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L’ambulatori de la plaça Lluís 
Companys s’ha dotat d’una unitat 
de traumatologia que dos dies a 
la setmana, els dilluns i els dijous, 
visita els usuaris, per evitar-los 
des plaçaments a Barcelona. 
A quest és el primer pas d’un 
procés de descentralització dels 
especialistes, que continuarà 
amb l’arribada a Montcada d’en-
docrins i cardiòlegs.

El CAP 
del centre 
incorpora 
una unitat de 
traumatologia

El doctor atén un pacient L SILVIA DÍAZ

> Esports: El Valentine d’EBA aconsegueix el millor balanç de resultats de la lliga i segueix líder  PÀG. 31
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Comparses 
de luxe 
a la Rua

PÀG. 22

Can Sant Joan estrena les 
noves escales mecàniques 
que connecten els carrers 
Diagonal i Pont.  PÀG. 5

La Rua de Montcada i Reixac 2008  
s’ha convertit en una de les més lluïdes 
de la comarca del Vallès Occidental. Pro-
va d’això és que 3 de les 14 comparses 
participants, Endansa, Jym’s i April Scho-
ol of English, van resultar premiades a di-
ferents carnavals de Granollers, Sabadell 
i Mollet. Els millors videos de la Rua, de 
les comparses i del sambòdrom es po-
den veure a www.montcadaradio.com.

AFOTMIR

Montcada exigeix resposta de la Generalitat 
sobre la crema de residus a la cimentera
El Ple aprova una moció on reclama la compareixença del conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar. PÀG. 3

>MESURES 
CONTRA 
LA SEQUERA  PÀG.4

Tanquem
l’aixeta

Els jugadors fan cos-
tat al  CD Montcada 
davant la crisi  PÀG.  30
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>Actualitat

 ANTIINCINERACIÓ

Una moció aprovada en Ple per tots els grups 
insta el conseller a venir a informar el municipi
La Plataforma Antiincineració continuarà fent xerrades informatives pels barris i no descarta noves mobilitzacions contra la crema de residus a la cimentera

Mentre centenars de veïns sortien el 
dia 31 de gener al carrer responent 
a la convocatòria de la Plataforma 
Antiincineració, tots els grups mu-
nicipals –PSC, CiU, ICV-EUiA, 
PPC i Esquerra– aprovaven per 
unanimitat una moció en el Ple ins-
tant al conseller de Medi Ambient 
i Habitatge, l’ecosocialista Fran-
cesc Baltasar, a venir a Montcada 
a explicar el procés d’adequació 
ambiental de l’activitat industrial a 
Lafarge. El text també sol·licita al 
conseller que no es resolgui l’expe-
dient de la cimentera fi ns que no 
estiguin aclarits els dubtes generats 
al veïnat. 

Debat. L’aprovació de la moció, 
però, no va estar exempta de de-
bat. ICV-EUiA i Esquerra van 
estar d’acord amb què el conseller 
doni explicacions però consideren 
que s’hauria d’anar més enllà i van 
reclamar el trasllat de la fàbrica 
lluny de nuclis habitats.

El PPC va criticar els ecosocialistes 
per actuar sota criteris diferents ja 
que, mentre al municipi estan en 
contra de la proposta, des de la 
Generalitat la defensen. Els partits 
en l’oposició també van sol·licitar 
la Regidoria de Medi Ambient que 
faci un informe contrari a la crema 
de residus a la cimentera. La peti-
ció, però, va ser desestimada pel go-
vern local que no farà cap redactat 
ofi cial fi ns no disposar de totes les 
dades sol·licitades a la Conselleria. 

A l’espera del pronunciament de la 
Generalitat, la Plataforma Antiinci-
neració assegura que no necessita 
tenir més estudis per contrastar les 
seves dades. “Avui dia ja dispo-
sem de prou documentació com 
per saber que l’ús de residus a 
les cimenteres com a combusti-
ble és perjudicial per a la salut”, 
ha dit el portaveu del col·lectiu ciu-
tadà, José Luis Conejero. 
Avalant el posicionament de la 
Plataforma, Greenpeace acaba de 
presentar un informe en què afi r-
ma que la crema de residus a ci-
menteres és més perillosa que a les 
incineradores, ja que genera gran 
contaminació atmosfèrica per par-
tícules en suspensió i estén fi ns i tot 
aquestes substàncies al ciment. 

Trobada. Després de la manifesta-
ció, la Plataforma s’ha reunit amb 
el govern municipal i li ha trans-
mès la seva preocupació per l’ús 

de residus utilitzats per Lafarge 
en el seu procés de producció i 
que provenen de la indústria far-
macèutica, motiu pel qual l’Ajun-
tament demanarà a l’empresa un 
llistat de tots els productes que 
fa servir. Així mateix, el govern 
s’ha compromès a informar di-
rectament la Plataforma de les 
gestions que faci. Aquesta volun-
tat de col·laboració i el fet que el 
Consistori mantingui en vigor la 
moció contra la incineració apro-
vada l’any 1999 són interpretats 
com a signes positius per part del 
col·lectiu ciutadà.  
El Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció, per la seva banda, 
ha fet un comunicat on reclama 
a l’Ajuntament que es posicioni 
clarament contra la cimentera 
denegant-li el permís d’activitat i 
d’extracció. El col·lectiu conside-
ra que, d’aquesta manera, Lafar-
ge es veuria obligada al trasllat.

Greenpeace ha fet un 
informe on assegura 
que la crema de residus 
a cimenteres genera 
més contaminació que 
les incineradores

Pilar Abián | Montcada

l’entrevista

“Plantejar ara el trasllat de Lafarge és una utopia”

-Quina resposta espera que tingui 
la moció aprovada en el Ple?
La que s’exposa en el text, que vin-
gui el conseller i expliqui la seva 
proposta. Davant la preocupació 
que aquest tema genera, s’ha d’in-
formar la ciutadania.
-De quina informació disposa 
l’Ajun tament?
No tenim cap dels estudis que re-
clamem. Volem informes tècnics 
del Departament i d’Universitats per 
saber si l’activitat pot tenir o no afec-
tacions en la salut.
-L’Ajuntament farà un informe ne-
gatiu contra l’activitat? 
Ara per ara no podem fer cap mena 

d’informe ja que no disposem de 
la informació necessària perquè 
els nostres tècnics es pronunciïn.
-Quin pes pot tenir aquest informe?
La decisió fi nal és de la Conselleria, 
encara que dubto que prengui cap 
mesura que vagi en contra del que 
acordi el municipi. 
-Com valora la manifestació?
La participació va ser elevada i òb-
viament els veïns estan preocupats. 
L’únic que demanaria als organitza-
dors és prudència i no alarmisme. 
-Veu possible plantejar el trasllat 
de la fàbrica fora del nucli urbà?
Demanar el trasllat ara és fàcil i 
gratuït però, en realitat, és una uto-
pia. No dic que no s’hagi de treba-
llar en aquesta línia, però hem de 
tocar de peus a terra; això requeri-
rà molts anys de negociació amb 
la fàbrica i la qüestió que ara ens 
ocupa afecta el present | PA

<<

César
Arrizabalaga
alcalde
de  Montcada

La manifestació 
aplega prop d’un miler 
de persones
“Montcada diu no a la incineració” va 
ser un dels eslògans més escoltats el 
dia 31 de gener en la manifestació con-
vocada per la Plataforma Antiincineració. 
La marxa, a la qual s’hi van sumar els 
21 regidors de l’Ajuntament en acabar el 
Ple municipal, es va iniciar a Can Sant 
Joan i va cloure a la plaça de l’Església 
amb la lectura d’un manifest en què els 
organitzadors exigien tant a l’Ajuntament 
com a la Generalitat que no donin les 
llicències pertinents perquè la cimen-
tera pugui cremar residus. “Estem molt 
contents de l’elevada participació i de la 
presència dels regidors”, va dir el porta-
veu de la Plataforma, José Luis Coneje-
ro, tot afegint que els actes de protesta 
continuaran fi ns que no es compleixen 
els objectius del col·lectiu | PA
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MESURES CONTRA LA SEQUERA

A partir del 13 de març malgastar aigua 
potable comportarà sancions econòmiques

Entrevista amb la regidora 
de Serveis Socials i Salut  
Carme González. PÀG. 8

El Mossos precintaran el 
dipòsit de ferralla si no 
acata l’ordre de clausura. PÀG. 11

>Notícies

Fer servir l’aigua de l’aixeta per regar, netejar o omplir piscines grans serà castigat amb multes que oscil·laran entre 30 i els 30.000 euros

l’apunt

L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) ha anunciat que, a 
partir del 13 de març, les perso-
nes i les empreses que vulnerin 
el Decret de la Generalitat per a 
l’estalvi d’aigua, és a dir, que fa-
cin servir aigua potable per regar, 
netejar o omplir piscines, podrien 
ser castigades amb multes que 
aniran dels 30 als 3.000 euros. 
Es consideraran sancions lleus 
–amb multes fi ns a 750 euros– ren-
tar el cotxe amb aigua de l’aixeta, 
omplir piscines d’ús domèstic o 
regar jardins amb superfície infe-
rior als 1.000 m2. Com a infracció 
greu, amb sancions fi ns als 1.500 
euros, hi haurà regar jardins fi ns 
a 3.000 m2 i omplir piscines de 
fi ns a 25 metres de llarg. 
Les infraccions molt greus podran 
tenir sancions de fi ns a 3.000 euros 
i s’aplicaran per omplir piscines olím-
piques o bé per regar espais verds de 
més de 3.000 m2. L’Ajuntament farà 
un ban informatiu al respecte quan 
disposi de totes les dades. 

Mesures municipals. El Consisto-
ri no ha començat a aplicar me-
sures excepcionals de restricció 

d’aigua als domicilis, tot i que fa 
temps que utilitza aigües freàtiques 
per al rec de les zones verdes i els 
parcs. “Encara no són necessàries 
mesures d’emergència, però som 
conscients de l’estat de sequera i, 
per això, hem de fer un consum 
racional de l’aigua”, ha explicat 
la regidora de Medi Ambient, Eva 
Gonzalo (PSC). 
L’edil ha recordat que mesures sen-
zilles com tancar l’aixeta quan ens 
rentem les dents o fer servir elements 
de reducció del consum als domicilis 
ajuden a no malgastar aigua. 

L’Ajuntament recomana reduir, en la mesura del possible, el consum d’aigua potable prenent mesures com ara tancar l’aixeta mentre rentem la vaixella on ens raspatllem les dents | SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Redacció

Rentar el cotxe, 
regar jardins i omplir 
piscines petites tindrà 
una sanció lleu

Es recupera l’aigua dels pous per abastir la xarxa pública
L’Entitat del Medi Ambient  (EMA) i la 
companyia d’Aigües de Barcelona (Ag-
bar) instal·laran una planta de tracta-
ment d’aigua entre els pous de Mont-
cada Regants –a la foto– i Donadéu, 
propietat d’Agbar i situats entre Mont-
cada i la Llagosta. En aquesta instal-
lació, l’aigua dels pous passarà per dos 
processos per tal d’eliminar-ne els ele-
ments contaminants per després poder 
fer-la servir en el rec d’espais públics. 

Rec Comtal. Una altra de les fonts de 
subministrament que s’ha recuperat és 
l’antic Rec Comtal al Parc de les Aigües, 
una sèquia del segle XI que captava 
l’aigua del Besòs i la transportava fi ns a 
Barcelona. La recuperació d’aquests di-
pòsits naturals forma part d’un projecte 
de condicionament de pous, per cobrir 
un terç de la demanda d’aigua de la re-
gió metropolitana davant la sequera que 
actualment pateix Catalunya | SD

AGBAR
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MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT

Es posen en funcionament les segones 
escales mecàniques de Can Sant Joan
L’equip de govern ja ha anunciat que les pròximes escales s’instal·laran a Can Cuiàs, un barri on també hi ha desnivells importants

La posada en marxa del tram que 
uneix els carrers Diagonal i Pont 
posa punt fi nal a la segona fase 
d’instal·lació d’escales mecàniques 
a Can Sant Joan, que ha compor-
tat la millora de l’accessibilitat en 
aquells punts on el pas dels via-
nants era més difi cultós, una situa-
ció provocada especialment pels 
desnivells que presenten molts car-
rers de la muntanyeta. Les obres 
d’instal·lació dels trams han tingut 
un cost de 900.000 euros.
“Inaugurarem les escales quan 
acabem d’arranjar una zona 
verda que hi ha al costat, però 
hem decidit posar-les en marxa 
perquè els veïns ja les puguin fer 
servir”, ha exlicat el president de 
l’Àrea de Política Territorial, Jordi 
Climent (PSC). Aquesta actuació 
consisteix a reformar les voreres, 
habilitar una zona de descans i 
construir murs de contenció, entre 
d’altres. Al març del 2007 es va 
posar en marxa el primer sistema 

mecànic  entre els carrers Diagonal 
i Bateria i restarà pendent una ter-
cera fase per tal que el veïnat pugui 
accedir a la part més alta del barri.

Altres escales. L’Ajuntament ha 
avançat que les pròximes escales 

mecàniques que es facin a Mont-
cada aniran a Can Cuiàs, una 
obra prevista al Pla d’Actuació 
Municipal. El procés de col·locació 
d’aquests sistemes a la localitat va 
començar a l’estiu del 2003, amb 
la instal·lació d’unes escales a Mas 

Rampinyo, entre el carrer Taga-
manent i l’avinguda de Catalu-
nya, per superar la via del tren de 
la línia de Vic. Al centre, al 2005 es 
van posar en marxa altres escales 
al passeig de Cal Marxant, entre 
els carrers Major i Domingo Fins. 

Les noves escales mecàniques comuniquen els carrers Diagonal i Pont millorant l’accessibilitat sobretot per a les persones grans |  SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Redacció

Es reforça la 
seguretat amb 
una nova tanca al 
carrer Quarters

Serveis Municipals ha canviat les 
tanques del pont que passa sobre 
la línia de tren de Manresa al car-
rer Quarters. Ara s’ha substituït 
la tanca d’autopista existent per 
una altra que millora tant la segu-
retat com l’estètica i, en breu, el 
canvi es farà també a l’altre cantó 
del vial. Sobre aquest mateix pont 
i part de la baixada del carrer, la 
companyia Fecsa-Endesa també 
està duent a terme el soterrament 
de cablejat.

