEGATINA

La màgia de la veu

 Genís Seuma, periodista

Amb la tranquil·litat que suposa cantar davant de la teva gent, el grup de 
música a capella Ocumé va oferir un recital a l’Auditori el 26 de gener. En 
aquesta ocasió, però, el concert era especial per dos motius: el comiat 
de la Mònica Díaz, una de les cantants que es va iniciar en aquesta exi-
tosa aventura ja fa catorze anys, i la presentació d’alguns dels temes de 
l’esperat nou espectacle. A l’escenari es respirava una estranya emoció 
que recorria les butaques i que, al ritme de les set càlides veus dels seus 
components (Francesca, Maria Josep, Daniel, Xavier, Alícia, Robert i Mò-
nica), es va traslladar al carrer, on nombroses persones es van quedar 
sense entrada. Un ple total per a aquest grup que destil·la harmonia 
escènica a cada nota.
Sota una treballada il·luminació a joc amb les divertides coreografi es del 
grup, el concert va fer un repàs a alguns dels temes més coneguts de 
la música internacional, des del jazz fi ns al rock, passant per la cançó 
d’autor. Clàssics del seu repertori com Living on a prayer de Bon Jovi o 
Tres gotas de agua bendita, de Celia Cruz, recollien merescuts aplaudi-
ments, si bé la nota de color se la van endur els quatre temes nous que 
van fer, a mode de tast, les sis veus que continuaran a partir d’ara. El 
públic va gaudir en primícia i sàviament repartits al llarg del xou, de Los 
pajaritos, del dominicà Juan Luis Guerra; Think, de la “reina del soul” 
Aretha Franklin; Grace Kelly, del libanès Mika i Message in a bottle, un 
dels clàssics de The Police. 
Una de les sorpreses fi nals que els fans van agrair corejant algunes es-
trofes va ser poder tornar a sentir la peça Que tinguem sort de Lluís 
Llach, tema desaparegut des de fa un temps del repertori d’Ocumé i 
que en aquesta ocasió va voler dedicar a la Mònica. Vista la màgia de les 
seves veus… que tinguin sort, ja que de qualitat no els en falta. 

MÚSICA
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L’SLC busca  
voluntaris i 
aprenents de 
català

El Servei Local de Català (SLC) 
ha iniciat una campanya per bus-
car nous voluntaris i aprenents 
per al programa “Voluntariat per 
la llengua” de cara al nou acte de 
constitució de parelles lingüís-
tiques que tindrà lloc al febrer.  
L’objectiu és facilitar a totes les 
persones que tenen coneixe-
ments bàsics de català i es volen 
llançar a parlar-lo que el puguin 
practicar en un context real i re-
laxat. El mínim compromís que 
es demana és una participació de 
10 hores: 1 hora a la setmana, 
durant 10 setmanes. Els interes-
sats poden adreçar-se al SLC o 
bé trucar al 935 751 644.

Una voluntària i una aprenent | ARXIU/LG

el retro-visor Sílvia Torres
Fundació Cultural

Productos Aditivos S.A, més coneguda antigament com la Sopa Prisa i, després, la Sacarina, es va fundar l’any 1929

L’origen de l’empresa Productos 
Aditivos S.A, ubicada actualment 
al polígon de la Ferreria, es re-
munta a l’any 1929. El llicenciat 
en farmàcia Alfred Riera i Martí 
Maresma, veïns d’Arenys de Mar, 
s’inicien en la compra i venda de 
productes químics i d’adrogueria 
en un petit magatzem de la Car-
retera Vella. El 1935 l’empresa es 
trasllada a un terreny més am-
pli ubicat on ara hi ha l’edifi ci de 
l’Ajuntament, a l’avinguda de la 
Unitat, i s’especialitza en la fabri-

cació de cloroform anestèsic i àcid 
píric, productes molt demandats 
per atendre les necessitats sanità-
ries del tràgic moment que viu el 
país. A principi dels quaranta ini-
cien la producció de sulfamides i 
sacarina destinades a laboratoris i 
farmàcies. La fabricació de pasti-
lles suposa l’entrada de mà d’obra 

femenina a la secció d’envasat, 
ja que les pastilles es comptaven 
a mà. Hi treballen unes quaranta 
dones. La cap del laboratori és 
per primera vegada una dona, 
María Josefa Huertas, llicenciada 
en Ciències Químiques. El 1947 

es constitueix la societat anòni-
ma Productos Riera (PRISA), que 
aviat serà coneguda pel seu pro-
ducte estrella, la sopa Prisa, que 
es fabrica en cubets i també en 
sobres. Als vuitanta deixa de fabri-
car la popular sopa i aposta pels 

edulcorants sintètics com la saca-
rina, nom amb que va començar 
a ser coneguda. La necessitat de 
més espai obliga l ‘empresa l’any 
1986 a traslladar-se al polígon la 
Ferreria. Avui dia exporta els seus 
productes arreu del món.

Del cloroform a la sopa i la sacarina

A la secció d’envasat de l’antiga Productos Riera hi treballaven una quarantena de dones de Montcada i Reixac | ARXIU FUNDACIÓ CULTURAL

La fabricació de 
pastilles suposa 
l’entrada de mà 
d’obra femenina

Laura Grau | Redacció
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Pablo Camarero deixa 
La Salle per motius 
personals. PÀG. 32

Èxit de públic al partit de 
futbol indoor del 
FC Barcelona.  PÀG. 33

FUTBOL. Primera divisió catalana    

La Junta del CD Montcada dimiteix 
en bloc i força una comissió gestora

>Esports

La crisi econòmica del club empeny la directiva de Gonzalo Frasnedo a renunciar un mes després de la marxa d’Antoni Alcalà

La situació esportiva de relativa 
tranquil·litat del CD Montcada, 
que ocupa la part mitja de la 
classifi cació amb un coixí de cinc 
punts respecte als llocs de des-
cens, contrasta amb el nerviosis-
me que hi ha dintre dels despa-
txos de l’entitat. Un dia després 
de la derrota al camp del Prat i 
menys d’un mes després de la 
marxa de l’antic president, Anto-
ni Alcalà, la directiva del club va 
presentar la seva dimissió en bloc 
amb l’objectiu d’iniciar un perío-
de, d’aproximadament un mes i 
mig, per convocar eleccions. 
Els problemes econòmics que 
pateix el club, la falta de temps i 
l’escàs suport són els arguments 
utilitzats per la junta que enca-
pçalava Gonzalo Frasnedo per 
presentar la seva renúncia. 

“La gent que ha quedat al 
club no té la capacitat  neces-
sària per portar-lo endavant. 
L’entitat passa per problemes 
econòmics i la millor solució 
és sortir a temps i crear una 
gestora que assumeixi el co-
mandament amb garanties”, 

va declarar el substitut d’Alcalà. 
Frasnedo, que portava set anys 
al club i que descarta afegir-se a 
qualsevol grup que es presenti a 
les eleccions, considera que s’ha 
de fer una reducció “dràstica”del 
pressupost .

Ajuda institucional. Per la seva 
part, l’Ajuntament ha garantit, 
segons el regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), el suport institucio-
nal al club verd en un moment tan 
complicat. “El primer que hem 
de fer es conèixer el punt de 
partida de la situació econòmi-
ca, ja que Alcalà no va deixar 
els llibres ambs els comptes”, 
explica Parra.
A partir d’aquí, s’hauria de prepa-
rar un pla de xoc per minimitzar 
l’endeutament. “El que tenim 
molt clar és que recolzarem a la 
nova Junta per pendre les deci-
sions adients per la bona conti-
nuitat del club”, afi rma l’edil. 

Predisposició de la plantilla. Per 
la seva part, els jugadors diuen 
estar tranquils, i només esperen 
tenir més notícies. “Estem infor-
mats de tota la situació, però 
nosaltres ens hem de centrar 
en l’aspecte esportiu. Està clar 
que el tema econòmic ens afec-
ta a tots, però esperem arribar 
a un acord per acabar bé la 
temporada. Confi em en el club 
perquè fi ns ara sempre ha com-
plert”, comenta Javi Román.

> La falta de gol condemna l’equip
La falta d’encert de cara a porteria ha provocat que el balanç del CD 
Montcada en les últimes jornades no hagi sigut massa positiu (un punt 
en dos partits). El Municipal de la Ferreria rebia fa dues setmanes la 
visita del Palafrugell, un equip de la part baixa de la taula. L’inici del 
partit va ser força esperançador, amb diana inicial de Nacho Garzón, 
pero els deixebles de Luis Fernández no van saber matar el partit amb 
un segon gol, cosa que van acabar pagant amb l’empat dels visitants. 
El següent desplaçament no es presentava gaire idoni: visita al camp 
del líder, el Prat. El Montcada va fer una bona primera meitat, però va 
pagar car el gol rebut als quatre minuts de l’inici. A la segona part, es 
va fondre davant la solidessa defensiva del líder | CÉSAR SÁNCHEZ

Eleccions en 
un mes i mig

Un cop anunciada la dimissió  
en bloc de la Junta Directiva, el 
CD Montcada iniciarà un perío-
de de temps per trobar als seus 
nous dirigents. El dimecres 6 de 
febrer, a les ofi cines de l’Estadi 
Municipal de la Ferreria, s’ha 
convocat una Assamblea de 
socis (20h, en primera convo-
catòria; 20.30h, a la segona) 
que estudiarà aquesta delicada 
situa ció i escollirà tots els mem-
bres d’una junta gestora.
La tasca d’aquest grup, format 
entre cinc i sis persones, és la 
de portar la direcció del club de 
forma provisional i preparar les 
eleccions, que segons els esta-
tuts de la Federació Catalana de 
Futbol s’haurian de celebrar en 
un mes i mig, com a molt tard.
Tot i la seva dimissió en bloc, 
el fi ns ara president, Gonzalo 
Frasnedo, ja ha anunciat que 
part de l’anterior Junta Direc-
tiva formarà part de la gestora 
per no deixar un buit de poder 
al club en uns moments tan de-
licats.
A hores d’ara, la gran preocu-
pació del CD Montcada és estar 
al dia en el pagament del sous 
de la plantilla del primer equip.
A l’última setmana de gener, els 
jugadors van rebre la nònima 
del desembre, però tot indica 
que s’hauran de fer reajusta-
ments en els salaris | RJ

El ja expresident Frasnedo |  AJUNTAMENT

“Aquesta és la millor 
opció per buscar la  
solució als problemes 
econòmics i poder 
sortir endavant”

Rafa Jiménez  |  Redacció

SANTI ROMERO
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El Sant Joan Atlètic està gau-
dint  d’una temporada d’ensomni. 
L’equip que entrena Fernando Gó-
mez, ‘Cuqui’, va acabar la prime-
ra volta en la primera posició del 
grup Novè de la Segona Regional, 
amb 38 punts. La victòria per la 
mínima contra el Palautordera (1-
0), junt amb l’empat del Barberà, li 
va permetre desfer la igualtat en el 
primer lloc. A la setmana següent, 
en l’inici de la segona volta, el 
Municipal de Can Sant Joan es va 
preparar per disfrutar d’un matx 
vibrant contra el Barberà, segon 
amb dos punts menys. 