Pilar Abián | Redacció

Imatge de la nova tanca | RAFA JIMÉNEZ
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En un Ple marcat per la manifes-
tació contra la crema de residus 
a la cimentera convocada per la 
Plataforma Antiincineració, els re-
gidors, per unanimitat, van apro-
var dos punts de l’ordre del dia 
relacionats amb la construcció de 
la futura residència i centre de dia 
per a la gent gran. Els tràmits con-
sistien en la desafectació d’un ter-
reny a la zona de la Rasa, a Mas 
Rampinyo, i la cessió de l’espai al 
Consorci Hospitalari de Montca-
da i Reixac, l’organisme promo-
tor de l’equipament, constituït al 
desembre passat i integrat per re-
presentants municipals i del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya. 
La residència ocuparà una pastilla 
de més de 5.000 m2 i disposarà de 
140 places d’internament i altres 

50 de centre de dia per a persones 
grans amb dependència. 

Altres punts. Els grups del govern, 
PSC i CiU, van donar el vistiplau 
a la modifi cació del Pla Especial 
de Reforma Interior (PERI) de 
Pla d’en Coll. “La proposta ha 
incorporat modifi cacions urba-
nístiques prescrites per la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelo-
na en el projecte de construcció 
del centre de negocis, per afegir-
ne usos comercials”, va explicar 
el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC). 
Esquerra es va abstenir i ICV-
EUiA i PPC van votar-hi en con-
tra. “Aquesta operació només 
benefi cia els interessos de l’em-
presa constructora, tot i que el 
terreny sigui municipal”, va dir 

la portaveu popular, Eva García.
En clau econòmica, la sessió va 
aprovar defi nitivament el pressu-
post del 2008, que incorpora dos 
projectes que està previst que es 
fi nanciïn a través del PUOSC: 
la construcció d’una rotonda per 
millorar la circulació a la zona 
denominada com la Química, a 
la Font Pudenta –una proposta 
que va aportar Esquerra– i dotar 
de pressupost les millores per am-
pliar places a l’escola bressol Font 
Freda i al projecte de remodelació 
de l’edifi ci de Can Casamada per 
acollir la tercera llar d’infants mu-
nicipal. Aquest punt es va aprovar 
amb l’abstenció d’Esquerra, el vot 
en contra del PPC i amb el vot di-
ferenciat d’ICV-EUiA, que va vo-
tar a favor de les inversions, però 
en contra de la resta de punts.

Silvia Díaz | Montcada

PLE DE GENER

La sessió va donar llum verda al projecte de construcció del centre de negocis al Pla d’en Coll

S’aprova la cessió dels terrenys 
per al nou centre de gent gran
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> Conveni amb Adigsa sobre pisos protegits
L’alcalde, César Arrizabalaga, i el director general d’Habitatge, Miquel Boni-
lla, van signar el 4 de febrer un conveni per facilitar el procés d’urbanització 
del carrer dels Horts, que s’inclou les obres de remodelació de la Ribera. El 
conveni garanteix el reallotjament de les famílies afectades amb la reserva 
de tres habitatges protegits en règim de lloguer provisional: dos d’ells a Pla 
d’en Coll i l’altra, a Badalona | PA 

La façana de l’edifi ci en obres, vista des del carrer Sant Lluís | SILVIA DÍAZ

La recuperació de la Casa Larratea 
comença amb obres a la façana
L’actuació global inclou també un tractament contra la humitat i la remodelació dels banys

Les obres de rehabilitació de la 
Casa Larratea van començar el 
4 de febrer amb la reforma de la 
façana de l’edifi ci del carrer Mon-
tiu, incorporat al catàleg d’edifi cis 
municipals al 2006. L’actuació 
continuarà amb l’aplicació d’un 
tractament per evitar que apa-
regui la humitat i l’enderroc de 
l’antiga zona de banys. Aquestes 
reformes, aprovades al Ple de se-
tembre del 2007, s’executaran per 

un import total de 95.654 euros i 
duraran aproximadament quatre 
mesos. Posteriorment, s’iniciaran 
les obres de fusteria, pintura i 
canvi de comptadors, pendents 
d’adjudicació. 

Funció. L’emblemàtic edifi ci acull 
des del mes de gener el Punt 
d’Informació per atendre qual-
sevol aspecte relacionat amb les 
obres de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV), que s’iniciaran prope-

rament, i posteriorment també 
s’habilitarà un espai d’informació 
sobre el soterrament de la línia 
convencional de Portbou. “En 
un futur, l’edifi ci acollirà les ofi -
cines de l’empresa municipal 
Montcada Òptima”, ha avançat 
el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC), 
qui també ha manifestat que les 
obres tenen com a objectiu que els 
interiors de la Casa Larratea recu-
perin el seu aspecte original.

Silvia Díaz | Montcada

PILAR ABIÁN

Terrenys on anirà la futura residència al sector de la Rasa, a Mas Rampinyo | SANTI ROMERO

L’Ofi cina Local d’Habitatge ha estat la tercera que ha tramitat més subvencions del Vallès

Mig milió d’euros per rehabilitar 
una desena d’edifi cis de la ciutat

El Kursaal de Can Sant Joan tindrà 120 seients 
retràctils i 160 més en una grada telescòpica

Tots els grups municipals van do-
nar el seu suport al plec de con-
dicions per al subministrament i 
instal·lació de 280 butaques al 
nou Kursaal de Can Sant Joan, 
per un import de 237.000 euros. 
Es col·locaran 120 seients a pla-

tea, que seran retràctils, i altres 
160 formaran part d’una grada 
telescòpica. “El projecte compta 
fi nalment amb el suport d’una 
comissió de veïns del barri”, va 
dir al Ple la presidenta de l’Àrea 
Social, Ana Rivas (PSC) | SD

acord fi nal

Una desena de comunitats de 
propietaris de Montcada i Reixac 
rebrà ajuts econòmics del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitat-
ge de la Generalitat de Catalunya, 
per fi nançar part de les obres de 
rehabilitació dels seus edifi cis que 
afecten 186 habitatges i 19 locals 
comercials. 
Les subvencions pugen a un total 
de 513.576 euros i les va trami-
tar l’Ofi cina Local d’Habitatge de 
l’Ajuntament dins la convocatòria 

d’ajuts a la rehabilitació del 2007. 
La de Montcada i Reixac ha estat 
la tercera ofi cina del Vallès Oc-
cidental que més ajuts va cursar 
durant l’any passat, només supe-
rada per Sabadell i Terrassa.

Test previ. Les comunitats que vul-
guin rehabilitar el seu edifi ci i op-
tar als ajuts que atorga la Genera-
litat han de sol·licitar prèvia ment, 
i abans de començar les obres, un 
Test de l’Edifi ci (TEDI). Si l’ac-
tuació afecta a un únic habitatge, 

cal demanar un Informe Intern 
d’Idoneïtat. Ambdós tràmits es 
poden fer a l’Ofi cina Local d’Ha-
bitatge, que ja està treballant en la 
convocatòria del 2008. Per dema-
nar informació sobre els requisits 
necessaris, cal adreçar-se a l’edifi ci 
de l’Ajuntament, de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14h, i els dijous, de 
16 a 19h; per telèfon, al 935 726 
478, i via Internet a través de les 
adreces habitatge@montcada.org o  
www.montcada.cat (a la secció webs 
municipals).

Pilar Abián | Redacció
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MANIFEST UNITARI 

Els alcaldes del nord metropolità 
donen suport a l’actual traçat de la LAV
Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i Montcada i Reixac volen garanties perquè la Sagrera sigui la segona estació central

L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
va participar el 4 de febrer en un 
acte a Barcelona per donar suport 
a l’actual traçat de la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV) de Sants a la Sagre-
ra i pel desenvolupament urbanístic 
de la part nord de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona. El manifest, 
llegit pel tinent d’alcalde de Barce-
lona Ramon García-Bragado, tam-
bé l’han signat els alcaldes de Sant 
Adrià, Jesús M. Canga; de Santa 
Coloma de Gramenet, Bartomeu 
Muñoz; de Badalona, Maite Arqué, 
i de Barcelona, Jordi Hereu.
Els signants del manifest fan una 
aposta per “convertir la Sagrera 
en la gran estació intermodal del 
nord de Barcelona i que la seva 
construcció es faci amb tot el ri-
gor i la màxima agilitat”. 

Transformació del territori. Els edils 
també demanen que les obres del 
túnel que enllaçarà les estacions 
de Sants i la Sagrera es facin sense 

dilacions i amb plenes garanties de 
seguretat. Igualment, consideren 
que el traçat aprovat  l’any 2002 
per totes les administracions és la 
solució adient a les necessitats del 
conjunt del sistema ferroviari a 
Barcelona. Arrizabalaga ha des-

tacat la importància de subscriure 
aquest acord per “fer una trans-
formació del nord de Barcelona 
que millori la qualitat de vida 
de tota la ciutadania”. Hereu 
va defi nir la futura estació de la 
Sagrera com la porta de connexió 

amb França i Europa. Està pre-
vist que l’estació de la Sagrera, 
a més del Tren d’Alta Velocitat, 
aculli les línies de rodalies de Vic, 
Granollers i el Maresme, els nous 
trens regionals i tots els de llarg 
recorregut.

D’esquerra a dreta, els alcaldes de Sant Adrià, Santa Coloma, Barcelona, Badalona i Montcada i Reixac amb Garcia-Bragado, a la Sagrera  |  RAFA JIMÉNEZ

Rafa Jiménez | Barcelona

El pas a nivell 
del carrer 
Bogatell millora 
el seu accés

El pas a nivell del carrer Bogatell, 
de la línia de tren de Portbou, està 
tallat a la circulació de vehicles 
per procedir a la col·locació d’un 
nou paviment més ferm i substi-
tuir així les actuals fustes, com es 
va fer al desembre al pas que hi 
ha al carrer Pasqual. La circula-
ció de vianants està controlada 
perquè la gent pugui accedir a 
banda i banda de la via del tren 
i, mentre durin les intervencions, 
no es permetrà el trànsit de vehi-
cles. Els treballs acabaran a fi nal 
de febrer. 

Silvia Díaz | Montcada
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El pas està tallat al trànsit | SILVIA DÍAZ
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Parking en alquiler. En Carretera Vella. Grande 
y fácil acceso. 65 euros. Tel. 935 643 563.
Es lloga. Pis d’obra nova al costat del carrer 
Major. Dúplex de particular a particular. 
370.000 euros. 3 habitacions, bany i aseo. 
2 terrasses. Parquet.Tels. 649 490 676 /650 
921 144. 
Alquilo. Apartamento en Blanes. Segunda 
linea de mar. A 150 metros de la playa. Una 
habitación doble, comedor con sofá cama, 
amplia terraza, baño completo, tv y piscina. 
Para fi nes de semana y meses de verano. Tel. 
679 504 721. Muy económico.
Se traspasa. Centro de estética en pleno 
funcionamiento en Montcada i Reixac. Gastos 
compartidos. Tel. 625 491 010.
Vendo coche. Galloper Santamo confort. 7 
plazas, gasolina 2000, gris metalizado 80.000 
km. Matrículado en el 2001. 4.000 euros Tel. 
626 685 284.
Se traspasa. Cafetería junto mercado 
municipal. 51.000 euros. A pleno rendimiento. 

Tel. 935 651 604.
Alquilo estudio. En primera línea de playa. 
En Empúriabrava, a cinco minutos de Roses. 
Posibilidad de alquilarlo los fi nes de semana, 
semanas enteras, quincenas y meses completos. 
Económico. Interesados llamar al 607 846 639 
(Eugenio) o al 607 846 598 (Olga).
Oferta de feina. Es necessita ofi cial 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. 935 643 
087. Precio: 192.323 euros.
Se vende. Piso de particular a particular, 
con muebles y plaza de parking incluída. 4 
habitaciones, ascensor, todo reformado en calle 
Lleida. Precio por debajo de 270.000 euros y 
negociable. Tel. 935 754 238.
Oportunitat. A primera línia de mar. En plena 
Rambla de Badalona. De disseny. 80 m2. 2 
habitacions, estudi, 2 banys, altell. Molt de sol. Preu: 
400.000 euros. Tel. 630 605 022. 

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

ENTREVISTA A LA REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS I SALUT PÚBLICA I CONSUM

“El futur hospital Ernest Lluch serà un centre 
preparat i estarà dotat amb bons recursos”
M. Carme González (CiU) valora positivament la tasca que estan duent a terme els Serveis Socials en aplicació de la nova Llei que regula aquest àmbit d’actuació

M. Carme González és una de 
les noves incorporacions de CiU 
per a aquest mandat. Coneguda 
al municipi per la seva trajectòria 
professional com a metgessa, des 
del passat mes de juny ocupa les 
regidories de Serveis Socials i Salut 
Pública i Consum. Reconeix que 
la seva experiència personal és una 
bona ajuda a l’hora de gestionar al-
gunes de les matèries de les que ara 
se n’ocupa com a càrrec públic.

-Amb l’entrada en vigor de la 
nova Llei de Serveis Socials 
aquest departament passa a te-
nir una nova dimensió.
Òbviament estem abocats a créixer, 
tant per donar resposta a les neces-
sitats que planteja la població com 
per complir les noves normatives.
-Quins reptes preveu la Llei de 
Serveis Socials?
Va en la línia de garantir necessitats 
bàsiques. Igual que tenim sanitat i 
educació públiques, ara també tin-
drem dret a un treballador social 
de referència.
-Quan serà això possible?
La Llei s’anirà desplegant mica 
en mica, perquè cal disposar de 
molts recursos, tant econòmics 
com humans. 
-En paral·lel hi ha el desplega-
ment d’una altra Llei, la de De-
pendència. Quan començaran 

a arribar els ajuts als usuaris?
Es preveu que arribin durant 
aquest primer trimestre. Ara els 
treballadors socials estan fent els 
programes d’atenció individual, 
amb l’objectiu que cap usuari per-
di els serveis que rep actualment, 
com ara l’ajut econòmic del projec-
te Viure en família, el  treballador 
a domicili, l’assistència al centre 
de dia, el transport fi ns al mateix 
centre, el préstec de material tera-
pèutic o el servei de teleassistèn-
cia, que precisament en els últims 
mesos ha crescut d’una manera 
espectacular. 