En joc, el lideratge. Els de ‘Cu-
qui’ van saber patir de valent i 
van remontar el gol inicial dels 
visitants gràcies a una acció de 
Miguel a menys de deu minuts 
pel fi nal. Amb l’empat a un gol, 
el Sant Joan va poder mantenir 
una setmana més la seva posició 
de privilegi.
Tot i el moment històric que viu 
el club, ‘Cuqui’ no es vol deixar 
endur per una excèsiva eufòria: 
“No vull ni sentir a parlar de 
l’ascens. Si ens obsessionem 
amb aquest tema, ens equivoca-
rem perquè hi ha altres equips 
que són superiors a nosaltres 

en diners i qualitat tècnica”. 
Això sí, l’entrenador montcadenc 
no amaga la seva satisfacció pel 
rendiment que estan mostrant 
els seus jugadors i l’alegria que 
s’ha generat al barri: “Estic molt 
content amb el treball de tots 
els jugadors. Ningú cobra i fan 
una feina magnífi ca als entre-
naments i a cada partit. La 
gent està molt il·lusionada per-
què estem fent història, pero 
hem d’anar amb calma”. 
D’altra banda, l’exjugador del 
l’equip Òscar Pérez Abello s’ha 
incorporat a la plantilla de cos 
tècnic de l’equip.

FUTBOL. Segona Regional          

L’equip de ‘Cuqui’ es manté a dalt de la classifi cació a l’inici de la segona volta

El Sant Joan segueix en ratxa 
i referma el seu lideratge

El gol de Miguel contra el Barberà va provocar l’eufòria entre els jugadors i l’afi ció | SANTI ROMERO

El Valentine femení, en crisi  |  S. ROMERO

El Valentine, 
últim després 
d’acabar la 
primera volta 
El canvi d’entrenador, amb 
la substitució de Beni López i 
l’arribada de Josan García, no 
ha permès encara que arribin 
més victòries. Dues derrotes més, 
contra el Sant Celoni (32-55) i el 
Torelló (63-42), han col·locat a les 
montcadenques a l’últim lloc de la 
classifi cació del Grup Primer amb 
només un triomf en 14 jornades. 
Després d’aquesta decebedora pri-
mera volta, l’equip de Josan Gar-
cía començarà la segona visitant 
la pista del CB Olot-Puigsacalm, 
un rival directe que ocupa, ara 
mateix, la penúltima posició. A la 
següent jornada, rebrà al Juventut 
les Corts, el quart classifi cat | RJ

BÀSQUET FEMENÍBÀSQUET MASCULÍ. GRUP C DE LA LLIGA EBA

L’ensopegada de l’UGT a la pista 
del cuer corona líder el Valentine
Lluís Maldonado  |  Pla d’en Coll

Els de César Saura estan intractables en defensa i, tot i les baixes importants, estan exhibint una gran condició física

Marc Maldonado completa una esmatxada contra el Mataró |  SANTI ROMERO

<<

Unai 
Abrisqueta
Base

l’entrevista

Quin resum faria de la primera 
volta del campionat?
L’equip ha demostrat que és ca-
paç de sobreposar-se a les bai-
xes. Estem fent un bon treball en 
defensa i també en atac.

Com afronta la plantilla la se-
gona part de la lliga?
Jo sóc optimista. Rebrem a 
casa els rivals més directes, i 
això ho hem de fer valer. 

Els rivals estan punxant...
La lliga és molt llarga. Hem 
d’anar partit a partit i pensar 
només en nosaltres. Sabem 
que no podem baixar la guàr-
dia contra ningú | LM 

‘Sóc optimista, estem 
bé en defensa i no 
podem fallar a casa’

Resolutiu. Així s’està mostrant 
el Valentine en les últimes jorna-
des. I així es va desfer del Mata-
ró (86-76) en el primer partit de 
la segona volta. I és que el matx 
va ser vibrant i l’afi ció va ser de-
terminant en la victòria. Després 
d’una primera part molt iguala-
da, els montcadencs van sortir a 
la represa mentalitzats que la clau 
passava per asfi xiar el rival en 
defensa.  El tècnic, César Saura, 
va resumir el treball de l’equip 
amb un adjectiu: “excel·lent”. 
El base Lluís Curto es va perdre el 
partit a causa d’un trencament fi bri-
lar a l’abductor de la cama esque-
rra que el tindrà de baixa 15 dies.
En la jornada anterior, els mont-
cadencs es van desfer de l’Utebo 
per 25 punts (90 a 65)

Derrotes inesperades. Les derro-
tes inesperades de l’UGT Aragó 
a la pista del cuer, i de l’Andorra 
amb el Santfeliuenc han situat 
líder l’equip, empatat a 12 vic-
tòries amb l’UGT. 

Rafa Jiménez  |  Redacció

Tot i l’arribada de José Bustos a la seva banque-
ta en substitució d’ Argüelles, el Santa Maria acu-
mula ja vuit derrotes consecutives que el deixen 
a la novena posició.Les darreres es van produir a 
casa contra dos rivals, amb una classifi cació ben 
diferent: La Torreta (1-3), quart, i el Santa Eulàlia 
de Ronçana (1-2), penúltim. Els seus dos propers 
matxs l’enfrontaran a la Llagosta i al Montmeló | RJ

Santa Maria de Montcada

L’equip segueix en crisi de resultats

SANTI ROMERO
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Un punt en dos partits, contra dos 
rivals directes com el Corbera i el 
Ripollet, han allunyat al Game’s 
Gallery Montcada de les seves 
aspiracions d’aconseguir l’ascens 
a la Divisió de Plata. En tots dos 
partits, l’equip de Pati va tenir op-
cions de guanyar fi ns a l’últim sos-
pir, però sempre es va trobar amb 
la sort d’esquena. 
El matx contra el Corbera es pre-
veia com una oportunitat per reta-
llar els cinc punts d’avantatge amb 
els que el líder arribava al Miquel 
Poblet. El partit va ser intens, amb 
un gran quantitat d’ocasions que 
ambdós porters es van encarregar 
de resoldre. La jugada més polèmi-
ca del partit va arribar al comença-
ment de la primera meitat. Els àr-
bitres van anul·lar un gol de Raúl 
Serrano per unes possibles mans i, 
a més, el van expulsar mostrant-li 
la segona targeta groga.
Després de l’expulsió, el Game’s 

Gallery va disposar de nombroses 
ocasions. A 25 segons del fi nal, 
Emilio va fallar un doble penal i a 
la següent jugada, vuit segons més 
tard, Coco va fer el gol de la vic-
tòria del líder, que, d’aquesta for-
ma, augmentava el seu avantatge 
fi ns als vuit punts.

Empat al derbi. A la següent jor-
nada, el Game’s Gallery Montca-
da havia d’afrontar un complicat 
partit a la pista del Ripollet. El 
derbi comarcal va ser excitant, 
amb constants moviments en el 
marcador i molta tensió. Els ho-
mes de Pati van anar de menys a 
més i van poder remontar un 3 a 
1 en contra. A falta de 49 segons, 
Jaime, autor de quatre gols, fer el 
4 a 5. A falta de 23 segons, la his-
tòria es va tornar a repetir. Rubén 
Alonso va marcar de doble penal 
i es van esvair dos punts més que 
es poden trobar a faltar a fi nal de 
temporada. 

FUTBOL SALA. Grup Sisè de Primera Nacional A

La derrota amb el Corbera (0-1) i l’empat amb el Ripollet (5-5) es van decidir, en contra dels montcadencs, a l’últim minut

Rafa Jiménez | Ripollet

Jaime va ser el protagonista del partit a Ripollet en fer quatre gols   |  SANTI ROMERO 

El Game’s Gallery perd opcions 
en sumar un punt de sis possibles 

<<

J. Carnota
jugador del 
Game’s Gallery

l’entrevista

‘És difícil agafar al 
Corbera, però queda 
molta lliga’

Empat a casa del Ripollet des-
prés d’un derbi molt mogut...
Vam començar molt malament, 
però vam saber reaccionar per gua-
nyar un punt a una pista molt com-
plicada. Fins i tot, hem estat molt a 
prop d’aconseguir la victòria.

Deu ser difícil per a un juga-
dor mantenir els nervis en un 
ambient tan advers..
Precisament, l’ambient en con-
tra ens ha servit de motivació. 
Aquests partis són els que agra-
den jugar. Ha sigut un bon matx.

El Corbera ja està a deu punts. 
Encara se’l pot atrapar?
És complicat, pero hem d’anar 
partit a partit. Encara queda mol-
ta lliga, només estem a la tercera 
jornada de la segona volta. 

Com es troba en la teva primera 
temporada a Montcada?
Molt bé, estic molt a gust. Ara 
sembla que començo a jugar 
una mica més des que Pati va 
arribar i espero seguir entrant 
amb freqüència a l’equip | RJ 

Motius personals han empès Pa-
blo Camarero a deixar, temporal-
ment, el seu càrrec com a entre-
nador i director esportiu del CH 
La Salle. Després d’aconseguir 
una important victòria contra La 
Canonja (26-20) a l’última jorna-
da de la primera fase de la Lliga 
Catalana, el tècnic montcadenc 
va decidir que era el moment 
més adient per anar-se’n. “Haig 
de deixar el club durant dos 
mesos per un assumpte perso-
nal i he considerat que aquesta 
era l’època ideal, un cop aca-
bada la primera fase, perquè 
la meva marxa fos menys 
traumàtica per als jugadors”, 
va declarar Camarero. La direc-

tiva, d’acord amb el ja ex tècnic 
lasalià, va optar per una línea 
continuista i va deixar l’equip, 
de cara a la decisiva fase per a 
la permanència, en mans d’Alex 
Weikert, que col·laborava amb 
Camarero i estava entrenant a 
l’equip cadet. Weikert comptarà 
amb el suport de Teo Lazo, tèc-
nic del Sènior B. 
L’ex tècnic de La Salle es mostra 
optimista sobre el futur imme-
diat de l’equip, que ha entrat a 
la fase de permanència amb deu 
punts: “Hem de ser molt forts 
al Miquel Poblet. Si guanyem 
els partits de casa, i un parell 
com a visitants, haurem com-
pletat el nostre objectiu de sal-
var-nos”.    

Victòria del femení. Per la seva 
part, La Salle ISTE femení va co-
mençar amb bon peu el seu camí 
a la següent fase de la Lliga Ca-
talana. Les noies de Juan Manuel 
Fernández van aconseguir una 
treballada victòria contra el Cor-
nellà al Miquel Poblet (33-31).
Les moncatdenques van exhibir  
una gran capacitat de reacció. Al 
descans, anaven perdent de dos 
i durant la segona meitat el seu 
desavantatge va arribar als cinc 
gols. Un parcial de 7 a 0, el bon 
coneixement de Fernández, que 
havia dirigit al Cornellà, del joc 
de les rivals i les bones aturades 
d’Ana Segovia van ser decisius 
per al triomf fi nal per dos gols de 
diferència. 

HANDBOL. Lliga Catalana

Alex Weikert, entrenador del cadet, i Teo Lazo, del sènior B, es fan ara càrrec del primer equip

Pablo Camarero deixa la direcció 
de La Salle per motius personals

Rafa Jiménez | Redacció

Pau Maresma, en una acció d’atac en el partit contra La Canonja |  SANTI ROMERO

Marta Casajuana va patir la duresa de les jugadores del Cornellà  |  SANTI ROMERO
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El pavelló Miquel Poblet va tor-
nar a ser l’escenari d’un partit de 
futbol indoor de veterans entre 
ex jugadors professionals. Aquest 
cop, la visita a Montcada i Reixac 
s’emmarcava dintre de la celebra-
ció de la primera edició del Cam-
pionat Nacional de Lliga, que or-
ganitza l’empresa Futbol Indoor 
Events, entre nou equips que han 
guanyat, almenys un cop, la Lliga 
de futbol professional.
Unes 900 persones, segons dades               
de l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure, van anar a veure en directe 
a alguns famosos ex jugadors com 
Luis Enrique, Sergi, Busquets, Euse-
bio, Angoy, Óscar, Cristiansen o Itu-
rrino. El públic va respondre i tam-
bé ho van fer els jugadors d’ambdós 
equips, que van oferir un bonic 
espectacle en el que es van poder 
veure un total de 31 gols. El resultat 
fi nal va ser favorable als blaugranes 
per un ajustat 16 a 15.
Abans del partit, que es va emetre 
en diferit al dia següent pel Canal 
33, es van disputar partits de nens 

prebenjamins i benjamins del mu-
nicipi, tal i com és habitual en els 
matxs de futbol indoor que s’han 
jugat en els darrers anys a Mont-
cada. 
Juan Parra, regidor d’Esports 
(PSC), no podia amagar la seva sa-
tisfacció per l’èxit d’aquesta prime-
ra convocatòria: “Ha sigut un par-
tit mol emocionant i la resposta 
del públic ha estat genial. Això 
demostra que ha sigut una bona 
aposta entrar a la lliga indoor. 
Només cal veure la il.lusió que 
es desperta entre tota la població 
quan es juguen aquests partits”.

Tres matxs més a Montcada. Des-
prés d’aquest debut amb triomf, 
el Barça jugarà tres partits com a 
visitant al mes de febrer (contra 
el Sevilla, el Deportivo i el Betis). 
Els veterans blaugranes tornaran 
a jugar a Montcada i Reixac el 
proper 14 de març contra l’Athletic 
de Bilbao. L’Atlètic de Madrid i 
el València, el 4 d’abril i el 16 de 
maig, seran els altres dos rivals que 
visitaran el Miquel Poblet.

FUTBOL INDOOR.  Campionat Nacional de Lliga

El Miquel Poblet vibra amb 
el debut del FC Barcelona
El conjunt blaugrana va guanyar a la Reial Societat per 16 a 15

Els jugados de tots dos equips, FC Barcelona i Reial Societat, es van saludar abans de la disputa del seu partit al Miquel Poblet |  SANTI ROMERO

Luis Enrique va ser una de las atraccions del matx |  SANTI ROMERO Iturrino i Sergi, en un moment del partit |  SANTI ROMERO

Rafa Jiménez | Redacció
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L’UE Montcada va guanyar a Cerdanyola al Campionat de Catalunya |  UE MONTCADA

L’Ajuntament va fer un reconeixe-
ment, el 17 de gener, al club de 
Taekwondo Lee-Young pels seus 
darrers èxits esportius. L’ alcalde 
César Arrizabalaga i el regidor 
d’Esports, Juan Parra, ambdós del 
PSC, es van apropar al seu gimnàs 

per saludar als  seus esportistes. El 
director del club, José Santiago, que 
va rebre una litografi a de l’artista 
Joan Capella, va agrair el suport 
del Consistori, mentre que Parra 
va destacar la importància de te-
nir a la ciutat una entitat d’aquesta 
trascendència internacional. 

TAEKWONDO

L’Ajuntament ofereix un 
homenatge al Lee Young 

LAURA GRAU

Rafa Jiménez | Redacció

ESCACS 

> Reconeixement a ‘Montcada Cultura’
Continuen els homenatges de l’Ajuntament al esportistes de Montcada i Reixac. El 25 de gener, 
l’equip de futbol sala ‘Montcada Cultura’, que al passat novembre va guanyar a Madrid la Copa Mo-
vistar de les Cultures, va ser rebut per l’alcalde, César Arrizabalaga, i el regidor d’Esports, Juan Parra 
(PSC). Javi Vázquez, entrenador d’aquest grup integrat per jugadors formats a la nostra ciutat, va 
mostrar la seva satisfacció per aquest acte i va confi rmar la presència de l’equip en la quarta edició 
del torneig. Parra va deixar la porta oberta a la possibilitat d’acollir l’organització de la fase fi nal i va 
destacar l’èxit en una competició que potencia la integració i la solidaritat mitjançant l’esport | RJ

La Unió Escacs Montcada va co-
mençar amb bon peu el seu camí 
cap al seu tercer títol consecutiu a 
la Divisió d’Honor del Campio-
nat de Catalunya per equips. Els 
montcadencs van derrotar en el 
derbi vallesà a la Penya d’Escacs 
de Cerdanyola per un ajustat 4 
a 6. L’enfrontament va ser molt 
igualat i els cerdanyolencs es van 
posar per davant en el marcador 
amb un 2,5 a 1,5. Finalment, els 
jugadors de l’UE Montcada van 
reaccionar a temps per aconse-

guir la seva primera victòria al 
torneig. 
La primera jornada va ser positiva 
pels montcadencs, ja que un del 
seus rivals directes al títol, la Unió 
Gracienca d’Escacs (UGA), no va 
passar de l’empat amb el Sitges (5-
5), un nouvingut a la categoria. 
El colombià Jaime Cuartas, que 
aquesta temporada intentarà 
aconseguir la norma que li resta 
per a ser Gran Mestre, es mostra 
optimista sobre el altre gran ob-
jectiu, al marge del Campionat 
de Catalunya, que es planteja  

l’UE Montcada: pujar a la Divi-
sió d’Honor estatal. “Aquest és 
el nostre gran objectiu i l’equip 
s’ha reforçat molt bé. Hi ha un 
bon ambient i ganes de fer les 
coses bé. Segur que ho aconse-
guirem”, explica Cuartas.
La competició ofi cial també va 
començar per a la resta d’equips 
de l’UE Montcada. Només va 
poder guanyar el quart equip al 
Calldetenes B (3-1), ja que el se-
gon i el tercer van caure amb el 
Terrassa B (8-2) i el Cerdanyola C 
(3,5-4,5). 

Els jugadors montcadencs van obtenir el triomf en el derbi vallesà amb el Cerdanyola per 4 a 6

L’UE Montcada comença guanyant 
al Campionat de Catalunya

Rafa Jiménez | Redacció

PILAR ABIÁN
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més en 2 minuts
Rafa Jiménez     

El sènior A del CB Elvira 
Cuyàs no té rival al Grup 
Primer del Campionat 
Territorial de Barcelona. El 
conjunt montcadenc gai-
rebé no es va despentinar 
per guanyar el seus dos 
últims partits de la primera 
volta contra dos rivals que 
estan lluny dels primers 
llocs de la classifi cació. 
Al Gimnàs Municipal, els 
montcadencs van derro-
tar al penúltim, el Palau de 
Plegamans, de 36 punts 
(85-49). A la següent jor-
nada, van aconseguir una 
altra victòria en la seva vi-
sita a la pista del Parets B 
amb un marge de 23 punts (53-76).
En l’inici de la segona volta, l’Elvira Cuyàs, que ha guanyat els 15 partits 
que ha disputat i que té dos punts d’avantatge respecte al segon, el Caldes 
de Montbui, jugarà contra dos equips situats a la part mitja de la classifi ca-
ció: l’UE Montigalà i l’UEB Martorelles. 