-Està satisfeta de la tasca que es 
fa des de Serveis Socials? Com 
l’avaluaria en comparació amb 
altres municipis?
Evidentment tot és millorable, 
però haig de dir que tenim uns 
bons serveis fruit d’anys de feina. 
El que és necessari és un nou espai 
de treball, ja que l’actual és defi ci-
tari tant per als usuaris com per 
als treballadors.  
-En matèria de salut, tenim 

avui dia uns bons equipaments 
públics al municipi?
Ara, amb dos Centres d’Atenció 
Primària, hi ha una bona cober-
tura, tot i que a l’Ajuntament 
ens arriben queixes respecte la 
manca de personal, especialment 
pediatres, un dèfi cit que afecta 
tot l’Estat. Encara que no tenim 
competències quant a l’assistència 
mèdica, sí que traslladem als res-
ponsables sanitaris les demandes 
que ens transmet la ciutadania. Com 
a Regidoria, la nostra funció és la 
protecció i la promoció de la salut i 

per això fem xerrades informatives 
i tallers als centres educatius.
-Amb el futur hospital, creu es 
cobriran totes les necessitats?
Serà un centre ben preparat i amb 
molts recursos. Sobretot és interes-
sant que tingui llits sociosanitaris, 
que és el que també volem per a la 
futura residència de gent gran que 
es farà a la Rasa i que esperem si-
gui una realitat al 2011.
-Aquest centre també es força 
necessari. 
A les residències hi ha llistes 
d’espera i això demostra el dèfi cit 

que hi ha en aquest àmbit. Fent 
un centre al municipi garantim 
que els usuaris continuïn en el 
seu entorn i tinguin la família i els 
amics a prop.
-Vostè també és la regidora de 
Consum. Ara l’OMIC es tras-
llada a la Casa del Vila. Amb 
quin objectiu?
Únicament per manca d’espai a 
l’edifi ci de l’Ajuntament. A partir 
del 18 de febrer l’OMIC estarà a 
la Casa de la Vila amb el mateix 
horari d’atenció al públic que es 
presta avui dia.

M. Carme González (CiU) confi a que la residència per a la gent gran projectada a la Rasa pugui ser una realitat l’any 2011 |  PILAR ABIÁN

Pilar Abián | Montcada

“El desplegament de 
la nova Llei de Serveis 
Socials es farà pas 
a pas perquè calen 
molts recursos”
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La neteja de l’entorn del Ripoll i 
les obres de soterrament de la C-58 
han comportat que els horts situats 
en aquests espais hagin desapare-
gut. Per aquest motiu, l’Ajuntament 
ha elaborat un projecte consistent 
en la creació de 265 parcel·les de 
100 m2 en uns terrenys situats al 
carrer Vapor, a prop de la C-58. 
El pla, elaborat per l’Àrea de Polí-
tica Territorial, preveu que l’espai 
disposi d’energia eòlica i solar, 
serveis comuns amb composta-
dors, aula didàctica i cinc grups 
de cases d’eines i un sistema de 
rec que permetrà l’aprofi tament 
de les aigües freàtiques. La inver-
sió total prevista puja a 700.000 
euros. El Consistori convocarà 
un concurs públic perquè tothom 

que ho desitgi pugui optar a una 
parcel·la. “Volem restituir els 
horts perquè comporten un im-
portant component social per a 
les persones que en tenen cura”, 
ha indicat l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC).

Visita institucional. L’Ajuntament 
va presentar el projecte de reu-
bicació dels horts al conseller 
d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural, Joaquim Llena, qui, acom-
panyat de la delegada del govern 
de la Generalitat a Barcelona, Car-
me San Miguel, va visitar Mont-
cada el 7 de febrer. Aprofi tant 
l’estada al municipi i una visita al 
Pla de Reixac, Llena va proposar 
al Consistori implementar un siste-
ma integral de producció agrícola 

que permeti les persones que en-
cara conreen terres i les que dispo-
sen d’horts saber quina destinació 
tindran els seus productes des del 
mateix moment en què planten 
les llavors. “El projecte pretén 
anar més enllà del que és la 
producció d’aliments per a l’en-
torn familiar, i des del primer 
moment, l’agricultor haurà de 
pensar en el consumidor fi nal”, 
va dir Llena. 
L’alcalde va explicar al conseller 
l’objectiu municipal de conservar 
l’espai agrícola i forestal de Mas 
Duran –propietat de l’Institut Ca-
talà del Sòl (Incasòl)– i Llena va 
apuntar la possibilitat que el pro-
jecte productiu es desenvolupés 
en les prop de 40 hectàrees de la 
zona, que té un total de 400. 

Silvia Díaz | Montcada

Montcada tindrà 250 horts 
ordenats al costat de la C-58
El Consistori va presentar el projecte al conseller d’Agricultura i Acció Rural, Joaquim Llena

PROPOSTA MUNICIPAL

L’alcalde va aprofi tar l’estada del conseller per fer una visita a Mas Duran  | PREMSA AJUNTAMENT
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Els contenidors grocs recullen en un any 
prop de 265 tones de plàstics i envasos

La xarxa de contenidors de plàstics es va posar en marxa al febrer del 2007 | SILVIA DÍAZ

En el seu primer any de posada en 
marxa, el servei de recollida selec-
tiva de plàstics i envasos –que es 
dipositen al contenidor groc– ha 
registrat un total de 264 tones de 
material. Per mesos, la mitjana de 
recollida és de 26.441 quilos i el 
mes d’octubre és el que registrà un 

major volum, amb 32.800 quilos. 
Entre el material recollit hi ha tota 
mena d’envasos i bosses de plàstics 
d’ús domèstic. El contenidor blau, 
el de paper i cartró, va registrar al 
2007 un total de 790.703 quilos de 
material recollit; el del vidre, 399.100 
quilos; el marró (matèria orgànica), 
1,7 tones i els bidons que inclouen 

els residus no reciclables van reco-
llir 9,5 tones. La recollida de mobles 
ha passat de 692.000 quilos al 2006 
a 770.000 al 2007. “Hem avançat 
molt en la cultura del reciclatge, 
però hem de continuar demanant 
la col·la bo ració ciutadana”, ha indi-
cat el regidor de Serveis Municipals, 
Sergio Hermoso (PSC).

Silvia Díaz | Montcada

RECICLATGE

La nova zona d’horts que projecta l’Ajuntament estarà ubicada en aquest espai  | SANTI ROMERO
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ELECCIONS GENERALS ‘08

Comença el 
compte enrere 
per als comicis 
del 9 de març

Les formacions amb seu al mu-
nicipi han previst fer diferents 
actes electorals amb motiu dels 
comicis al Parlament espanyol. 
El PSC anirà als mercats de Can 
Sant Joan i de Montcada un cop 
comenci ofi cialment la campa-
nya, el 22 de febrer. 
ICV-EUiA ha anunciat que farà 
un míting amb els candidats dos 
i tres per Barcelona, Núria Bue-
naventura i el montcadenc Joan 
Jose Nuet, a principi de març. Per 
part del PPC, el dia 19 de febrer, 
el número 6 de la llista per Barce-
lona, Antonio Gallego, visitarà la 
Ribera a les 18h i l’endemà, serà 
la número 5, Dolors Montserrat, 
qui vindrà a recórrer el mercat 
acompanyada dels representants 
locals. Esquerra organitzava el 
dia 14 una trobada de proximitat 
amb Anna Simó, a la sala Insti-
tucional de la Casa de la Vila, 
mentre que el 27 de febrer farà 
un míting de campanya amb Xa-
vier Vendrell, també a la Casa de 
la Vila, a les 20h.

Pilar Abián | Redacció

Joan Josep Nuet (EUiA) –sena-
dor de la coalició d’esquerres En-
tesa Catalana de Progrés formada 
per EUiA, ICV, PSC i Esquerra– 
torna a repetir per segona vega-
da consecutiva com a número 
tres d’ICV-EUiA a les eleccions 
al Congrés de Diputats del 9 de 
març. El polític montcadenc va 
en la llista que encapçala Joan 
Herrera, seguit de l’exalcaldessa 
de Rubí, Núria Buenaventura. 
Nuet va ser elegit en un procés 
de primàries convocat per EUiA 
a mitjan desembre i ha assumit 
el repte amb entusiasme. “Estic 
molt il·lusionat, convençut que 
sortirem diputats”, ha dit el po-
lític, tot afegint que l’objectiu de 
la seva formació és “que la pro-
pera legislatura hi hagi un pac-
te d’esquerres que permeti fer 
polítiques progressistes, que és 
el que li demanem al PSOE”.

Experiència. Nuet, de 43 anys, 
és responsable d’Acció Política 
d’EUiA i coordinador executiu 

d’Organització d’Izquierda Uni-
da. Al desembre del 2006, va ser 
nomenat senador en substitució 
de Jaume Bosch (ICV), conver-
tint-se en el primer representant 
d’EUiA a les Corts Generals.
Llicenciat en Geografi a i Història, 
va ser regidor de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac des del 1991 
fi ns al 2003 ocupant en diferents 
etapes les carteres d’Urbanisme, 
Medi Ambient, Governació, Hi-
senda, Recursos Humans i Infor-
mació i Educació. 

Pilar Abián | Redacció

El montcadenc ha estat senador per la coalició Entesa Catalana

Nuet repeteix com a 
número 3 d’ICV-EUiA

Joan Josep Nuet | ARXIU

> Esquerra fa campanya amb un llibre
PILAR ABIÁN

Esquerra ha iniciat la precampanya promocionant el llibre El més calent… 
al front de Madrid una crònica sobre l’experiència viscuda pel grup parla-
mentari republicà durant l’última legislatura. Una de les diputades prota-
gonistes, Rosa M. Bonàs, va explicar l’11 de febrer a Can Sant Joan que 
els inicis van ser durs fruit de la inexperiència i la negativa imatge del partit 
a Madrid difosa pel PP, que equiparava Esquerra amb ETA  | PA

> Propostes del PPC sobre economia
SILVIA DÍAZ

El número 8 de la llista del PPC per Barcelona a les generals, Pere Calviño 
–al centre– va presentar l’11 de febrer a Montcada propostes per millorar 
l’economia i, especialment, la de les famílies. El candidat va apuntar solu-
cions com la rebaixa dels impostos per als nuclis que ingressin menys de 
16.000 euros l’any així com millorar les condicions dels autònoms  | SD
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DECISIÓ IRREVOCABLE

El dipòsit de ferralla haurà de cessar 
l’activitat abans de fi nal de mes

El dipòsit de ferralla de Can Sant 
Joan haurà de cessar la seva activi-
tat a mitjan febrer, d’acord amb la 
resolució dictada per la Generalitat 
de Catalunya a fi nal d’any. El 19 
de desembre l’Ajuntament va rebre 
la notifi cació del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge segons 
la qual l’empresa Traymas tenia 60 
dies per desallotjar i desmuntar les 
seves instal·lacions. Amb aques-
ta data com a referència, el 17 de 
febrer el dipòsit hauria de tancar 
portes per iniciativa pròpia. En cas 
contrari, i segons fonts municipals, 
seran els Mossos d’Esquadra els 
qui, per ordre de la Generalitat, pre-
cintaran l’espai.

Informe decisiu. La Generalitat ha 
desestimat totes les al·legacions 
que l’empresa concessionària 
de la instal·lació va presentar 
després que el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge li de-
negués l’autorització ambiental 
per exercir l’activitat al costat 
de l’estació de tren de Montcada 

Bifurcació, en resposta a un infor-
me elaborat per l’Ajuntament en 
què s’argumentava que l’empresa 
només podria garantir els límits 
d’emissió sonora permesos si les 
tasques de manipulació es fan a 
l’interior d’una nau tancada. Tam-

bé s’hi afegien les molèsties visuals, 
ambientals i sonores que comporta 
la proximitat dels habitatges a la 
instal·lació i que van motivar de-
núncies i accions de protesta per 
part de l’AV de Can Sant Joan i 
dels veïns directament afectats.

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament ha fet públic que, si el propietari no acata l’ordre, es precintarà la instal·lació

Un operari manipulant ferralla al dipòsit situat a Can Sant Joan | SILVIA DÍAZ
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La direcció de la multinacional 
Nissan a Catalunya ha decidit ajor-
nar la presentació de l’expedient 
de regulació d’ocupació que afec-
ta fi nalment 350 treballadors de 
la planta de producció de la Zona 
Franca i de la d’estampació, al po-
lígon Pla d’en Coll de Montcada. 
Un centenar d’empleats –alguns 
dels quals treballen al munici-
pi– s’ha acollit al pla de baixes 
voluntàries, una alternativa que 
la companyia automobilística 
va proposar a mitjan gener per 
pal·liar l’acomiadament de 450 
persones,  per fer front al descens 
de la producció. La direcció ha 
arribat a un acord amb el sindicat, 
per fer una proposta conjunta i 
presentar–la el 22 de febrer. 

Propostes. Els treballadors de la 
planta de Montcada van tornar a 
tallar la carretera C-17 durant 15 

minuts el 6 de febrer –a les 10 i a 
les 19h– per protestar contra els 
possibles acomiadaments dels tre-
balladors. “És inadmissible que 
la direcció no vulgui invertir 
res en les plantes de producció 
quan al 2007 va facturar milers 
de milions d’euros”, ha indicat el 
president del comitè d’empresa, 

Joaquín Carrillo. Els sindicats han 
proposat a la companyia alternati-
ves als acomiadaments com pre-
jubilacions o la incorporació de 
personal a altres torns productius. 
Els representants sindicals decidi-
ran el 16 de febrer, en assemblea, 
quines noves accions dur a terme 
per evitar acomiadaments.

Nissan ajorna l’expedient de regulació 
d’ocupació que afecta 350 treballadors
Els sindicats es reuneixen en assemblea el 16 de febrer per decidir noves actuacions

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

> Renovació d’un servei de recerca de feina
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i el secretari comarcal de l’UGT, Josep 
Sancristòfol –tots dos a la imatge, amb el regidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes (CiU)– van signar el 12 de febrer la renovació d’un conve-
ni per continuar fent accions de suport a les persones que busquen feina. El 
Consistori aportarà 29.500 euros al servei d’Ajut a la Recerca de Feina, ges-
tionat pel Servei de Promoció Econòmica (Alt de Sant Pere, 73). Una tècnica 
especialitzada analitza les aptituds dels candidats, els ajuda en l’elaboració 
del currículum i, com a novetat, els farà un seguiment. El servei funciona els 
dimarts, dijous i divendres, de 8 a 14h, i els dijous, de 15 a 18h | SD 

SILVIA DÍAZ

en 2 minuts...

> Hermanos Almansa estrena fàbrica
Hermanos Almansa, dedicada a la fusteria d’al·lumini, ha traslladat el 
centre de producció al polígon Can Milans. L’empresa, que estava ubi-
cat a la Ferreria,  compta ara amb un nou edifi ci de més de 4.000 m2 
distribuïts en tres plantes. El projecte ha anat a càrrec de l’ empresa IDP 
Enginyeria i Arquitectura | SD

Un veí de Montcada i Reixac, de 31 anys, està acusat d’un delicte contra 
la llibertat de consciència i sentiment religiós, com a presumpte autor 
d’amenaces a la comunitat jueva Associació Call de Barcelona. A fi nal 
de gener, els Mossos d’Esquadra el van detenir, junt amb altres dos joves, 
de Sant Quirze i Esparreguera. Els fets van passar al juliol del 2006, en 
una concentració davant la seu de l’entitat jueva, a Ciutat Vella. Durant 
l’acte, un grup de sis individus va proferir amenaces, insults i crits de 
caire nazi dirigits a les persones que estaven dins la sinagoga. Poste-
riorment, els concentrats van llençar pamfl ets davant del temple. Els 
detinguts van passar a disposició judicial el dia 31 de gener d’enguany i 
van quedar en llibertat amb càrrecs  | SD  

> Acusat d’amenaçar el col·lectiu jueu

> Desarticulada una banda que robava motos
Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup dedicat a robar mo-
tocicletes que després s’enduia al Marroc i n’ha localitzat una vintena 
a una parcel·la situada al terme municipal de Montcada i Reixac. Els 
membres de la banda es dedicaven a sostreure motocicletes, les car-
regaven en una furgoneta i les traslladaven a un descampat, on les 
desballestaven. Es calcula que el valor total de les motos i ciclomotors 
sostrets puja a 60.000 euros. L’operació policial va començar a fi nal 
de novembre, després que els Mossos detectessin un lleuger augment 
d’aquest tipus de robatoris a Barcelona | SD  

El Partit Popular (PPC) ha acu-
sat el Consell d’Administració de 
Montcada Comunicació de vulne-
rar el dret a la llibertat d’expressió 
per la decisió de l’ens de no publi-
car un escrit dels populars al nú-
mero anterior de La Veu a l’espai 
de portaveus. A més, el partit ha 
anunciat que presentarà una quei-
xa davant el Síndic de Greuges per 
denunciar aquest fet, a la vegada 
que ha expressat que “el Consell 
d’Administració està sotmès a les 
directrius del PSC”, el grup majo-
ritari al govern municipal. 
El Consell va prendre la decisió 
de no publicar l’escrit del PPC ba-

sant-se en el Llibre d’estil de La Veu 
–aprovat per unanimitat en Ple al 
2002– que indica que la publicació 
cedeix un espai als grups perquè es 
posicionin sobre qüestions d’àmbit 
local i el text dels populars entrava 
en valoracions sobre política gene-
ral a un mes de les eleccions. “Els 
grups hauríem de ser lliures per 
escriure el que considerem opor-
tú, independentment si es parla 
o no de Montcada”, va indicar la 
portaveu del PPC, Eva García, en 
roda de premsa celebrada el 4 de 
febrer a la seu del partit. 

Resposta. Montcada Comunica-
ció és un organisme autònom 

d’informació que gestiona els 
mitjans de comunicació munici-
pals com són Montcada Ràdio, La 
Veu i el portal de notícies www.
montcadaradio.com. L’ens es regeix 
per un Consell d’Administració, 
presidit pel professor universitari 
de Ciències de la Comunicació 
Juan José Perona, i integrat per 
cinc ciutadans elegits pel Ple mu-
nicipal. 
En resposta a les crítiques del 
PPC, el Consell ha reiterat la 
seva “independència de qualse-
vol grup polític” i ha demanat 
“respecte cap a les persones 
que l’integrem i cap als profes-
sionals que treballen al mitjà”. 

Silvia Díaz | Montcada

El PPC acusa ‘La Veu’ de censurar-lo
El Consell d’Administració ha reiterat la seva independència i demana respecte al Llibre d’estil

Un grup de motoristes va donar suport el personal de Nissan durant el tall a la C-17 | SILVIA DÍAZ

CONFLICTE LABORAL
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Un metge especialista en trau-
matologia atén des de la prime-
ra setmana de febrer al Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de la 
plaça Lluís Companys. Aquest és 
el primer pas per a la dotació al 
municipi d’hores de visita d’espe-
cialistes, un procés que continua-
rà durant els pròxims mesos amb 
l’arribada d’altres professionals. 
El servei de traumatòleg que ha 
començat a funcionar a Mont-
cada el duen a terme metges de 
l’hospital de la Vall d’Hebron 
de Barcelona, que dos cops per 
setmana –els dilluns i els dijous– 
visiten els pacients del municipi, 
evitant-los així que s’hagin de 
desplaçar al centre de Sant An-
dreu on fi ns ara Montcada tenia 
adscrit aquest servei.

“La descentralització respon 
a la necessitat que tenim els 
metges de l’equip d’atenció 
primària de tenir més a prop 
aquests professionals, per fer 
les diagnosis d’una manera 
més àgil i coordinada”, ha 
explicat el director sanitari de 
Montcada, Miquel Barbany.

Fins ara, l’única atenció especia-
litzada que s’oferia al municipi 
era el tractament d’anticoagu-
lants orals per a persones que 
pateixen afectacions del cor, co-
negut com a sintró.

Altres especialistes. La concer-
tació de cita amb el traumatò-
leg l’ha d’autoritzar el metge de 
capçalera si des de l’assistència 
primària no es resol el proble-
ma de salut del pacient. Els 
usua ris, doncs, no podran de-
manar visita amb el traumatò-
leg directament sinó que han de 
ser derivats a l’especialista pel 
seu metge de família.
El servei de traumatologia és la 
primera especialització que arri-
ba a Montcada i el procés con-
tinuarà, en funció de la deman-
da, amb la dotació dels serveis 
d’endocrinologia i cardiologia, 
entre d’altres, si bé trigaran més 
a arribar altres especialitats com 
otorrins o oftalmòlegs, què, se-
gons Barbany, “costa més que 
vinguin perquè ho han de fer 
acompanyats de més material 
i instal·lacions que no pas al-
tres professionals”.
La si    tua   ció d’aquest servei, no 
obstant, podrà variar quan en-
tri en funcionament el futur 
hospital Ernest Lluch de Terra 
Nostra, on està previst que vagi 
bona part dels especialistes que 
actualment treballen a Montca-
da, Ripollet i Cerdanyola.

>Societat

SANITAT

El CAP del centre compta ja amb un servei 
de traumatologia els dilluns i els dijous
Amb la futura arribada d’altres professionals es culminarà el procés de descentralització dels especialistes impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat

Dos agents treballen 
per promoure el 
civisme PÀG. 22

Adimir integra nens 
discapacitats en 
activitats. PÀG. 21

Silvia Díaz | Montcada

Amb la descentralització, 
els metges de l’atenció 
primària poden fer la 
diagnosi d’una manera 
més àgil i coordinada

El doctor Pablo Corona és un dels traumatòlegs de l’equip de la Vall Hebron que visita al CAP de Montcada i Reixac | SILVIA DÍAZ

immigració i salut

Intercanvi d’experiències entre tècnics
Els tècnics municipals de Salut Pública van presentar el 
31 de gener els seus projectes relacionats amb el col-
lectiu immigrant, en el marc de la jornada Salut i Immigra-
ció, un repte per a l’administració local, que va organitzar 
l’Ajuntament a la Casa de la Vila. Entre d’altres accions, a 
Montcada s’ha format una desena d’agents de salut i s’ha 
elaborat material informatiu en diversos idiomes. Una sei-
xantena de tècnics municipals va intercanviar experiències 
i, en aquest marc, es van presentar els projectes de ciutats 
com Girona, Vic, Manresa i també iniciatives impulsades 
des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i de l’As-
sociació CEPS, una entitat que col·labora amb la Regidoria 
de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament  | SD

SILVIA DÍAZ
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Un campanya vol acabar amb 
la discriminació al municipi
La iniciativa consciencia sobre la violència de gènere i la igualtat laboral, entre d’altres qüestions

Per tal de donar difusió a la Llei 
orgànica per a la igualtat efectiva 
entre homes i dones, la Regido-
ria de Dona i Igualtat ha endegat 
una campanya de sensibilització 
que es pot veure als elements de 
mobiliari urbà des de principi de 
febrer. S’han dissenyat tres car-
tells amb imatges diferents, amb 
el lema A Montcada i Reixac tren-
quem amb la discriminació.
L’objectiu de la campanya és 
donar suport a la nova norma i 
també serveix de presentació a 
la Regidoria. “Per donar-nos a 
conèixer volem tenir presèn-
cia constant al carrer, ja que 
aquesta és necessària per cons-
cienciar la població”, ha expli-
cat la regidora de Dona i Igula-
tat, M. Teresa Gallego (PSC).

Tres conceptes. La campanya es 
divideix en tres àmbits: la vio-
lència de gènere, les desigualtats 
laborals i la igualtat de respon-
sabilitats a l’àmbit familiar. A ni-

vell de treball, la iniciativa pretén 
conscienciar sobre els principals 
problemes que pateixen les do-
nes al món laboral, com poden 
ser les diferències salarials amb 
els homes per fer la mateixa fei-
na, les difi cultats per accedir als 
òrgans de direcció de les empre-
ses o bé, la discriminació si que-
da embarassada.

Sobre violència de gènere, la 
campanya vol denunciar l’elevat 
índex de dones mortes a Espa-
nya i també la gran quantitat 
de denúncies que es registren 
per maltractaments. A fi nal del 
2007, es va crear una comissió 
local que coordina el protocol 
que s’ha de fer servir en cas de 
denúncia per violència de gène-
re, formada per un representant 

de les regidories de la Dona, de 
Serveis Socials, de la Policia Lo-
cal, dels Mossos d’Esquadra i de 
l’ambulatori. La comissió es va 
reunir el 13 de febrer. 
Finalment, el tercer objectiu de 
la campanya és conscienciar de 
la necessitat que a l’àmbit privat, 
homes i dones es distribueixin les 
responsabilitats de forma equita-
tiva. “La conciliació laboral no 
és només competència de les 
dones, que ja ho hem fet prou, 
els homes també n’han de 
prendre part”, ha dit Gallego. 

Posició sobre l’avortament. Da-
vant el que considera una perse-
cució que actualment s’està fet a 
Espanya respecte a les dones que 
han avortat, el Consell Municipal 
de Dones, s’ha posicionat a favor 
de la despenalització de l’avor-
tament i en contra dels judicis a 
dones que han avortat, tot i estar 
en els supòsits recollits per la Llei. 
Així mateix, el Consell també de-
nuncia la posició d’alguns sectors 

de la societat i d’alguns membres 
de la Judicatura de reprimir i li-
mitar els drets de les dones. “És 
decebedor veure, com drets que 
han costat molt aconseguir, es 
veuen  perillosament atacats i 

qüestionats, per l’ofensiva con-
servadora en l’assetjament a 
les dones posant en dubte la 
seva opció personal, vulnerant  
la seva intimitat i drets indivi-
duals”, ha dit Gallego.

Silvia Díaz | Redacció

REGIDORIA DONA I IGUALTAT

Una de les tres images de la campanya fa referència a la violència vers les dones  | AJUNTAMENT

“La presència al carrer 
és necessària per 
conscienciar la població 
sobre la igualtat”

PROGRAMA PIONER

L’IES La Ribera amplia l’horari per 
acollir activitats extraescolars
La iniciativa, promoguda per la direcció, compta el suport del Ministeri, la Generalitat i l’Ajuntament

L’IES La Ribera ha ampliat el seu 
horari d’obertura més enllà de les 
17.30h, l’hora en què acaben les 
classes. Des d’aquest mes de fe-
brer el centre es manté obert fi ns 
a les 19.30h i oferta als alumnes 
diferents activitats extraescolars, 
tant de caire lúdic com acadèmic. 
La iniciativa, promoguda per la 
direcció de l’institut, compta amb 
el suport del Ministeri d’Educació, 
la Generalitat i l’Ajuntament.

Projectes. Les activitats acadèmi-
ques a què poden optar els alum-
nes són anglès –sis hores a la set-
mana–, taller de dibuix manga i 
còmic –dues hores– i estudi assis-
tit, també dues hores. Les classes 
s’oferten en el marc del pla Proa 
–Programas de Refuerzo, Orien-
tación y Apoyo– que impulsen 
el Ministeri d’Educació i les co-
munitats autònomes per donar 
suport als centres educatius amb 
l’objectiu de garantir l’atenció 
als col·lectius més vulnerables i 
prevenir riscos d’exclusió social. 
“La participació en el projecte 

ens facilita els recursos mate-
rials i humans per poder fer 
les activitats”, ha explicat la di-
rectora de l’IES, Clara Vilardell. 
A més de sufragar les classes, la 
subvenció també permetrà ade-
quar la biblioteca del centre i 
obrir-la fora de l’horari lectiu.
Pel que fa a les activitats lúdiques 
extraescolars, l’institut oferta ta-
llers de percussió i de teatre, a 
més d’un espai amb jocs de tau-
la. El projecte compta amb el su-
port econòmic de l’Ajuntament 
en el marc de la Llei de barris a 
la Ribera. 