El sènior B masculí del Va-
lentine ha fet el canvi entre 
la primera i la segona volta 
mantenint la seva sisena 
posició al Grup Sisè de 
la Tercera Catalana. Els 
homes de Miguel Blanco 
van acabar la primera part 
de la competició amb una 
derrota a casa contra el 
Juventut Les Corts B (54-
67). Amb el començament 
de la segona, els mont-
cadencs van repetir matx 
al Miquel Poblet, però 
aquesta cop el desenllaç 
va ser molt diferent. El par-
tit contra La Salle Bona-
nova va acabar amb una 
contundent victòria dels 
jugadors de Blanco per 15 punts de diferència (82 a 67). 
Després de 16 matxs, el Valentine B ocupa el sisè lloc a la classifi cació 
amb nou victòries i set derrotes. Els seus propers partits seran a la pista 
del Claret, un rival directe amb el mateix nombre de punts, i a casa contra 
el Sant Joan de Mata, situat a la part baixa de la classifi cació.

L’UE Santa Maria B s’ha quedat 
estancat, amb 14 punts, en la dot-
zena posició del grup Cinquè de la 
Tercera Regional després de patir 
dues derrotes consecutives a casa 
entre el fi nal de la primera volta i el 
començament de la segona. Els 
seus dos rivals, La Salle Premià 
(1-3) i L’Empenta (2-3), van marxar 
de l’estadi  Municipal de la Ferreria 
amb els tres punts a la butxaca. 
En les properes dues jornades, 
els montcadencs hauran de jugar 
contra dos equips que estan a la 
part alta de la taula, el Montgat i 
el Cabrils.

 FUTBOL. SANTA MARIA B. Tercera Regional

El segon equip s’estanca amb dues derrotes consecutives

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

El Valentine B manté la sisena posició   

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial

El sènior A continua imparable

FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA. Segona Divisió

L’EF Montcada torna a ser líder pels problemes del C.E. Sabadell

L’equip femení de l’Escola de Futbol 
Montcada ha tornat a agafar el lide-
ratge del grup Segon de la Segona 
Divisió Catalana. Les noies d’Antonio 
Moya van aconseguir dues victòries 
consecutives, amb el mateix resultat 
de 4 a 0, contra la Maurina Egara i el 
Cerdanyola del Vallès. Amb aquests 
sis punts, les montcadenques han 
pujat al primer lloc, ja que el C.E. 
Sabadell no ha disputat els seus úl-
tims matxs per manca de jugadores. 
A més, l’EF Montcada està a l’espe-
ra del recurs que ha presentat a la 
Federació Catalana per alineació in-
deguda de les sabadellenques al seu 
partit a Can Sant Joan. 

HANDBOL. LA SALLE B. Segona Catalana 

La Salle B no es mou del cinquè lloc
El sènior B de La Salle continua 
ocupant la cinquena plaça al grup 
Segon de la Segona Catalana. Els 
jugadors de Teo Lazo han acumulat 
dues victòries consecutives contra 
el Sant Cugat B (28-25) al Miquel 
Poblet i a la pista del BM la Roca 
(27-34). Els montcadencs tenen 
dos jornades per davant que els po-
drien permetre pujar llocs a la clas-
sifi cació. Rebran al CH Amposta, 
quart amb dos punts més i contra 
el que van caure a la primera volta 
de vuit gols, i l’últim, el Sant Martí 
Adrianenc. 

BASQUET. CB ELVIRA CUYÀS B. Campionat Catalunya B

El sènior B, últim després d’una volta

L’equip B de l’Elvira Cuyàs no aca-
ba d’aixecar el cap i segueix sense 
guanyar des de la segona jornada 
de competició, al 7 d’octubre. Des-
prés de la primera volta de com-
petició, els montcadencs ocupen 
l’últim lloc del grup Sisè del Cam-
pionat de Catalunya B amb una 
única victòria en 12 partits. Pendent 
d’un matx aplaçat contra el Maristes 
Sant Joan, l’equip B va perdre de 
forma contundent a casa contra el 
Universitat Abat Oliba-CEU amb un 
desavantatge de 43 punts (34-77). 
A l’inici de la segona volta, jugarà 
contra el líder, la UE Lima-Horta B, 
i el penúltim, el CBSC Sarrià.

FUTBOL SALA. AE CAN CUIAS. Primera Divisió

El sènior A ja és segon al seu grup

El sènior A del Can Cuiàs ha pujat 
fi ns al segon lloc del grup Tercer 
de la Primera Divisió Territorial des-
prés d’aconseguir el triomf, contra 
el Iris-Sol Casagemes (7-6), en un 
dels dos partits que tenia ajornats. 
Amb aquesta victòria, i a l’espera 
de jugar un altre matx pendent,  
l’últim de la primera volta, contra el 
FS Bar Fernando, l’equip que en-
trena Alfonso Anés ocupa la sego-
na posició del grup a només dos 
punts del líder, el Ripollet. A l’inici 
de la segona volta, els montca-
dencs jugaran a casa contra el CE 
Sant Cebrià i rebran al FS Canya-
mars-Dorleac. 

Fre a la bona 
línia del sènior B
El sènior B del Can Cuiàs va veure 
frenat el seu bon moment de forma 
al perdre, a l’última jornada de la 
primera volta, a la pista de la Penya 
Barcelonista Johan per 4 a 2. A la 
meitat de la competició, l’equip que 
entrena Matías Ruiz es vuitè amb 17 
punts. A priori, el començament de 
la segona volta es assequible ja que 
s’enfrontarà contra dos equips que 
estan per sota seu a la classifi cació 
(DAE i Inmobiliaria Saez 2000). 

FUTBOL SALA. 
AE CAN CUIAS B. 

SANTI ROMERO
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BÀSQUETBÀSQUET
Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C

JORNADES  RESULT.
15 Valentine A - Utebo   90-65
16 Valentine A - Mataró   86-76

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.G.T. Aragon  16 28
2 Valentine Montcada  16 28
3 C.B. Valls Felix Hotel  16 27

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6

JORNADES  RESULT.
15 Valentine B - Les Corts B   54-67
16 Valentine B - Salle Bonanova   82-67

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 B.C. Tecla Sala “B”                16 29
2 B.C. Sant Joan Despi               16 28
3 C.E. Universitari                  16 28
6 Valentine 16 25

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1

JORNADES  RESULT.
14 Valentine - Sant Celoni   32-55
15 Torelló - Valentine   63-42

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Nikart - S.E.S.E.                  14 27
2 C.B. Femeni Cerdanyola “A”         14 27
3 C. Joventut Les Corts “A”          15 26
16 Valentine 14 15

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior

JORNADES  RESULT.
14 Elvira A - Palau   85-49
15 Parets B - Elvira A   53-76

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Elvira Cuyas “A”              15 30
2 C.B. Caldes Montbui “C”            14 28
3 Ce Les Franqueses Tanivet “A”      15 27

CB Elvira Cuyàs B
Camp. Cat. B masc. - Grup 3

JORNADES  RESULT.
14 Maristas - Elvira B   pdt.
15 Elvira B - Abat Oliba   34-77

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Lima-Horta “B”                14 27
2 Corazonistas Euroval “B”           14 27
3 C.B. Caldes Montbui “B”            14 25
15 Elvira Cuyàs 12 13

CB Montcada
Camp. Cat. Júnior Pref. masc. 2a fase - G4

JORNADES  RESULT.
16 Tarragona - Montcada   77-73
17 Montcada - Albert Disseny   103-97

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.N. Sabadell “A”                   3  6
2 Albert Disseny - Cb I Um “A”        3  5
3 Uesc-Chocolat Factory 1             3  5
6 CB Montcada  3  4

CB Montcada
Camp. Cat. Júnior masc. 1r any

JORNADES  RESULT.
15 Montcada B - Grup Barna   87-67
16 Montcada B - Montblanc   72-49

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Mataro “B”                    16 29
2 Akasvayu Girona “B”                15 28
3 C.B. Sant Josep “B”                15 28
14 CB Montcada 16 20

CB Montcada
Camp. Cat. Cadet masc. 1r any - Grup 2

JORNADES  RESULT.
15 Valls - Montcada B   75-34
16 St. Jordi B - Montcada B   76-71

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argenta Granollers “B”             15 27
2 C.B. Castelldefels                 14 26
3 C.B. Valls 1 Aida Joies            15 26
13 CB Montcada 15 18

CB Montcada
Cadet A. Camp. Cat. Interterritorial -  Grup 4

JORNADES  RESULT.
12 Montcada - Sabadell   82-62
13 Igualada - Montcada   87-39

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Igualada “A”                   3  6
2 Axa F.C. Barcelona “B”              3  6
3 Sferic Terrassa “A”                 3  6
4 CB Montcada  3  5

CB Montcada
Cadet C Fase regular C2 - Grup 2

JORNADES  RESULT.
12 Montcada - Descansa   -
13 St. Feliu Codines - Montcada   59-47

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Aesc Ramon Llull “B”                3  5
2 Proa Sant Medir “B”                 2  4
3 C.E. Escola Del Carme               2  4
9 CB Montcada  2  2

CB Montcada
Cadet femení fase reg. B1 - Grup 2

JORNADES  RESULT.
12 Corbera - Montcada   43-36
13 Montcada - Santfeliuenc   ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Just                      3  5
2 Dots Sant Quirze B.C.               2  4
3 C.E.B. Palleja                      2  3
8 CB Montcada  2  2

CB Montcada
Infantil A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
12 Vilassar de Dalt - Montcada   90-40
13 Montcada - Minguella   49-40

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants                        3  6
2 C.B. Vilassar De Dalt “A”           3  5
3 Montcada “A”                        3  5