Pilar Abián | La Ribera

inscripcions

Jornada Ciutat i Escola 
Una quinzena de persones s’ha ins-
crit a la I Jornada Ciutat i Educació, 
que ha organitzat l’Ajuntament en el 
marc del Projecte Educatiu de Ciutat 
(PEC). Els dies 19 i 20 de febrer, de 
18 a 21h, la Casa de la Vila acollirà un 
debat participatiu sobre el PEC, prota-
gonitzat pels participants, que són re-
presentants dels àmbits de l’educació, 
les entitats i la ciutadania en general. 
Tot i que el termini d’inscripció a les 
jornades va acabar el 13 de febrer, els 
interessats a participar-hi poden trucar 
a l’Ajuntament per saber si queden 
places lliures | SD

El Congrés Científi c es 
consolida en el quart any
L’activitat va tenir lloc els 7 i 8 de febrer i es va centrar en l’Apol·lo XIII

L’IES Montserrat Miró, a Mont-
cada Nova, va celebrar els dies 
7 i 8 de febrer el IV Congrés de 
Cultura Científi ca, que en aques-
ta edició es dedicava a l’operació 
Apol·lo XIII, una iniciativa de la 
NASA que pretenia arribar a la 
Lluna al 1970, però una explosió 
al bord de la nau va obligar la 
tripulació a avortar la missió. 
Amb aquesta quarta edició, es 
confi rma que el certamen anual 
de l’institut està plenament con-
solidat. “Els estudiants ens 
pregunten quan se celebrarà 

el Congrés i fi ns i tot venen 
exalumnes del centre, com a 
oients i també a fer conferèn-
cies”, va explicar Alejandro 
Martínez, professor de l’IES qui 
també va oferir una xerrada.

Xerrades i tallers. El programa 
d’actes del Congrés va incloure   
un cicle de conferències sobre la 
tecnologia espacial –analitzada 
pel professorat des de diver-
ses disciplines–, la projecció de 
pel·lícules sobre aquesta temàti-
ca i un taller de ciència i tecno-
logia.

IES MONTSERRAT MIRÓ

Rafa Jiménez | Montcada Nova

Alumnes del centre durant les classes extraescolars d’anglès | LAURA GRAU

Una de les conferències de la jornada feta a l’IES Montserrat Miró | RAFA JIMÉNEZ
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Els usuaris dels viatges ocupen 300 
places en només una setmana
Els interessats encara poden viatjar a la Vall d’Aran, Alacant i Múrcia, la Costa d’Almeria i Castella Lleó

La segona edició dels viatges de la 
gent gran, organitzats per l’Ajunta-
ment, ha generat molta expectació 
entre els usuaris i, en només una 
setmana, han ocupat més de la 
meitat, 300 places, de les 500 que 
s’han posat a l’abast del col·lectiu. 
De fet, el primer dia d’inscripció, 
el 4 de febrer, més de 50 persones 
feien cua per apuntar-se a les sor-
tides abans de les 8h, quan obre 
l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana. 
En menys de cinc dies s’han ex-
haurit les places a la Costa del Sol, 
Madrid i Segòvia, Cantàbria, la 
Serralada de Cazorla, Galícia i Na-
varra. Queden places disponibles 
a les sortides a Castella Lleó, Ala-
cant i Múrcia, la Costa d’Almeria i 
la Vall d’Aran.

Repetir experiència. La bona re-
lació entre qualitat i preu i el fet 
que totes les excursions facultati-
ves estiguin incloses en el preu de 
la sortida són dos dels principals 
motius pels quals la gent gran s’ha 
interessat pels viatges de l’Ajunta-

ment i molts dels veïns que l’any 
passat van participar-hi ho tornen 
a fer. “Les sortides estan ben 
adaptades a nosaltres, no hi ha 
excursions on es camini molt i, 
a més, estan molt bé de preu”, 
ha dit Manuel Cámara, un veí 
de Terra Nostra que enguany re-

petirà el viatge a la Costa del Sol. 
Beatriz Navas s’estrena amb una 
sortida a Galícia. “Gent que hi va 
anar l’any passat m’ha parlat 
molt bé del viatge”, ha explicat 
aquesta veïna de la Ribera. La pri-
mera sortida serà el 13 d’abril, a la 
Costa del Sol. 

Silvia Díaz | Montcada

El primer dia de les inscripcions es van registrar cues a la porta del Consistori | SILVIA DÍAZ

Claudi Grabolosa rep 
la medalla de català 
centenari de la Generalitat
L’alcalde li va lliurar una litografi a de Joan Capella

L’avi centenari Claudi Grabolosa 
va rebre el 7 de febrer la meda-
lla que concedeix el govern de 
la Generalitat a les persones que 
arriben als cent anys, de la mà de 
la responsable de l’Ofi cina de la 
Gent Gran Activa, Carme Ca-
nela, qui li va llegir una carta de 
felitació de la consellera d’Acció 
Social i Ciutadania, Carme Cap-
devila. L’acte es va fer al domicili 
del montcadenc el mateix dia del 
seu centenari, amb la presència 

de familiars i amics i de l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), que li 
va lliurar una litografi a del pin-
tor Joan Capella i el va felicitar 
en nom del Consistori. 
L’ancià, amb quatre fi lles, nou 
néts i sis besnéts, es va mostrar 
visiblement emocionat i va reci-
tar de memòria una poesia que 
va escriure de jove en defensa de 
Catalunya. Grabolosa va venir a 
viure a Montcada als anys trenta, 
on la seva família tenia un fàbrica 
de guants de pell. 

Laura Grau | Montcada

Grabolosa, visiblement emocionat, amb Carme Canela i l’alcalde César Arrizabalaga | LAURA GRAU

GENT GRAN
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Tres infants de Montcada i Reixac 
amb diferent nivell de discapa-
citat sensorial reben atenció in-
dividualitzada per poder-se inte-
grar en activitats extraescolars i 
esplais. Aquest projecte l’impulsa 
l’associació Adimir i pretén que els 
nens i nenes amb necessitats edu-
catives especials puguin formar 
part del teixit social del municipi. 
L’objectiu inicial de l’entitat era 
que els encarregats de dirigir les 
activitats dels infants fossin alum-
nes universitaris d’educació espe-
cial o bé de cicles formatius, en-
cara que fi nalment les primeres 
voluntàries han arribat per altres 
vies, una pertany a la Creu Roja i 
l’altra és professora en actiu. 
“De moment tenim uns re-
cursos limitats, ja que només 
comptem amb la col·laboració 
de dues persones, tot i així con-
fi em ampliar aquesta xifra per 
poder augmentar el nombre 
d’usuaris”, ha explicat Carolina 
Ibáñez, membre d’Adimir. 

Activitats. Esther Verge és tutora 
de P4 al CEIP El Viver i dóna 
suport, de manera totalment al-
truïsta, a un infant de Montcada 
–Carlos, de 5 anys– que va a una 
escola d’educació especial i que, 
un dia a la setmana, fa classes de 
ceràmica al CEIP Reixac, el cen-
tre on estudia el seu germà. 

En aquesta mateixa activitat tam-
bé hi participa un altre alumne de 
l’escola, Luis Pablo, qui també té 
necessitats educatives especials. 
Ambdós formen part del taller di-
rigit per la ceramista montcaden-
ca Carme Vilà i gaudeixen de la 
classe com la resta de companys.
L’AMPA del CEIP Reixac ha 
decidit implicar-se en el projecte 
i anima altres centres a seguir 
l’exemple. “Aquest és un pri-

mer pas en la línia que els nens 
amb necessitats educatives pu-
guin compartir activitats de 
lleure amb altres infants i fer el 
mateix que els altres”, comenta 
Ibáñez. 
No tan sols les AMPA són les 
que poden promoure la integra-
ció dels nens que tenen algun ti-
pus de discapacitat, la iniciativa 

també és oberta a les entitats. De 
fet, ja n’hi ha una, l’Esplai Sesa, 
que, gràcies a la col·laboració 
d’una voluntària de Creu Roja, 
Roser Olmeda, també ha per-
mès que el projecte d’Adimir es 
faci realitat i que, de moment, 
un cop cada quinze dies, Carlos 
i Laura puguin gaudir de les ac-
tivitats del col·lectiu.

Pilar Abián | Montcada

Adimir organitza activitats per integrar 
infants que requereixen atenció especial
L’associació compta amb el suport de dues monitores voluntàries i anima les AMPA a participar del seu projecte

Luis Pablo, dret, i Carlos, amb la seva monitora, al taller de ceràmica del CEIP Reixac |  PILAR ABIÁN

NECESSITATS EDUCATIVES L’opinió dels 
protagonistes

Esther Verge,
voluntària
“Falten voluntaris, 
però han tenir vocació. 
Cada vegada hi ha 
més nens amb neces-
sitats educatives i els 
recursos no arriben. 
Les famílies i els ma-
teixos mestres estem 
desorientats”

Carmen Sarante, 
mare
“Per al meu fi ll la 
possibilitat de fer 
aquestes activitats li 
obre la porta a tenir 
amics i a no quedar-
se aïllat, ja que va a 
una escola especial 
fora del municipi”

Carme Vilà,
ceramista
“La idea d’integrar 
aquest nens és 
enriquidora tant 
per a ells com 
per als seus com-
panys i mestres”

Roser Olmeda,
voluntària
“Està sent una 
ex periència molt 
enriquidora; els 
nens són divertits 
i carinyosos. Veus 
que és possible que 
facin una vida com 
qualsevol company”

Personal voluntari 
s’encarrega del 
seguiment dels infants a 
les activitats extraescolars
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ORDENANÇA DE CIVISME

Dos agents treballaran amb la
Policia Local per difondre la norma 
La seva funció és informar al carrer sobre els actituds que el Consistori tipifi ca com a incíviques

L’Ajuntament ha incorporat dos 
agents cívics que des de l’11 de 
febrer es formen per col·laborar 
amb la Policia Local en la tasca 
de donar a conèixer als ciuta-
dans les normatives municipals 
que impliquen mesures per fo-
mentar i garantir la convivència 
ciutadana a l’espai públic, com 
ara la nova Ordenança de civis-
me o bé la de tinença d’animals 
de companyia.
Un cop rebin la informació per-
tinent, els agents treballaran du-
rant quinze dies conjuntament 
amb la Policia Local al carrer, 
advertint i informant el veïnat 
sobre les noves mesures de con-
vivència, ajudar a integrar-les a 
la seva vida quotidiana i obser-
var-ne el seu compliment. Passat 
aquest temps, els agents podran 
realitzar la seva feina en solitari. 

Infraccions. Després d’aquest pe -
ríode d’informació, que s’afe-
geix a les campanyes de consci-
enciació ciutadana que s’estan 

adreçant des del novembre als 
ciutadans i entitats del municipi, 
les infraccions derivades de l’in-
compliment de l’Ordenança de 
Civisme seran denunciades sen-
se previ avís. 
La tasca dels agents cívics es durà 
a terme en principi per un període 

de sis mesos, fi ns al juliol. “Con-
fi em en que durant aquest 
temps i amb el treball dels 
agents, els ciutadans assumeixin 
de forma fàcil i ràpida el contin-
gut de l’Ordenança de civisme”, 
ha explicat la presidenta de l’Àrea 
Interna, M. Carmen Porro (PSC). 

Silvia Díaz | Redacció

en 2 minuts...

> L’AV Can Pomada estrena seu social
L’AV de Can Pomada –urbanització situada a Mas Duran, al barri de 
Mas Rampinyo– va inaugurar el 9 de febrer un nou local que fa ser-
vir com a seu social, si-
tuat al carrer Mestral. Es 
tracta d’un mòdul pre-
fabricat que incorpora 
mobiliari. L’Ajuntament 
ha fi nançat el cost de la 
instal·lació així com els 
treballs de condiciona-
ment de l’espai. L’alcal-
de, César Arrizabalaga 
(PSC), i el regidor de Serveis Municipals, Sergio Hermoso (PSC), van 
visitar el local el dia de la inauguració, acompanyats pel president de 
l’AV, Alejandro Regorigo, i altres membres de l’entitat  | SD

PREMSA AJUNTAMENT

> L’agent cívic de la Ribera, un referent
SILVIA DÍAZ

Des de fa una mica més d’un any, el Pla Integral de la Ribera compta amb un 
agent que vetlla pel compliment de les normatives municipals relacionades 
amb el civisme. La seva presència al carrer és constant i la seva feina consis-
teix a informar el veïnat del barri sobre les normes cíviques i també prendre 
nota dels fets i actituds que poden ser considerats com a infraccions. En 
moltes ocasions, el seu informe ve acompanyat de fotografi es. L’agent forma 
part de la campanya de civisme engegada fa un any pel Pla Integral | SD

> Lliurats els premis del Concurs de balcons
L’Associació de Comerciants de Can Sant Joan va lliurar el 5 de 
febrer els premis als guanyadors del Concurs d’engalanament de 
balcons que l’entitat va organitzar el passat Nadal. L’acte va tenir 
lloc a la seu de l’associació i va comptar amb la presència del pre-
sident dels comerciants del barri, Rafael Domínguez, i del regidor 
de Comerç, Joan Carles Paredes (CiU). El certamen comptava amb 
tres categories. El primer premi al millor balcó se’l va endur Juan 
Sánchez, del carrer Turó; el guardó al millor edifi ci va ser per Luisa 
López, del carrer Carril, mentre que Yolanda Lledó va ser guardona-
da amb el primer premi a la millor fi nestra | SD

ASS. COMERCIANTS DE SANT JOAN
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En lluita per dir Stop al Parkinson

Amelio Gómez, Desi Camallonga i 
Diego Maldonado lluiten cada dia 
contra el Parkinson. Són veïns de 
Montcada i tenen entre 64 i 68 anys. 
En fa més de 10 que arrosseguen 
una malaltia que és neurodegenera-
tiva. Saben que no hi ha solució, però 
són un exemple de superació  tot i les 
seves limitacions de mobilitat. 
Els tres són socis des de fa anys de 
l’Associació Catalana per al Parkin-
son amb seu a Cerdanyola, on assis-
teixen a les sessions de recuperació  
de dilluns a dijous. Ara l’entitat s’ha 
inscrit a Montcada, “així podrem de-
sen volupar programes específi cs de 
cara als afectats de la localitat”, ha 
co mentat el seu delegat, Josep Senra.