CB Montcada
Infantil B - Fase reg. B2 - Grup 4

JORNADES  RESULT.
12 Montcada - Badalona   50-80
13 Premià - Montcada   78-51

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Joventut Badalona “D”               3  6
2 C.B. Sant Josep “B”                 3  5
3 Maristes Ademar “B”                 3  5
10 CB Montcada  2  2

CB Montcada
Mini A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
12 Montcada - Canet   77-76
13 Vic - Montcada   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argenta Granollers “B”              2  4
2 P.M.E. Les Franqueses “A”           2  4
3 C.B. Canet “A”                      3  4
7 CB Montcada  2  3

CB Montcada
Mini B Fase reg. C1 - Grup 7

JORNADES  RESULT.
12 Montcada - Badalona   70-56
13 Montcada - Descansa   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llinars “A”                    3  6
2 C.B. L’Ametlla                      3  5
3 A.B. Premia “A”                     3  5
7 CB Montcada  2  3

CB Montcada
Premini nivell A - Grup 1

JORNADES  RESULT.
12 Montcada - Sant Adrià   79-43
13 Gramenet - Montcada   56-50

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gramenet Basquet Club “A”           3  6
2 Montcada “A”                        3  5
3 Escola Sant Gervasi - 1             2  4

CB Montcada
Premini nivell B - Grup 8

JORNADES  RESULT.
12 Montcada - Sant Nicolau   56-61
13 Horta - Montcada   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Sant Nicolau                   3  6
2 C.B. Manyanet Les Corts             3  5
3 C.B. Castellar “B”                  3  5
10 CB Montcada  2  2

CB Elvira Cuyàs
Sosts 21. Camp. -21 B masc - Grup 4

JORNADES  RESULT.
13 Ripollet - Elvira   67-54
14 Bufala B - Elvira   68-73

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Ripollet                      13 24
2 C.B. Elvira Cuyas                  13 23
3 A.E. Sallent                       13 22

CB Elvira Cuyàs
Júnior femení. Camp. Júnior B femení - Grup 5

JORNADES  RESULT.
14 Descansa - Elvira   -
15 Pallejà - Elvira   41-35

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Femeni Ronda                  13 26
2 C.B. Mira-Sol Uesc                 13 24
3 C.B. Castellar                     13 24
11 Elvira Cuyàs 13 16

CB Elvira Cuyàs
Preinfantil B Fase reg. B2 - Grup 3

JORNADES  RESULT.
12 Gaudí - Elvira Cuyàs   50-41
13 Elvira Cuyàs - Claret   78-49

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mazda Viacar - Roser “2”            3  6
2 C.B. Elvira Cuyas                   3  4
3 U.E. Gaudi “A”                      2  4

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
15 St. Andreu Natzaret - Can Sant Joan   0
16 Montmeló - Can Sant Joan   0

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.
12 Can St. Joan - SESE   54-49
13 Can St. Joan - Descansa   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 El Masnou Basquetbol                3  6
2 Cesp Safa                           3  5
3 S.E.S.E. “C”                        3  5
6 Can Sant Joan  2  3

CEB Sant Joan
Preinfantil. Promoció Nivell B1 - Grup 3

JORNADES  RESULT.
12 Can St. Joan - Jesús Serra   46-83
13 Mataró - Can St. Joan   79-41

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.N. Sabadell                       3  6
2 U.E. Mataro “B”                     3  5
3 C.E. Sant Nicolau                   2  4
7 Can Sant Joan  3  3

CB La Salle
Camp. Júnior B fem. - Grup 3

JORNADES  RESULT.
14 La Salle - Pratenc   -
15 AECAM 2 - La Salle   31-49

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Hispano Basket                     11 20
2 Maristes Sants-Les Corts           10 20
3 Salle Comtal - Font                11 20
9 CB La Salle 11 14

CB La Salle
Camp. Júnior B - Grup 6

JORNADES  RESULT.
15 La Salle - Caldes   61-55
16 La Salle - Santa Perpètua   57-62

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llinars “B”                   15 29
2 Montmelo C.B. “1”                  15 28
3 C.B. Santa Perpetua                15 28
15 CB La Salle 15 16

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A
Primera divisió catalana

JORNADES  RESULT.
21 Montcada - Palafrugell   1-1
22 Prat - Montcada   2-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Prat, A.E.  “A”  22 49
2 Vilafranca, F.C.  “A”  22 44
3 Cornella U.D  “A”  22 43
11 CD Montcada 22 26

UE Santa Maria A
2a regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
17 Sta. Maria - Torreta   1-3
18 Sta. Maria  - Sta. Eulalia    1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Joan  At.  18 40
2 La Torreta, C.F.  “A”  18 38
3 Barbera, U.F.  “A”  18 38
13 Sta. Maria 18 20

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5

JORNADES  RESULT.
15 Sta Maria - Salle Premià   1-3
16 Sta. Maria - L’Empenta   2-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argentona, C.F.  “A”  16 46
2 Premianense, U.D.  “A”  16 32
3 Cabrils, C.E.  “B”  16 32
12 Sta. Maria 15 14

UE Sant Joan Atlètic
2a regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
17 St. Joan - Palautordera   1-0
18 St. Joan  - Barberà    1-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Joan At.  18 40
2 La Torreta, C.F.  “A”  18 38
3 Barbera, U.F.  “A”  18 38

Sènior femení
2a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
13 Maurina Egara - Montcada   0-4
14 Montcada - Cerdanyola   4-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  13 33
2 Sabadell F.C., C.E.  “A”  11 28
3 La Planada, U.D.    12 28

EF Montcada
Juvenil 2a divisió - Grup 20

JORNADES  RESULT.
11 Llerona - Montcada   1-2
12 Montcada - Vilanova Vallès   5-2
13 Palautordera - Montcada   0-1
14 Poniente - Montcada   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  12 30
2 Canovelles, U.E.  “A”  12 28
3 La Torreta, C.F.  “B”  12 24

EF Montcada
Cadet A. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
15 Vilassar de Mar - Montcada   1-2
16 Palau Solità - Montcada   1-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  15 45
2 Canovelles, U.E.  “A”  15 37
3 Montornes, C.F.  “A”  15 36
9 EF Montcada 14 16

EF Montcada
Cadet B. 2a divisió - Grup 18

JORNADES  RESULT.
13 Montcada - Parets   5-2
14 Granollers - Montcada   4-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Granollers, E.C.  “C”  12 36
2 Bellavista Milan, C.    13 34
3 Base Vicremei, C.F.  “B”  12 25
7 EF Montcada 12 19

EF Montcada
Infantil A. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
15 Barceloneta - Montcada   3-3
16 Mollet - Montcada   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  16 35
2 Mollet U.E.,Cf.  “A”  16 35
3 Valles, C.At.  “A”  16 35

EF Montcada
Infantil B. 2a divisió - Grup 17

JORNADES  RESULT.
13 Montcada - Montornès   2-4
14 Montcada - Martorelles   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets, C.F.  “A”  12 33
2 La Torreta, C.F.  “A”  12 28
3 La Llagosta, C.D.  “A”  11 26
5 EF Montcada 11 23

EF Montcada
Aleví. 1a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
15 Montcada - Bellvitge   0-2
16 Montcada - Europa   3-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia, U.B.  “A”  16 48
2 Badalona, C.F.  “C”  16 41
3 Europa, C.E.  “B”  16 27
5 EF Montcada 16 26

EF Montcada
Aleví. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
15 Montcada - Parets   1-7
16 Montcada - Sta. Perpètua   3-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  16 46
2 Mollet U.E.,Cf.  “A”  16 41
3 Parets, C.F.  “A”  16 38
13 EF Montcada 16 10

EF Montcada
Benjamí A - Segona divisió - Grup 14

JORNADES  RESULT.
13 Polinyà - Montcada   7-5
14 Descansa - Montcada   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Polinya, Club F..  “A”  12 33
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  12 33
3 Canovelles, U.E.  “B”  12 30

EF Montcada
Benjamí B - Segona divisió - Grup 11

JORNADES  RESULT.
13 Polinyà - Montcada   3-2
14 Montcada - Canovelles   2-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “D”  13 36
2 Parets, C.F.  “C”  12 29
3 Ametlla Valles, C.F.  “C”  12 28
7 EF Montcada 12 18

EF Montcada
Prebenjamí F7 - Grup 4

JORNADES  RESULT.
13 Les Franqueses - Montcada   2-5
14 Montcada - Gualba   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  13 39
2 La Torreta, C.F.  “A”  14 39
3 Unifi cación C.F.Sta.Perpetua  “A”  14 33

EF Montcada
Prebenjamí B. Lliga Futbol 7 - Grup 1

JORNADES  RESULT.
9 Mollet - Montcada B   3-2
10 Montcada - Mollet   20-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escuela F. Bonaire “C”  10 28
2 Escola Futbol Montcada “C”  10 24
3 La Romanica, C.F. “B”  10 18

Patufet A
Futbol 7

JORNADES  RESULT.
10 Montcada B - Montcada A   7-1
11 Montcada A - Montcada C   4-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola F. Barbera Andalucia “A”  8 24
2 Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu “A”  9 22
3 Sabadell Nord, C.F. “A”  9 21
8 Montcada A 9 7

Patufet B
Futbol 7

JORNADES  RESULT.
10 Montcada B - Montcada A   7-1
11 Mollet - Montcada B   0-9

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola F. Barbera Andalucia “A”  8 24
2 Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu “A”  9 22
3 Sabadell Nord, C.F. “A”  9 21
4 Montcada B 9 19

Patufet C
Futbol 7

JORNADES  RESULT.
10 Montcada C - Can Rull   2-1
11 Montcada A - Montcada C   4-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola F. Barbera Andalucia “A”  8 24
2 Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu “A”  9 22
3 Sabadell Nord, C.F. “A”  9 21
9 Montcada C 8 7

FUTBOL SALAFUTBOL SALA
Game’s Gallery Montcada
1a Nacional A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
17 Game’s Gallery - Corbera   0-1
18 Ripollet - Game’s Gallery   5-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F. Corbera  18 43
2 Santvicenti, F.S.  18 40
3 Maxon-Montcada  18 33