Contrarestar la malaltia. Els princi-
pals símptomes del Parkinson són la 
tremolor a les mans, els braços, les 
cames, la mandíbula i la cara; la ri-
gidesa de les extremitats i el tronc; la 
lentitud de moviment i la inestabilitat 
de postura o la coordinació que els 

incapacita en el dia a dia. El tracta-
ment medicinal, però no és sufi cient. 
Els pacients necessiten de la rehabi-
litació. A Cerdanyola reben sessions 
de fi sioteràpia, relaxació, musicoterà-
pia, logopèdia i ajuda psicològica.
El seu principal problema, però, és 
el servei de transport. Depenen dels 
familiars per a desplaçar-s’hi. “Ara 
confi em, com a entitat local, que 
podrem buscar una solució” co-

menten. La regidora de Serveis So-
cials, M.Carmen González (CiU) , ha 
visitat ja les instal·lacions de l’entitat 
per començar a treballar plegats.
Només a Catalunya es calcula que hi 
uns 17.000 malalts i a Montcada la 
xifra oscil·la entre 60 i 80 casos. 

Els malalts de Parkinson amb el delegat de l’entitat –a l’esquerra– i algun familiar | LLUÍS MALDONADO

L’associació s’ha inscrit al Registre municipal d’entitats per impulsar accions d’ajuda als malalts

> Gent que es mou
 Silvia Díaz | Redacció

Associació Catalana per al Parkinson

  més informació
    Tel. 935 800 311
     www.catparkinson.org

en 2 minuts...

> Visita institucional a Projecte Home
Una delegació de regidors i tècnics municipals, encapçalada per 
l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), va visitar el 5 de febrer les instal-
lacions de la delegació de la Fundació Projecte Home Catalunya, a 
Vallençana. La comitiva es va entrevistar amb el director de l’ONG, 
Albert Sabatés, l’equip de professionals que treballa a la Comunitat i 
una representació dels interns. A més, l’alcalde va preparar un mar-
mitako per a una cinquantena de persones –a la imatge | SD

PROJECTE HOME

> Ajut d’emergència al municipi de Nahulingo
L’Ajuntament enviarà prop de 3.000 euros per fi nançar part d’un 
projecte per a la recuperació de zones afectades pels desastres na-
turals a Nahulingo, localitat d’El Salvador agermanada amb Mont-
cada i Reixac. La proposta neix de l’entitat CECADE, organització 
de l’Amèrica Central que gestiona els projectes de cooperació que 
compten amb suport econòmic local. L’objectiu de la iniciativa és 
dotar de sostre 25 famílies en situació d’emergència i pobresa ex-
trema arran dels forts vents que van castigar El Salvador a principi 
de gener. A més, amb aquesta aportació es contribuirà a la compra 
de material de construcció per a la reinstal·lació de sostres en al-
tres habitatges afectats pels temporals  | SD
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>La bústia del lector >Editorial
Resposta al PPC
El Consell d’Administració de 
Montcada Comunicació no 
entra a valorar les opinions de 
cap grup municipal ni a favor 
ni en contra, el que fa és vet-
llar perquè es compleixi el Lli-
bre d’estil que va ser aprovat 
en Ple per tots els grups l’any 
2002 i que regula els diferents 
espais de La Veu per garantir 
precisament que ningú no faci 
un ús indegut de la mateixa. 
El Llibre estableix que l’espai 
que cedeix mensualment als 
grups municipals –que no 
pas als partits–  és per parlar 
sobre qüestions locals. També 
vetlla perquè no s’utilizi el mitjà 
per fer propaganda electoral i 
perquè els textos que es publi-
quin siguin respectuosos amb 
persones i institucions. L’es-
crit del PPC incompleix totes 
aquestes premises i així li vam 
comunicar a la seva portaveu 
que, malgrat tot, es va negar a 
modifi car-lo. 
El PPC acusa el Consell d’ac-
tituds dictatorials i de censor. 
Com s’explica, doncs, que 
el 23 de desembre de 2003 
aquest mateix grup votés a fa-
vor de la nostra elecció com a 
membres del Consell si tenia 
aquesta opinió de nosaltres? 
Com pot parlar, d’altra banda, 
de la gran professionalitat dels 
periodistes que treballen al 
mitjà i, alhora, dir que estan 
sotmesos a les directrius so-
cialistes? Com pot denunciar 
censura mediàtica quan els 
seus actes informatius i les 
seves opinions al Ple són re-
collides igualment que els de 
la resta de formacions?
El Consell no utilitza el Llibre 
d’estil de manera interessada. Si 
el PPC o qualsevol altre grup vol 
fer suggeriments al mateix es-
tem oberts a rebre’l i a parlar-ne.
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El proper número, el 29 de febrer

el click

El carrer del Mig, un abocador a cel obert

És una vergonya l’estat en què es troba cada dia el car-
rer del Mig i d’altres del polígon Pla d’en Coll degut al 
comportament d’algunes persones que no deuen tenir 
clara la diferència entre una vorera i un contenidor d’es-
combraries. La brutícia apareix sobretot els dilluns, des-
prés que durant el cap de setmana molts joves passin 
per l’establiment de menjar ràpid que hi ha a prop i les 
deixalles s’acumulen dia a dia. Entenc que l’important 
és que la gent adquireixi bons hàbits però, fi ns que això 
no passi, l’Ajuntament hauria de prendre nota i enviar 
els serveis de neteja alguna vegada per aquí.

JDN |  PLA D’EN COLL

laveu@montcada.org

Visc a Mas Duran i voldria informació sobre el pas a nivell entre aquest 
sector i Mas Rampinyo.  
Sergi Páez | Mas Duran
Amb motiu de la posada en marxa de la darrera fase dels treballs per al 
soterrament de la C-17, s’ha habilitat la connexió entre Mas Duran i el 
centre de Mas Rampinyo pel pas a nivell del carrer d’Estanislau Abadal. 
La mesura permet connectar el barri amb la C-17, convertint-se en una 
opció més afegida a la ja existent pel carrer Beat Oriol, encara que es 
tracta d’un pas provisional, ja que està previst que properament comen-
cin les obres per a la futura connexió entre Mas Duran i la Rasa, entre 
els carrers de Frederic Monpou i Lloret. Els treballs seran executats per 
la Junta de Compensació de l’MC5 amb fi nançament íntegrament pri-
vat | Jordi Climent (PSC), president de l’Àrea de Política Territorial

Trasllat de la cimentera
La cimentera s’ha de traslladar lluny 
de la població. L’Ajuntament i la Ge-
neralitat es plantegen la crema de 
residus a la fàbrica, i no s’atreveixen 
a negar el permís demanat ara per 
la cimentera per continuar l’activitat 
extractiva i productiva. Permetrem 
després de 90 anys continuar patint 
aquesta agressió? L’Ajuntament ca-
lla, quan el seu informe és vinculant. 
I la Generalitat no s’atreveix a con-
trariar l’empresa. Tenim sufi cients 
estudis que proven la relació entre la 
contaminació de partícules, metalls, 
dioxines i altres contaminants que 
provenen de Lafarge amb les malalti-
es respiratòries i cardíaques. Aquests 
estudis afi rmen taxativament que, a 
més contaminació, més perjudici 
en la salut. L’estudi del Centre de 
Recerca d’Epidemiologia Ambiental 
(CREAL) afi rma que la reducció de 
contaminació de partícules de 50 
µg/m3 (mitjana anual de Montcada 
al 2006) a 20 µg/m3 (límit de l’OMS) 
signifi caria la reducció d’un ampli 
llistat de malalties i morts. 
Aquestes nombroses malalties i 
morts a Montcada són encara més 
greus per la gran proximitat de moltes 
cases i escoles i augmenten acumu-
lativament en haver estat exposades 
durant 90 anys a la important con-
taminació de la cimentera. Lafarge 
reconeix en l’expedient que allibera 
a l’atmosfera moltes tones de partí-
cules i d’altres contaminants.
El mateix Institut Català de la Salut, 
ja en el Pla de Salut per Montcada del 
1994, va comprovar que en el període 
1986-1990 la mortalitat per malalti-
es de l’aparell respiratori representava 
el 10’88% del total de morts, mentre 
que a Catalunya era d’un 8’40% i a la 
Regió d’un 8’58%.
Tenim sufi cients estudis recents, i 
especialment les experiències direc-
tes dels veïns que ho han viscut a la 

seva pròpia pell, per urgir traslladar 
la cimentera lluny de la població per 
raons de salut. L’Ajuntament i la Ge-
neralitat han de dir no al permís de 
continuar l’activitat extractiva i pro-
ductiva de la cimentera i, per tant, 
defensar el trasllat ja. Esperem que 
la petició de nombroses entitats i de 
la població sigui escoltada.

Grup de Medi Ambient 
Ecologistes en Acció

********************************
Mi madre y mi difunto padre vivieron 
en todo su esplendor la extracción de 
piedra en el Turó. En los años 40 a 
él se le ofreció la compra de un solar 
en Bifurcación que no valía lo que hoy 
se pagaría, casi regalado. Sin embar-
go, mi padre no lo compró. El barrio y 
sus alrededores eran mantos blancos, 
como si de nieve se tratase.
Como hija de Montcada desearía, 
como muchos, que la trasladasen 
y, una vez en la nueva ubicación, 
utilizase energía limpia. A la vez, lo 
que Montcada no quiera, no se lo 
dejemos al vecino. No entiendo que 
países como, por ejemplo, Noruega, 
teniendo poca luz solar, utilizan ésta 
más que nosotros. La desaparición 
de las incineradoras contradice la 
quema de residuos en una cemen-
tera. Además, residuos como neu-
máticos son reciclables y pueden ser 
utilizados en el asfaltado de carrete-
ras. ¿Por qué las gasolineras no tie-
nen convenio con la suministradora y 
son llevados a un Punt Verd o a una 
planta de reciclaje? Señores políticos 
de la Generalitat, tenemos tecnología 
sufi ciente para hacer de nuestro lugar 
de vida un mundo mejor. Gracias.

Sandra Fernández
Montcada Nova

Pisos con defi ciencias
Va a hacer un año ya que nuestro 
alcalde hizo entrega de las llaves de 

unos pisos con acabados de primera 
calidad y todavía estamos a la es-
pera de ver dichos acabados. Soy 
propietaria de uno de los pisos del 
edifi cio “verde” y hemos hecho una 
lista con los desperfectos que ocu-
paría toda esta sección. Los más ur-
gentes son el cierre de los rellanos, 
el cambio de la puerta de acceso al 
exterior, el cambio del suelo (porque 
el que nos han dejando es vergonzo-
so)... En fi n, nos sentimos engaña-
dos, abandonados, decepcionados. 
Por lo visto nadie nos escucha, no 
sabemos a quién dirigirnos ya. Ni el 
administrador de fi ncas, que hace 
de intermediario, ni el responsable 
del Ayuntamiento de estos pisos, ni 
el del IMPSÒL se acuerdan de noso-
tros. Podrían darse una vueltecita, 
preferentemente de día, porque de 
noche no tenemos luz en la calle 
(últimamente hay muchos atracado-
res) y comprobar lo que estoy dici-
endo, que no nos inventamos nada. 
Nuestro dinero sí que es de primera 
calidad y, en su momento, todos hi-
cimos el pago de lo que nos exigían 
en las fechas que nos indicaban, 
y esto es lo que nos entregaron a 
cambio, un edifi cio, que parece más 
viejo que nuevo y que nos sabemos 
cuando nos lo van a arreglar.

Carmen Barrientos
Mas Rampinyo

Terra Nostra
Un grupo de vecinos de las calles 
Montsant, Antoni Pujades y adya-
centes del barrio Terra Nostra he-
mos dirigido un escrito al Sr alcalde 
con el objeto de recordarle algunos 
problemas que afectan a nuestra 
zona. Hay tramos de acera que son 
intransitables con cochecitos de 
niños, carritos de la compra, sillas 
de ruedas de minusválidos… Y lo 
mismo ocurre con la única comuni-
cación peatonal que hay entre este 

sector y la avenida de Terra Nostra. 
Al principio y al fi nal del aparcami-
ento hay expositores de publicidad 
que son un verdadero obstáculo vi-
sual en el momento de aparcar o de 
salir. Las calles no tienen la anchura 
sufi ciente para circular en doble sen-
tido; los contenedores están siempre 
desbordados y el estado del asfalto 
es deplorable.
El parque de Ca n’Oller es totalmen-
te inhóspito cuando hace calor y la 
zona de juegos de los niños carece 
de vallas que la limiten y la protejan. 
La presencia de la Policía Local o de 
los Mossos es totalmente insufi ci-
ente en la zona. Por último, un pro-
blema que afecta a todo el barrio es 
la pésima comunicación con el CAP 
Les Indianes. En vez de un autobús 
grande ¿no sería mejor un servicio de 
microbuses más frecuente que llega-
ra directamente al ambulatorio?
Sabemos que el Sr. alcalde y la cor-
poración que preside tienen, según 
su criterio, otras prioridades, pero 
para nosostros lo más importante 
y prioritario es lo que nos encon-
tramos cada día al salir de casa: la 
calle y los espacios circundantes. Y 
aquí es donde tenemos que decirle 
al sr. alcalde que los vecinos de Ter-
ra Nostra y, más concretamente, los 
de las calles Montsant i Antoni Pu-
jades sí pagamos nuestros impues-
tos y merecemos la misma atención 
que los demás barrios.

M.A.V. y 95 fi rmas más
Terra Nostra 

Fe d’errates
A l’entrevista que vam publicar en el núme-
ro anterior a l’avi centenari Claudi Grabolo-
sa vam dir que, després de la guerra civil va 
ser nomenat Jutge de Pau quan el càrrec 
que va ocupar va ser el de Fiscal de Pau. 
A la primera fase del Campionat comarcal 
de natació que va tenir lloc el 26 de gener 
a Montcada Aqua no va haver lliurament 
de medalles, tal com anunciàvem en el 
darrer número, era només una prova de 
classifi cació.
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>Agenda ‘Des de la panxa del bou’

TEATRE INFANTIL
EL SOLDADET DE PLOM
de la Cia. Festuc Teatre 
17 de febrer, a les 12h
Preu: 3,50 euros 

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

Exposició. De pintura, amb obres de 
Natividad Galindo, i de fotografi es, de 
l’ong Pallassos sense Fronteres. Lloc: 
Sala polivalent del Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina. Fins al 29 de febrer.

17 l diumenge
Teatre infantil. El soldadet de plom, de 
la Companyia Festuc Teatre. Hora: 12h. 
Lloc: Auditori Municipal. Preu: 3,50 
euros.