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3

JORNADES  RESULT.
11 Can Cuiàs A - Iris-Sol Casagemes   7-6
13 Bar Fernando - Can Cuiàs A   Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Ripollet   “B”  13 32
2 A.D. Can Cuiàs   “A”  12 30
3 F.S. Santvicenti  “B”  13 28

AE Can Cuiàs B
Sènior B. 2a divisió B territorial - Grup 6

JORNADES  RESULT.
13 Penya Barc. Johan - Can Cuiàs B  4-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta, C.D.  “A”  12 34
2 Manent Rambla Cf Sala  “A”  12 30
3 A.E. Montmelo  “A”  13 28
8 AE Can Cuiàs B 13 17

Game’s Gallery
Juvenil Nacional - Grup 6

JORNADES  RESULT.
12 Barça  - Game’s Gallery   8-2
13 Game’s Gallery - Marfi l Sta. Coloma   5-7

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.E. Les Corts Ubae  “A”  12 34
2 F.C. Barcelona  “A”  12 32
3 F.S. Garcia / Marfi l Sta. Coloma  “A”  12 27
8 Game’s Gallery 11 13

Game’s Gallery
Divisió d’honor infantil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
12 Mataró - Game’s Gallery   2-5
13 Game’s Gallery - Les Corts   1-8

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Garcia  “A”  12 33
2 F.C. Barcelona  “A”  12 28
3 C.F.S. Esparreguera  “A”  10 28
5 EF Montcada 12 21

Game’s Gallery 
1a divisió aleví - Grup 2

JORNADES  RESULT.
10 Parets - Game’s Gallery   0-6
11 Game’s Gallery - Escola Pia   10-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Finques Centelles  “A”  11 33
2 Montcada, F.S.  “A”  11 30
3 F.S. Vall De Tenes   “A”  11 24

Game’s Gallery Montcada
Divisió honor benjamí -  Grup 1

JORNADES  RESULT.
10 Game’s Gallery - Mataró   4-3
11 Martorell - Game’s Gallery   6-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A”  11 33
2 C.F.S. Palau   “A”  11 27
3 A.E. Martorell   “A”  11 24
5 EF Montcada 9 12

EF Montcada
2a divisió juvenil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
12 EF Montcada - Malgrat   8-5
13 Ripollet - EF Montcada   5-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius Futbol Sala  “A”  10 28
2 Teia Futbol Cinc  “A”  12 24
3 Club F.S. Sagarra  “B”  11 23
10 EF Montcada 12 12

EF Montcada
3a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
12 Forat - EF Montcada   8-4
13 EF Montcada - Palau   3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.E.E. Forat Del Vent   “A”  12 31
2 Club Natacio Sabadell  “A”  12 28
3 F.S. Bonaire  “A”  12 28
5 EF Montcada 13 24

AE Can Cuiàs
2a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
12 Can Cuyàs - Collblanc   -
13 Igualada - Can Cuyàs   4-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants,Ae  “A”  13 37
2 F.S. Sant Just   “A”  13 33
3 Futbol Sala Finques Montbui  “A”  13 23
8 AE Can Cuiàs 12 17

CFS Montcada
Divisió honor infantil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
12 Futsal Mataro - Montcada   2-5
13 Montcada - Les Corts Ubae   1-8

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Garcia  “A”  12 33
2 F.C. Barcelona  “A”  12 28
3 C.F.S. Esparreguera  “A”  10 28
5 CFS Montcada 12 21

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A

JORNADES  RESULT.
18 La Salle A - La Canonja   26-20

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Vilatel Geieg    14 25
2 Ch Bordils     14 20
3 H Palautordera-Salicru    14 13
4 La Salle A 14 11

La Salle masculí B
2a catalana Segona Fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
14 La Salle B - Sant Cugat   28-25
15 La Roca - La Salle B   27-34

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Joan Despí     13 23
2 H Sant Vicenç (B)    13 20
3 Bm Polinya     13 13
5 La Salle B 13 9

La Salle femení
Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
1 La Salle ISTE - Cornellà  33-31 

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 KH7 BM Granollers    1 2
2 CH Gavà    1 2
3 La Salle ISTE Montcada    1 2

La Salle Cadet A
Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
13 Sabadell - La Salle   37-26
14 La Salle - Rubí   33-22

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Cugat (A)    14 26
2 Kh-7 Bm Granollers Sporting    14 26
3 H Banyoles     14 19
7 La Salle A 14 4

La Salle Cadet B
Primera catalana 1a fase - Grup 4

JORNADES  RESULT.
11 La Salle - Calella   25-38
12 La Salle - Sant Vicenç   35-40

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Martí-Voramar    10 20
2 Liceo Frances (B)    11 20
3 Ceh Bcn-Sants Ubae    11 14
12 La Salle B 11 2

La Salle Cadet femení
Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
11 La Salle - St Esteve Palautordera   30-46
12 Remosa - La Salle   29-20

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Ce Tortosa     2 4
2 Remosa Sa Súria    1 2
3 Ch Sant Esteve Palautordera     2 2
5 La Salle 2 0

La Salle infantil
Campionat de Catalunya -Grup 6

JORNADES  RESULT.
9 La Salle - Descansa   -
10 Sabadell - La Salle   29-21

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Martí-Jesus Mª Sant Andreu    8 16
2 Oar Gracia Sabadell (B)    8 10
3 Ce La Salle Bonanova     8 9
4 La Salle 8 5

resultats i classifi cacions
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en 2 minuts...

L’escola local debuta sumant  
11 medalles als comarcals
La competició es va disputar al complex esportiu Montcada Aqua el passat 26 de gener

COMARCALS DE NATACIÓ

El complex esportiu Mont-
cada Aqua va acollir el pas-
sat 26 de gener la primera 
jornada de les fases prèvies 
comarcals de natació que 
organitza el Consell Es-
portiu del Vallés Occiden-
tal Sud (CEVOS). La com-
petició va comptar amb la 
participació de les Escoles 
de natació de Montcada, 
Ripollet, Cerdanyola, Rubí 
i Sabadell i les categories 
que hi participen son: pre-
benjamí, benjamí, aleví, 
infantil i cadet tant en mas-
culí com en femení. 

Resultats. De l’escola local 
va participar una trentena 
de nedadors. Cal destacar  
el bon paper dels locals 
que van fer un bon paper 
aconseguint un total d’on-
ze medalles. En concret 
l’Escola va obtenir dos pri-
mers llocs, sis medalles de 
plata i tres de bronze. 

Núria Sánchez  |  Redacció

L’Escola local va obtenir un total d’onze medalles a la primera jornada de les comarcals | SANTI ROMERO

> Nova sortida del Montcada Camina
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim i l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME) organitzen el proper 
3 de febrer la segona jornada del Montcada Camina.
Els participants sortiran a les 9h del col·legi La Salle i 
faran una marxa popular fi ns a les platges de Badalona, 
tot seguint el vial del riu Besòs. Enguany, per poten-
ciar la participació, l’entitat local ha incorporat noves 
sortides fora del municipi. D’altra banda, els primers 
diumenges de cada mes el Cim també organitza una 
sortida matinal de BTT, des de la plaça de l’Església 
(8h). Totes dues activitats son gratuïtes i estan obertes 
a tothom | NS

La lliga de multiesport que organitza l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) inicia la segona discipli-
na el proper 8 de febrer. Durant el segon trimestre, 
un total de vuit equips escolars disputaran la com-
petició d’handbol, que fi nalitzarà el 14 de març | NS

> Segona fase del multiesport

> Can Cuiàs empata amb el penúltim  
La secció de petanca de l’AE Can Cuiàs va empatar a 8 
contra el penúltim classifi cat, Pedro IV, en la penúltima jor-
nada. El conjunt participa al Grup Sisè de Sisena Divisió i 
ocupa la setena posició, amb 20 punts | NS

SANTI ROMERO

Els corredors de la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM) 
van aconseguir un total de 
sis medalles a la Final Co-
marcal de Cros organitza-
da per el Consell Esportiu 
del Vallés Occidental Sud 
(CEVOS). La competició 
es va disputar a Barberà 
del Vallés el passat 19 de 
gener. L’equip local va gua-
nyar quatre guardons d’or i 
dues medalles de plata. Els 
sis medallistes locals s’han 
classifi ca’t per disputar el 
campionat de Catalunya 
de Cros que es celebrarà a 
Rubí el 10 de febrer.

Medalles. Els resultats més 
destacats han estat les pri-
meres posicions del pre-
benjamí David Heredia, 

l’alevina Alba Mayà, la 
infantil Paula Teruel i el ca-
det Lluís García. Així com 

les segones posicions del 
benjamí Joan Riera i l’aleví 
Yeli Sagna. 

El conjunt local guanya quatre medalles d’or i dos guardons de plata

La Joventut Atlètica obté sis 
medalles a la fi nal comarcal 

Núria Sánchez  |  Redacció

La Xarxa de Dinamització 
de la Ribera i alguns veïns 
del barri organitzen enguany 
una iniciativa per promou-
re la convivència i l’esport 
entre els joves. La novetat 
consisteix en el I Mundialet 
de Futbol Sala de la Ribe-
ra. La competició, que va 
començar el passat 25 de 
gener,  compta amb la par-
ticipació de 53 nens i nenes 
-amb edats compreses entre 
els 8 i els 18 anys- i un total 
de 9 conjunts. La majoria de 
participants són de la Ribe-
ra, però hi ha 17 que prove-
nen de Can Sant Joan, Font 
Pudenta, Montcada Centre, 
Ripollet i La Llagosta.

Segona Jornada. L’objectiu 
per la segona jornada és 

aconseguir que s’inscriguin 
més infants d’altres barris. 
La jornada es disputarà el 
proper 29 de febrer i les 

inscripcions es poden re-
alitzar de l’11 al 15 de fe-
brer al Centre Cívic de la 
Ribera. 

Un total de nou equips van disputar la primera jornada de la competició

Una cinquantena d’infants 
participa en el mundialet 

FUTBOL SALA

Núria Sánchez  |  Redacció

Els sis atletes locals que van guanyar medalla a la fi nal comarcal  | JAM 

Nou equips ha participat a la primera jornada del mundialet | SANTI ROMERO

ATLETISME

resultats
25m papallona 
Benjamí masculí

LLOC NOM

8 Joel Baltasar
10 Daniel González
11 Marc Ribas
17 Aleix Colete

Benjamí femení

LLOC NOM

2 Marina Castro
5 Marta Mérida
13 Natalia Garcia
14 Alina Muñoz
15 Laura Prieto

50m papallona 
Aleví masculí
LLOC NOM
3 Joan Grau
8 David Alfaro

Aleví femení
LLOC NOM
1 Clara Romero
3 Mireia Prats
8 Miriam Pérez
12 Alba Molina

100m papallona 
Infantil masculí
LLOC NOM
2 Lester Escrigas
8 Christian Glez

12 Miguel Pérez
14 Héctor Font

Infantil femení
LLOC NOM
2 Carma Latifa

Cadet femení
LLOC NOM
2 Ana Suarez

25m lliures 
Prebenjamí masculí
LLOC NOM
4 Marc Grau

Benjamí masculí
LLOC NOM
4 Marc Ribas
10 Daniel González

12 Marc Gómez

15 Joel Baltasar

21 Aleix Colete

50m lliures 
Benjamí femení

LLOC NOM

2 Marina Castro

4 Laura Prieto

9 Marta Mérida

11 Alina Muñoz

16 Natalia Garcia

18 Carla Aparicio

22 Nerea López

Aleví mascuí

LLOC NOM
3 Joan Grau
6 David Alfaro

Aleví femení

LLOC NOM
1 Clara Romero
4 Mireia Prats
11 Miriam Pérez
13 Alba Molina
16 Carme Hita
19 Lorena Rascón

100m lliures
Infantil masculí

LLOC NOM
4 Lester Escrigas

6 Christian González
8 Miguel Pérez
10 Héctor Font

Infantil femení

LLOC NOM

5 Carma Latifa
9 Elisabet Prats
12 Andrea Romero

Cadet femení

LLOC NOM

2 Ana Suarez
4 Marta Sánchez
11 Claudia Fdez
13 Julia Romero
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El mini A del CB Montcada 
ha aconseguit dues victòries 
consecutives i s’ha col·locat 
líder del Grup Segon del 
nivell B-1 amb 5 punts. 
L’equip dirigit per Xavi 
Viñé va guanyar el primer 
partit de la segona fase con-
tra el Canet, que és tercer, 
per un ajustat 77 a 76 i a 
la tercera jornada va acon-
seguir vèncer a la pista de 
l’Akasvayu Vic per 52 a 64. 
Per la seva banda, el júnior 
B, que participa al Grup 
Primer del Campionat de 
Catalunya, va obtenir una 
important victòria contra 
el Montblanc. Els homes 
de Viñé es van imposar als 
tarragonins per un clar 72 
a 49 i estan catorzens, amb 
20 punts.

Júnior A. Per la seva banda, 
l’equip de Jordi Sistrachs 

ha fet un pas endavant per 
aconseguir l’objectiu d’en-
guany: mantenir la cate-
goria de Preferent. L’equip 
local està disputant una fase 
molt complicada i tots els 
partits són difícils. El júni-
or A, que participa al Grup 
Quart de Preferent, va gua-
nyar al segon classifi cat, 
l’Albert Disseny, per 103 a 
97 en un matx molt igualat. 
El partit va ser molt disputat 
i fi ns al fi nal no es va deci-
dir el guanyador. Els homes 
de Sistrachs van mostrar 
una forta defensa i un bon 
encert en atac, sobretot en 
els llançaments des de l’ex-
terior i des de la línia de tri-
ples. El bloc local ocupa la 
sisena posició amb 4 punts. 
El júnior seguirà treballant 
i entrenant dur per intentar 
mantenir la categoria, una 
oportunitat històrica per al 
club montcadenc.

El mini A es col·loca al capdavant 
amb dues victòries consecutives

El júnior B va sumar un triomf important contra el Montblanc | SANTI ROMERO

El cadet aconsegueix 
el primer triomf de la 
segona fase

El cadet del CEB Can Sant 
Joan ha sumat la primera 
victòria de la segona fase. 
El conjunt dirigit per Isaac 
Corzo va guanyar a casa 
el primer partit de la nova 
competició. Els locals van 
imposar-se al SESE C per 

54  a 49. Gràcies a aquest 
triomf, l’equip local s’ha 
situat sisè del Grup Segon 
del nivell B2, amb 3 punts. 
En la propera jornada, el 
cadet disputarà un partit 
complicat: rebran  la visi-
ta del líder, el Sant Ramon 
Nonat B.

Primera victòria del cadet a la segona fase contra el SESE | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

El cadet femení del CH 
La Salle Montcada estrena 
nova entrenadora després 
que Samuel Sánchez hagués 
d’abandonar l’equip a prin-
cipi d’any per motius labo-
rals. La tècnica escollida 
per dirigir el bloc femení ha 
estat la lateral romanesa del 
sènior femení, Mariana Ar-
deleanu. La jugadora local 
s’ha mostrat molt satisfeta 
amb la nova tasca: “Vull 
que les jugadores apren-
guin perquè són el futur 
femení de l’entitat”. Ma-
riana espera poder treballar 
amb les noies i començar a 
obtenir bons resultats. 

Experiència. El club va deci-
dir que Mariana fos la nova 
entrenadora per la seva ex-
periència. La lateral ha estat 
internacional amb la selec-

ció estatal del seu país i ha 
jugat a equips de la Divisió 
d’Honor romanesa. D’altra 
banda, el cadet femení ha 

millorat el seu joc amb l’ar-
ribada de la tècnica, que ha 
estat un revulsiu i una moti-
vació per a les jugadores.

El conjunt local ha millorat el seu nivell de joc amb l’arribada de la tècnica

La lateral local Mariana, nova 
entrenadora del cadet femení

BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

Núria Sánchez  |  Redacció

El cadet femení ha millorat el seu joc amb la nova entrenadora | SANTI ROMERO

El júnior A s’imposa 103 a 97 a l’Albert Disseny de Terrassa en un partit molt disputat fi ns al fi nal

Núria Sánchez  |  Redacció

HANDBOL. CH La Salle Montcada

BÀSQUET. CB Montcada

El preinfantil del CD Elvira 
Cuyàs no ha tingut un bon 
inici de lliga a la segona fase 
i va perdre els dos primers 
partits disputats. Però a la 
tercera jornada de lliga, ha 
aconseguit una important 

victòria contra el Claret, se-
gon classifi cat fi ns aleshores, 
per un clar 78 a 49. Amb 
aquest triomf, els nois de 
Joan Alonso i Jordi Zache 
se situen a la segona posició 
amb 4 punts del Grup Tercer 
del nivell B2.

El preinfantil es situa 
a la segona posició

BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

Núria Sánchez  |  Redacció

El preinfantil va guanyar un partit important contra el Claret | SANTI ROMERO

El júnior masculí de La Salle 
va obtenir una important 
victòria davant el Caldes 
de Montbui per 61 a 55. Els 
nois de Rogelio Pérez han 
aconsegueit, d’aquesta ma-
nera, la primera victòria de 
la temporada. L’entrenador 
ha explicat que enguany 
és un any difícil: “Aquesta 
temporada és de traspàs 
per als jugadors perquè 
provenen de la catego-
ria cadet i alguns encara 
ho són”. Aquesta lliga ha 
de servir al júnior masculí 
per adquirir experiència i 
acomodar-se a la categoria 
de cara a la propera cam-
panya. L’equip local, que 
participa al Grup Sisè del 
Nivell B, tanca la classifi ca-
ció amb 15 punts, a un sol 
punt del Sant Andreu de 
Natzaret.

Primera 
victòria 
del júnior 
masculí

FUTBOL 7

Núria Sánchez  |  Redacció
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El prebenjamí A 
continua com 
a líder invicte

El prebenjamí A de l’Escola 
de Futbol Montcada con-
tinua l’excel·lent tempo-
rada i, una setmana més, 
segueix invicte del Grup 
Quart de la lliga prebenja-
mí. El conjunt dirigit per 
José Manuel Arjona lidera 
la classifi cació, empatat a 
39 punts amb La Torreta. 
El bloc local també és el 
conjunt més anotador amb 
123 gols a favor i el menys 
golejat amb tan sols 12 
gols en 14 jornades. A la 
darrera jornada, els locals 
van imposar-se en el des-
plaçament al camp de les 
Franqueses per 2 a 5.

Juvenil. Per la seva banda, 
el conjunt juvenil es troba 

cada jornada més a prop 
d’aconseguir l’objectiu de 
principis de temporada: 
ascendir l’equip a Prime-
ra Divisió. 
El conjunt dirigit per 
Manuel Moya va guanyar 
en la penúltima jornada 
al  Palautordera per un 
ajustat 0 a 1 i s’ha col-
locat líder del Grup Vintè 
de Segona Divisió amb 
30 punts, per davant del 
Canovelles que ocupa la 
segona posició, amb 28 
punts.
En la darrera jornada, 
l’equip local va guanyar 
al Poniente CF, que ocu-
pa la vuitena posició, per 
un ajustat 1 a 2. El juvenil 
porta vuit jornades conse-
cutives sense perdre.

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL. EF Montcada

El prebenjamí A és l’únic conjunt invicte de l’Escola de Futbol Montcada | SANTI ROMERO

El juvenil B de l’Escola de 
Futbol Montcada ha as-
cendit posicions després de 
dues victòries consecutives. 
L’equip dirigit per Gerardo 
Suarez s’ha col·locat a la cin-
quena posició del Grup Se-
gon de Tercera Divisió amb 
24 punts. A les darreres jor-
nades, l’equip local ha perdut 
al camp del líder, el Forat del 

Vent, per 8 a 4 i ha guanyat 
al Palau a casa (3-1).  