Teatre. Mostra de Teatre Amateur de Ri-
pollet on participa el grup de teatre de 
Montcada, TEA 345. Hora: 19h. Lloc: 
Teatre- Auditori de Ripollet. 

18 l dilluns
OMIC. L’Ofi cina d’Informació al Consu-
midor comença a funcionar a la Casa de 
la Vila, de dimarts a divendres, de 10h a 
14h, i els dilluns, de 15 a 19h.

19 l dimarts
Presentació. Del Butlletí Econòmic. 
Hora: 13h. Lloc: Sala institucional de la 
Casa de la Vila. Organitza: Àrea Econò-
mica de l’Ajuntament. 

Fòrum. I Jornades sobre Ciutat i Educa-

ció (també el dia 20). Hora: 18h. Lloc: 
Sala institucional de la Casa de la Vila. 
Organitza: Pla d’Educació de Ciutat de 
Montcada i Reixac (PEC).

Precampanya. Visita del candidat 6 de 
la llista del PPC, Antonio Gallego. Hora: 
18h. Lloc: la Ribera. 

Exposició. La Ribera amb ulls de dona, 
fotografi es del Centre Bon Dia. Lloc: 
Sala d’exposicions de la Casa de la Vila. 
Fins al 2 de març.

20 l dimecres
Precampanya. De Dolors Montserrat, 
candidata 5 de la llista del PPC. Hora: 
11h. Lloc: Mercat centre.

22 l divendres
Presentació. Del llibre L’olor de la pól-
vora, de Maurici Jaumandreu, amb la 
presència de l’autor. Hora: 20h. Lloc: 
Cafè Montcada. Organitza: Cercle Cul-
tural Montcada.

23 l dissabte
Visita. A la Via Laietana (segona part). 
Hora: 11h. Lloc de trobada: Via Laieta-
na/Fontanella. Organitza: Fundació Cul-
tural Montcada.

Sopar literari. Del Premi de Narrativa 
Curta Ateneu Domingo Fins, en el de-
curs del qual es farà públic el veredic-
te de l’edició en les categories d’adult i 
juvenil. Hora: 21h. Lloc: Abi (Colon, 5). 
Organitza: Abi.

Teatre-cabaret. Boris Vian, construc t-
or d’imperis, de la Companyia L’Arren-
cacors, amb Oriol Genís i Xavier Albertí. 
Hora: 21h. Lloc: Auditori. Preu: 6 euros.

24 l diumenge
Sarsuela. Les joies de la sarsuela, amb la 
soprano M.Teresa Vert, el tenor Gabriel 
Blanco i el pianista, Daniel Garcia. Hora: 
19h. Lloc: Auditori. Preu: 6 euros.

25 l dilluns
Mostra. De pintura de Festa Major. Inici 
del termini per segellar les teles a l’OAC 
al PAC de Can Cuiàs. Fins al 7 de març.

27 l dimecres
Campanya. Míting a càrrec del diputat 
d’Esquerra Xavier Vendrell. Hora: 20h. 
Lloc: Casa de la Vila.

28 l dijous
Assemblea.  General de socis del Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina. Hora: 
primera convocatòria, a les 16.30h, i se-
gona, a les 17h. Lloc: Casa de la Mina.

29 l divendres
Trobada culinària. Tast de plats de tempora-
da. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina de 
Terra Nostra. Organitza: Grup de Dones.

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

15 16 17

22 24 2419 20 2118

526 1 2813

Rivas Duran Duran

J.Relat Rivas RivasGuix E.Relat V.NietoPardo

V.NietoPardo Guix E.RelatV.Nieto

Farmàciesfebrer

MÚSICA 
LES JOIES DE LA SARSUELA

M. Teresa Vert & Cia
24 de febrer, a les 19h 

Preu: 6 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
‘La Ribera amb 
ulls de dona’
Entre el 19 de febrer 
i el 2 de març

més informació: www.montcada.cat

23

25 27 29

TEATRE-CABARET
BORIS VIAN, 
CONSTRUCTOR D’IMPERIS
de la Cia. L’Arrencacors
23 de febrer, a les 21h 
Preu: 6 euros

de l’artista Maese Pérez, a l’Auditori Municipal
fi ns al 23 de març 
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>Cultura La Casa de la Vila 
recorda la fi gura de 
Domingo Fins. PÀG. 25

‘Mala vida’, cinquè 
llibre del periodista 
Carles Quílez. PÀG.  27

CARNAVAL 2008 

La Rua més vistosa
Un any més la Rua ha destacat 
per la vistositat i originalitat de 
les disfresses. La comparsa més 
nombrosa, amb 150 persones, va 
ser la de l’escola d’anglès April, 
amb el títol London in fi re. Altres 
comparses participants de més 
de cent persones van ser La Salle 
Conecta, amb el títol Estamos en 
órbita; l’Associació Endansa, amb 
Ice&Fire, i l’A.C Escènica Jym’s, 
amb Aída, la reina esclava. A la 
Rua també van desfi lar Els pira-

tes, de Can Tauler; Ballant sota la 
pluja, del grup Aeròbic Montcada 
centre; Unes bruixes diferents, de la 
Peña Los Carrozas; Coco-bongo,  
del grup Sangre Flamen ca; Car-
naval Ecuatoriano, de l’ASERM; 
Montcada medieval, de l’Associa-
ció d’Escoltes El Turó; Fantasia, 
del grup de Can Cuiàs i El Món 
del Cinema, del centre comercial 
El Punt. Tres de les comparses 
participants van ser premiades a 
diferents carnavals. La del Grup 

Endansa va guanyar els primers 
premis a la millor comparsa i a la 
millor carrossa del Carnaval de 
Mollet. També es va endur el pri-
mer premi del Carnaval d’Olot
La del JYM’S va obtenir el segon 
premi a la millor comparsa i el 
tercer per la millor carrossa a la 
Rua de Sabadell, així com el se-
gon premi a Calella. Mentre que 
l’Acadèmia April School s’endu-
gué el premi a la millor coreogra-
fi a a Granollers | LG

Jym’s. Aída, la reina esclava

Endansa. Ice & Fire

Grup Aeròbic Montcada Centre. Bailando bajo la lluvia April School of English. London in fi re

Sangre Flamenca. Coco-BongoNo somos nadie. CircusLa Salle Conect@

Endansa. Ice & Fire

FOTOGRAFIES : MANUEL ALMAGRO, MANUEL GALLART, ÒSCAR BARCONS
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CARNAVAL 2008

A.E El Turó. Montcada feudal, amb les autoritats 

Espai Jove Can Tauler. Pirates of the Can Tauler Centre Comercial El Punt. El món del cinema

ASERM. Carnaval Ecuatoriano Peña Los Carrozas. Unes bruixes diferents

La Salle conect@. Estamos en órbitaComparsa Can Cuiàs. Fantasia

A.C. Escénica Jym’s. Aída, la reina esclava



24 2a quinzena | Febrer 2008Cultura

CARNAVAL 2008

CARNAVAL A LES ESCOLES

El 6 de febrer va tenir lloc el ju-
dici i la mort del Rei Carnestoltes 
a la plaça de l’Església, a càrrec 
dels alumnes del curs de teatre de 
la Regidoria de Cultura. Abans 
d’acomiadar-se, hi va haver ball 
amb el grup Flic-Flac i l’elecció 
de les millors creacions del con-
curs de sardines artesanals. Els 
premiats es van endur originals 

barrets carnavalers. També va 
congregar un nombrós públic 
el ball infantil de disfresses que 
es va fer el 3 de febrer al mateix 
espai, amb l’actuació del grup 
Sapastres. Can Cuiàs també va 
celebrar la seva Rua de Carnaval 
l’1 de febrer amb una desfi lada 
pels carrers del barri, ball i pre-
mis a les millors disfresses. Les 

millors imatges del Carnaval, a 
càrrec de l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afotmir) i 
Montcada Comunicació, encara 
es poden veure a l’exposició que 
acull la Casa de la Vila fi ns al 17 
de febrer. La festa de Carnaval 
també es va viure intensament 
als centres públics i concertats 
del municipi | LG

Sa Majestat Carnestoltes 
s’acomiada fi ns l’any vinent

Comiat del Rei Carnestoltes

Ball infantil, amb la Cia.Sapastres

Rua de Carnaval de Can Cuiàs

CEIP Elvira Cuyàs, La pluja CEIP El Viver, L’escola CEIP Font Freda

Escola la Salle, Les professions C.C Ciutat Meridiana, Les 4 estacions CEIP Mitja Costa, El món de l’aigua

CEIP Reixac, El món de la màgia Col·legi Sagrat Cor, Jocs Olímpics CEIP El Turó, Escola Verda
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Un plafó recordarà la donació de l’edifi ci 
a la població per part de Domingo Fins

CASA DE LA VILA

El suport reprodueix els documents de la cessió conservats per la família d’Elisa Roca, hereva de l’empresari

Amb només 16 anys d’edat, Elisa 
Roca Mestres va començar a treba-
llar per Domingo Fins a la luxosa tor-
re de l’antic carrer Sant Antoni –avui 
dia carrer Domingo Fins–, on venia a 
passar els estius amb la seva dona. 
La parella no tenia fi lls. La casa tenia 
la minyona major, Joa na Suárez, i la 
menor, l’Eliseta, tal com l’anomena-
ven carinyosament. La relació amb 
la parella era molt cordial, però l’Eli-
seta no podia sospitar els plans que 
Domingo Fins tenia per a ella. A punt 
de casar-se amb el seu promès, la 
jove és nomenada hereva univer-
sal i l’encarregada de vetllar per la 
construcció del futur asil-hospital. 
Fins mor al 1920 i el matrimoni 
s’instal·la a la torre. L’Eliseta i el seu 
marit s’ocuparan de fer el paga-
ment dels rebuts de la construcció 
de l’equipament, seguint les ordres 

del difunt Fins. El 1924 va tenir lloc 
el lliurament ofi cial de l’edifi ci a les 
autoritats. L’asil-hospital, construït al 
costat de la casa Consistorial i les Es-
coles Nacionals, havia costat 19.000 
pessetes. No se sap per què mai no 
va funcionar com hospital (més in-
formació a la secció Retrovisor) | LG

Una història de pel·lícula

L’hereva Elisa Roca Mestres | ARXIU MUSEU

l’apunt

La Casa de la Vila acull un plafó 
que recorda la fi gura de Domingo 
Fins, empresari mataroní que als 
anys vint va donar a la població 
de Montcada una part d’aquest 
edifi ci perquè fos destinat a un 
asil-hospital per a gent gran. 
L’immoble va ser ocupat als anys 
quaranta per la Guàrdia Civil i al 
2003 es va recuperar com a an-
nexe de la Casa de la Vila. L’acte 
de presentació del plafó es va fer 
el 12 de febrer amb la presència 
de les autoritats municipals i des-
cendents de l’hereva universal 
de Domingo Fins, Elisa Roca 
Mestres, que van lliurar la docu-
mentació històrica del projecte de 
l’edifi ci al Museu Municipal. La 
responsable, Mercedes Duran, 
va agrair la confi ança dipositada 
en aquesta institució “que vetlla-
rà per la conservació del mate-
rial i el posarà a disposició dels 
estudiosos que la vulguin con-
sultar”, va dir.

Asil-hospital. El plafó comme-
moratiu està penjat al vestíbul 
d’accés a la Casa de la Vila, en-
trant pel carrer que porta el nom 
d’aquest il·lustre personatge. El 
mural reprodueix part de la do-
cumentació del procés de cons-
trucció de la part de la Casa de 
la Vila que va acabar sent la ca-
serna de la Guàrdia Civil, però 
que inicialment havia de ser un 
asil-hospital. La néta d’Elisa Ro-

ca Mestres, Elisa Riera, va rei vin-
dicar la importància de la memò-
ria històrica “perquè no es pot 
estimar el que no es coneix”, i 
va expressar el seu agraï ment 
als familiars dels montcadencs 
que van treballar en la construc-
ció de l’edifi ci, als qual va lliurar 
una fotocòpia del document que 
acreditava la seva participació en 
l’obra. Riera va aprofi tar l’ocasió 
per instar les autoritats a conser-
var un altre edifi ci emblemàtic 
sufragat per Domingo Fins, el 
local de l’Associació Benèfi co-
Instructiva, Abi, situat al carrer 
Colon de Montcada Centre. L’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
es va mostrar predisposat a seure 
amb els responsables actuals de 
l’Abi “per buscar fórmules per 
reformar i conservar aquest 
patrimoni del municipi, tal 
com es va fer amb la Unió de 
Mas Rampinyo”.

La néta de Roca 
Mestres, Elisa Riera, 
va reivindicar la 
importància de la 
memòria històrica

Elisa Riera, la seva germana i la seva cosina van lliurar a la responsable del Museu, Mercedes Duran, els documents originals | LG

Laura Grau | Montcada

La mostra 
‘La Ribera amb 
ulls de dona’ 
s’exposa a la 
Casa de la Vila

La sala d’exposicions de la Casa 
de la Vila acollirà entre el 19 de 
febrer i el 2 de març la mostra 
de fotografi a La Ribera amb ulls de 
dona. “Aquesta exposició neix 
amb la intenció de cercar la 
visió de les dones respecte el 
barri de la Ribera i, al mateix 
temps,  fer sentir la seva veu”, 
explica Elena Garcia, educadora 
del Centre Bon Dia, gestionat 
per Càritas i Serveis Socials. Les 
autores de les fotografi es són 
una desena d’alumnes d’aquest 
servei que va participar en un 
taller de fotografi a entre els me-
sos d’abril i juny de l’any passat, 
en el marc del Pla de barris. La 
mostra, que ja es va exposar al 
Centre Cívic La Ribera –seu del 
Centre Bon Dia– està formada 
per una dotzena de fotografi es 
on cada dona ha plasmat algun 
aspecte del barri.
L’objectiu del curs era que les do-
nes es familiaritzessin amb l’ús 
de les noves tecnologies i mos-
tressin mitjançant la fotografi a la 
seva visió de l’entorn. Entre les 
alumnes hi havia dones autòcto-
nes i també provinents del Mar-
roc i d’Equador.