Objectius. A banda dels 
bons resultats, el més impor-
tant per a aquest conjunt és 
nodrir de jugadors el juvenil 
A per aconseguir mantenir 
la categoria de Segona Divi-
sió. Alhora, els jugadors han 
d’adquirir experiència de 
cara a la temporada vinent.

El juvenil B ascendeix 
fi ns al cinquè lloc

FUTBOL SALA. EF Montcada

Núria Sánchez  |  Redacció

Els jugadors del juvenil B treballen per adquirir experiència | SANTI ROMERO

L’aleví A es col·loca segon i manté 
intactes les opcions d’ascens
El conjunt de Javier Arenas i Francisco Salazar porta deu jornades consecutives sense perdre

L’aleví A del CFS 
Montcada va començar la 
lliga amb una ensopegada 
contra el Finques Cente-
lles, però des de llavors 
els nois de Javier Arenas 
i Francisco Salazar no co-
neixen la derrota i porten 
deu jornades consecutives 
guanyant. El conjunt, que 
participa al Grup Segon de 
Primera Divisió, s’ha col-
locat segon amb 30 punts, 
mentre que el Finques Cen-
telles lidera la classifi cació 
amb 33. L’aleví A es pre-
veu com un clar candidat 
a guanyar el títol. Una de 
les seves particularitats és 
la seva gran contundència 
anotadora, els locals acos-
tumen a guanyar els partits 
de forma aclaparadora. De 
fet, són els màxims anota-
dors de la categoria amb 

118 gols a favor, molt lluny 
dels 72 que tenen els seus 
màxims perseguidors, Pa-
rets i Castellterçol. Però la 
porteria montcadenca tam-
bé es troba ben salvaguar-
dada i en 12 partits de lliga, 

l’equip tan sols ha encaixat 
10 gols en contra.
En el primer partit de la se-
gona volta, els montcadencs 
rebran la visita del líder. El 
partit és molt important 
per als locals que intenta-

ran trencar la imbatibilitat 
del conjunt de l’Osona i 
col·locar-se al capdavant 
de la classifi cació. Els locals 
esperen que el factor camp 
sigui un aspecte positiu per 
aconseguir la victòria.

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL SALA. CFS Montcada

L’aleví A es jugarà el lideratge contra el Finques Centelles | SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

KORFBAL

El júnior de korfbal del 
Montserrat Miró lidera la 
Lliga júnior amb 8 punts, 
després d’aconseguir una 
victòria important contra 
el Badalona, tercer clas-
sifi cat, per 9 a 13. D’altra 
banda, el conjunt que en-
trena Dani Vidaña va patir 
la primera derrota de la 

temporada a la cinquena 
jornada. Els locals van per-
dre a la pista del Vacarisses 
per 8 a 5.

Encistellador. Un dels juga-
dors locals es troba entre 
els màxims anotadors de 
la lliga. Es tracta de Paris 
López, que és primer amb 
13 cistelles.

Núria Sánchez  |  Redacció

El Montserrat Miró, 
primer de la lliga júnior

El juvenil guanya un 
matx important

El juvenil de l’AE Can Cui-
às ha sumat una victòria 
important contra el tercer 
classifi cat i escala posicions 
fi ns a mitja taula. L’equip de 
Rafael Nosete, que participa 
al Grup Segon de Segona 
Divisió, s’ha situat a la vui-

tena posició amb 17 punts, 
però amb un partit menys. 
En la darrera jornada de la 
primera volta, el juvenil va 
imposar-se a domicili a la 
pista del tercer classifi cat, 
l’Escola Pia d’Igualada. El 
bloc local va vèncer per un 
ajustat 4 a 5. 

Núria Sánchez  |  Redacció

curs de monitor

L’Escola de Futbol Montcada, amb la col·laboració de la 
Federació Catalana de Futbol, està preparant un curs 
d’entrenador de futbol, que tindrà una duració aproxima-
da de tres mesos. Els interessats poden demanar infor-
mació a l’ Estadi de la Ferreria, preguntant per Carlos De-
pares o Eusebi de Miguel o trucant al número de telèfon 
935 651 966. El curs és obert a tothom i per participar 
no cal pertànyer a cap entitat esportiva | NS

El juvenil suma una nova victòria i s’apropa cada 
dia més a l’objecitu de pujar a Primera Divisió



>A títol personal
Laura Grau

Claudi Grabolosa
Un segle de vida. El proper 7 de febrer complirà 100 anys de vida. Té quatre fi lles –que són 
“els puntals de la seva vida”–, nou néts i sis besnéts. Va passar la seva infància i part de la jo-
ventut a Barcelona, on va viure l’arribada dels primers vehicles a motor –de petit el va atropellar 
un Hispano-Suizo– i la gran transformació de la ciutat, amb el soterrament de la línia de França i 
els Ferrocarrils Catalans. Durant 36 anys va tenir una fàbrica de guants de pell a Mas Rampinyo, 
negoci que va superar la riuada de 1962, però no l’avenç imparable de l’anomenat progrés, que va 
convertir els terrenys familiars en el tram d’una carretera. A pesar dels anys, conserva les mane-
res d’home culte, afi cionat al dibuix –va ser membre del Cau d’Art–, a la música –va ser baríton a 
l’Orfeó Pirinenc de Barcelona– i al món del toreig. Llegeix el diari cada dia i encara l’esvera el que 
passa al món.

“Mai com ara hi ha hagut 
tantes desigualtats al món”

Quan era jove pensava que arribaria 
a complir 100 anys?
No. Ha estat una sorpresa. He pas-
sat per tantes malalties i interven-
cions quirúrgiques, que sembla 
mentida que encara estigui viu. 
Sóc indestructible (ha, ha, ha!).
Veig que no ha perdut el sentit de 
l’humor.
Això no s’ha de perdre mai, enca-
ra que les coses vagin maldades.   
Ha vist nèixer tots els invents del segle 
XX. Quin li sembla més important?
Sens dubte l’electricitat, que és la 
mare de moltes tecnologies. Quan 
jo era petit, feiem servir llànties 
d’oli i, més tard, les camisetes de 
gas. Però el llum elèctric ho va 
canviar tot.
Va venir a Montcada als 24 anys. 
Quin record en té?
Era un poble de 3.000 habitants, 
tothom es coneixia. La instal·lació 
de les fàbriques Asland i Aismalibar 
va suposar l’arribada de mà d’obra 

de fora, per la qual cosa, Montcada 
va experimentar un canvi notable. 
Ara sembla un rusc. També recor-
do la bellesa de l’entorn, ple de 
boscos i fonts on la gent anava a 
passar les estones lliures.
Com es guanyava la vida?
Els meus pares van comprar un 
terreny a Mas Rampinyo, entre els 
carrers Lleida i Països Catalans. 
Era l’any 1932. Vam instal·lar 
dues activitats, una d’adobament 
de pells i una altra de fabricació 
de guants de pell. Al costat ens hi 
vam fer la casa.Van ser 36 anys 
d’activitat industrial en els quals 
vam donar feina a molta gent del 
poble, sobretot dones que cosien 
els guants a casa.
Com va viure l’aixecament militar 
contra la República?
Jo no estava vinculat a la vida po-
lítica, però hi havia aspectes de la 
República que no m’agradaven. 
Els treballadors se’m van endur 

tota la maquinària de la fàbrica i 
em vaig quedar sense res. Molta 
gent que ni tan sols em coneixia, 
em titllava de feixista pel sol fet 
de tenir una empresa. Però tam-
poc vaig estar d’acord amb el cop 
d’estat militar. No m’agraden les 
dictadures.

Quina postura va adoptar?
Vaig anar al Ministeri de la Guerra 
i li vaig dir al cap de personal que 
volia treballar per la causa. Quan 
va saber a què em dedicava, em 
va demanar que fabriqués guants 
per a l’exèrcit de la República. En-
viàvem els encàrrecs a uns magat-
zems que s’ocupaven de la distri-

bució, sense saber que, en realitat, 
els venien a França i Alemanya. 
Un cop acabada la guerra civil, les 
autoritats falangistes el van nome-
nar Jutge de Pau.
No t’hi podies negar. Et nome-
naven a dit. El càrrec em va 
permetre avalar moltes persones 
que, en unes altres circumstànci-
es, haurien estat empresonades. 
També vaig impulsar que es fes 
un camp de futbol a Montcada, al 
lloc on està ara el CEIP Reixac. 
El van construir presoners del 
règim franquista. El governador 
de Barcelona em va cridar per ser 
conseller local de la Falange, però 
no m’hi vaig presentar. 
Un altre fet que va marcar la seva 
vida va ser la riuada del 1962.
Vam patir un gran daltabaix i una 
situació d’indefensió total. Dins 
de casa hi vivien tres persones 
grans, els meus pares i la meva 
sogra, que estava impedida. A les 

fosques i amb l’aigua fi ns al pit, els 
vam poder salvar després de mol-
tes peripècies. Vam perdre tots els 
béns, però estàvem vius! Mentres-
tant vuit veïns esperaven ajut a la 
teulada de la nostra fàbrica. Tots 
es van salvar menys la persona 
que els ajudava. Va ser molt trist.
Què va passar amb la fàbrica?
Ens vam poder recuperar. El que 
no podíem preveure és que als se-
tanta ens l’expropiessin i també la 
casa per fer la carretera, a canvi de 
quatre duros. Va ser molt dur.
Llegeix el diari cada dia. Què en 
pensa del que passa al món?
M’esvera el que llegeixo. Tinc la 
sensació que mai com ara hi ha 
hagut tantes desigualtats. M’en-
tristeixen les guerres i la canalla 
que mor de gana.
Després d’haver viscut tants anys, 
quin consell donaria per ser feliç?
Intentar sempre fer el que un pen-
sa i no rendir-se mai.

“El càrrec de Jutge de 
Pau em va permetre 
avalar moltes 
persones que haurien 
anat a la presó”
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Montcadenc centenari