Una de les fotos de la mostra | M.JOSÉ ARTÉS

Laura Grau | Montcada
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La reusenca Romana Ribé, fi nalista 
de gener, amb ‘Terror adolescent’
L’edició mensual ha comptat amb la participació de 250 autors, xifra rècord en la seva història

Terror adolescent, de Romana 
Ribé Llenas (1966, Reus), és el 
text fi nalista del mes de gener 
del IV Concurs de Microrelats 
El Basar, de Montcada Ràdio, 
en què han participat 250 autors, 
xifra rècord en la història del 
certamen. El jurat, format pels 
crítics i escriptors Juan Antonio 
Masoliver i Sònia Hernández, i el 
crític Fernando Valls, ha seleccio-
nat sis relats més: El ángel custodio, 
de Cristina Araújo García (Bar-
celona); Noticia de los contenedores, 
de Mariano Monge Juárez (Elx); 
Matar al monstre, de Pere Parra-
mon Rubio (Girona); Frágil, de 
Ramon Santana González (Mé-
rida); Juicio Final, d’Iván Veiga 
(Lugo); El cuenta cuentos, de Car-
los Bellorín García-Miguel (Ve-
nezuela) i El ataúd usado, d’Ada 
Inés Lerner (Argentina)

Argument. La fi nalista de gener, 
Romana Ribé, té 42 anys i és pro-
fessora d’ensenyament infantil i 
primària al CEIP Joan Rebull de 

Reus. Després d’un període allu-
nyada de l’escriptura, per ocupar-
se de les seves dues fi lles, Ribé ha 
représ el que considera una afi ció 
que sempre li ha agradat. 
Del seu text, escrit en català, 
Masoliver ha destacat “la prosa 
segura, el crescendo molt aconse-
guit i el fi nal sorpresiu i ocur-
rent”. El microrelat fi nalista i els 

set seleccionats es publicaran al 
volum col·lectiu que Montca-
da Comunicació editarà al mes 
d’abril, amb motiu de la Diada 
de Sant Jordi. Tots els textos es 
poden consultar al web montca-
daradio.com (a l’apartat de mi-
crorelats). El de febrer és l’últim 
més per participar en la quarta 
edició del concurs. 

EL BASAR

‘L’olor de la pólvora’ recull 
la resistència antifeixista

La María, una maquis, es va 
enamorar del cap de la seva 
partida, però el va perdre des-
prés que els delatessin; l’Anto-
ni, que va estar a punt de com-
petir als Jocs Olímpics, va patir 
els horrors d’un camp de refu-
giats i una presó marroquina 
del govern fi lonazi de Pétain; 
en Bonifaci va passar fam a la 
guerra, va veure caure Durruti 
i més tard es va escapar de les 
urpes de la Gestapo. Aquestes 
són algunes de les històries de 
lluitadors antifeixistes durant la 

Guerra civil i la dictadura fran-
quista que recull el llibre L’olor 
de la pólvora. “Onze homes i 
dones valentes que no van 
dubtar a arriscar-se per gua-
nyar la llibertat”, en paraules 
del seu autor, Maurici Jauman-
dreu (Bar celona,1978). 
L’escriptor vindrà al Cafè 
Montcada el 22 de febrer (20h) 
convidat pel Cercle Cultural. 
Filòsof de formació i periodista 
de professió, exerceix de direc-
tor de continguts del mensuari 
Viu Cornellà i és col·laborador 
permanent de Viu l’Hospitalet. 

Laura Grau | Redacció

CERCLE CULTURAL

L’autor, Maurici Jaumandreu, estarà al Cafè Montcada el 22

Finalista de gener

Ella em va conduir per un passadís 
fosc amb portes tancades a banda i 
banda, rere les quals se sentia algun 
crit ofegat. Vam arribar al fi nal i em 
va fer entrar en una habitació petita. 
Va tancar la porta darrera nostre. Ja 
no em podia escapar. Jo tenia 14 
anys i estava aterrida. El seu aspecte 
era de matrona de presó, em pas-
sava dos pams i la seva expressió 
resultava gèlida. Del que va passar 
a continuació en tinc un record 
vague. Se que va començar per la 
meva cara. El dolor es feia sentir, 
però de seguida va acabar i ho va 

deixar. Creia que ho podria aguantar. 
Després va passar a les meves parts 
més íntimes, on el mal es barreja 
amb la humiliació. Aquí s’hi va en-
tretenir força estona més. Les estre-
bades eren brutals, i no vaig poder 
contenir els gemecs. Ella no vacil-
lava, la mirada sempre impertèrrita. 
No va dir ni una paraula fi ns al fi nal, 
quan jo ja em veia defallir. –Llestos! 
Per avui ja n’hi ha prou. Vàrem tor-
nar pel mateix passadís fi ns on era 
l’altra noia, que no s’havia mogut de 
l’entrada.–Bigoti i engonals brasilers. 
Seran 25 euros si us plau.

Terror adolescent

 Romana Ribé (Reus)

Portada del llibre | ARXIU Maurici Jaumandreu és fi lòsof i té 30 anys | ARXIU

Laura Grau | Redacció



272a quinzena | Febrer 2008 Cultura

en 2 minuts...

> Èxit de l’exposició de Miquel Capella

Més de 2.000 persones van visitar les maquetes de temples religiosos 
que Miquel Capella va exposar a la Casa de la Vila entre el 10 de gener 
i el 10 de febrer. Els catàlegs de l’exposició, amb fotografi es de les 
construccions, es van exhaurir durant les dues primeres setmanes. A 
més, l’autor va fer visites guiades amb alumnes de l’Escola d’Adults  (a 
la foto) i usuaris del Casal de Gent Gran Casa de la Mina | LR

PREMSA AJUNTAMENT

> L’Abi farà el sopar literari el 23 de febrer
El 23 de febrer tindrà lloc el sopar literari que organitza l’Abi per donar 
a conèixer el veredicte del Premi de Narrativa Curta Ateneu Domingo 
Fins 2008. En la categoria d’adults, ha participat més d’una trentena 
d’autors de diferents punts de la geografi a catalana. En la categoria 
juvenil, s’han presentat quatre treballs. La dotació del certamen és de 
1.000 euros. A l’acte està prevista l’assistència del poeta i escriptor 
mallorquí Sebastià Alzamora | LR

Carles Quílez publica ‘Mala vida’, 
un recull d’històries criminals
El periodista és cap de la secció de Policia i Tribunals de la Cadena SER de Catalunya

El periodista montcadenc Carles 
Quílez (Barcelona, 1966) acaba 
de publicar el seu cinquè llibre ti-
tulat Mala vida (Santillana Edicio-
nes Generales, 2008), un conjunt 
d’històries criminals extretes de 
la més pura i dura realitat. Quí-
lez és cap de la secció de Policia i 
Tribunals de la Cadena SER de 
Catalunya des del 1990, una feina 
que l’apassiona i que suposa “una 
font inesgotable de material al-
tament literari on es compleix la 
màxima que la realitat supera 
la fi cció”, explicat Quílez. Aquest 
nou llibre pot ser considerat una 
continuació del volum Atracadores, 
publicat al 2002. 

Nou periodisme. A cavall entre la 
literatura i el periodisme, Quílez 
es retroba amb un sector de la 
criminalitat ple d’històries increï-
bles, protagonitzades per “per-
dedors patològics, molts d’ells 
víctimes de la societat a la qual 
han atacat”, explica l’autor. En 
concret, Mala vida recull les his-

tòries de Manuel Carrasco Mon-
tesinos, l’atracador de bancs que 
més cops ha perpetrat en la histò-
ria criminal espanyola; Germán 
Delgado Girona, membre d’un 
dels clans mafi osos autòctons 
més perillosos del país; Enrique 
Esteban García, que va atracar 
el seu primer banc als 12 anys i 
Manolo ‘el del aceite’, que assal-

tava bancs en solitari i fugia amb 
una furgoneta de recollida d’olis 
industrials. Cada història ve ava-
lada per un intens procés d’in-
vestigació, que inclou entrevistes 
amb els delinqüents i testimonis 
de familiars, amics, policies i jut-
ges implicats en cada cas. Quílez 
va ser escollit Millor Periodista 
d’Investigació el 2002.

LITERATURA

Carles Quílez, de 42 anys, és autor de diversos llibres sobre investigació criminal | X.CERVERA

Laura Grau | Redacció

> El musical ‘Annie’ es prorroga fi ns al març
El Grup de Teatre de La Salle ha prorrogat els dies 1 i 2 de març el 
musical Annie, que va estrenar el 22 de desembre i del quan se n’han 
fet set representacions. El fet que en les tres últimes les entrades s’ex-
haurissin, ha animat el grup a fer dues noves sessions mantenint els 
mateixos horaris, dissabte, a les 22h, i diumenge, a les 18h | LR
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Cabaret literari sobre 
l’escriptor Boris Vian

Oriol Genís, en primer terme, dóna vida al poeta i escriptor maleït Boris Vian, acompanyat per Xavier Albertí al piano | CIA. L’ARRENCACORS

El trio format per la soprano 
Maria Teresa Vert, el tenor Ga-
briel Blanco i el pianista Daniel 
Garcia, interpretarà un concert 
popular amb una selecció de 
duos i “romances” dels títols 
més signifi catius de la sarsuela. 
La cita serà el 24 de febrer, a les 
19 h, a l’Auditori. 
Aquesta és la primera vegada 
que la Regidoria de Cultura 
programa un espectacle de sar-
suela, un gènere que captiva els 
més grans però que, en parau-
les de la cantant, “pot incitar 
els més joves a descobrir un 
estil diferent” | LG

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

ESPECTACLES

L’Auditori recupera el 23 de fe-
brer (21h) un dels grans crea-
dors maleïts del segle XX, el 
francès Boris Vian (1920-1959). 
Poeta, novel·lista i dramaturg, 
Vian és un autor pràcticament 
desconegut a Espanya. Boris 
Vian, constructor d’imperis mostra, 
mitjançant 14 cançons, alguns 
comentaris i un muntatge molt 
teatral, les arrels iròniques, con-
testatàries i compromeses d’un 
rebel que va ser chansoniere i mú-
sic de jazz. 
Oriol Genís in   ter preta en la 
doble condició d’actor i can-

tant les peces d’aquesta obra, 
estructurada com un cabaret 
literari, amb Xavier Albertí al 
piano. Durant poc més d’una 
hora i en un ambient intimis-
ta, Albertí i Genís afronten els 
temes de Vian, que tenen una 
acurada traducció al català de 
Josep Maria Vidal. 
Temes que tracten dels comple-
xos de l’individu, dels esnobs, 
de l’alcohol, d’un fabricant de 
bombes,.. L’obra, que es va re-
presentar a la Sala Muntaner, 
va ser qualifi cada com “una 
esmolada festa d’enginy” per 
part de la crítica.

Laura Grau | Redacció

La Unió acull un intercanvi amb Txèquia. La Coral 
infantil Zpivajicí Rybki de Nova Pàka (República Txeca) va actuar al tea-
tre de la Unió el 6 de febrer en el marc d’un intercanvi cultural amb el 
Casal de la Gent Gran de Montcada i Reixac, organitzat per la Secretaria 
d’Acció Ciutadana de la Generalitat. La coral txeca està formada per 
nens i joves d’entre 8 i 17 anys que provenen de famílies desestruc-
turades. La Coral de Gent Gran de Montcada, que va obrir l’acte, va 
compartir alguns moments a l’escenari (a la imatge) | LR

RAFA JIMÉNEZ

Els tres components de M. Teresa Vert & Cia | MUSICAL DIFUSIÓ



292a quinzena | Febrer 2008 Cultura

Nova edició 
de la Mostra 
de Pintura de 
Festa Major

Els participants a la Mostra de 
Pintura de Festa Major poden 
presentar obres de les següents 
mides: 55x38, 61x46, 65x50 ó 
73x54 centímetres. Les creacions 
han fer referència als barris i la 
seva gent, la Montcada rural, la 
Montcada industrial, la Montca-
da en transformació o el seu pa-
trimoni cultural. La tela s’ha de 
portar a segellar i datar a l’OAC 
o al PAC de Can Cuiàs entre el 
25 de febrer i el 7 de març. El ve-
redicte es farà públic el 29 d’abril 
a l’Auditori Municipal. El jurat 
seleccionarà tres obres que seran 
adquirides per l’Ajuntament per 
formar part del seu fons d’art.

Mostra de pintura de l’any 2007 | ARXIU/LG

el retro-visor Elisa Riera
Fundació Cultural

L’empresari, originari de Mataró, va fer diverses donacions i va impulsar la construcció d’un asil-hospital a Montcada

Tothom coneix el carrer Domingo 
Fins de Montcada, però poques 
persones saben qui va ser aquest 
personatge. Va néixer a Mataró 
l’any 1835, fi ll d’una família benes-
tant. Al 1857 es va instal·lar a Bar-
celona i al 1866 es va casar amb 
Josefa Díaz Serra, fi lla d’un mariner 
que va fer fortuna a Cuba. Domin-
go Fins era agent de dua nes i tenia 
empresa pròpia. 

Els Fins, matrimoni sense fi lls, veni-
en a passar l’estiu a Montcada com 
tantes altres famílies de la burgesia 
barcelonina. Al 1880 la seva senyo-
ra va comprar els terrenys situats 
a l’antic carrer Sant Antoni i es va 
fer construir una casa, anomenada 
Torre Fins, tal com fi gura encara 
al reixat de l’entrada. A partir de la 
mort de Josefa, al 1897, les esta-
des de Domingo Fins a Montcada 
van ser cada vegada més llargues 

i freqüents. Durant aquest període 
va fi nançar les portes de l’Església i 
de la Casa de la Vila, la restauració 
de la capelleta de Sant Antoni, a la 
façana de Cal Pursals, i l’obra de 
l’Associació Benefi co-Instructiva, a 
l’antic Cafè Colon. Però el projecte 
més ambiciós va ser la construc-
ció d’un asil-hospital per a la gent 
gran de Montcada en uns terrenys 
propietat de l’Ajuntament, situats al 
costat de la Casa Consistorial i les 
Escoles Nacionals.
Poc abans de morir, ja en plena 
efervescència de la construcció, 
Fins va fer testament per deixar 
ben lligat el tema econòmic. Va fer 
hereva universal la seva serventa, 
Elisa Roca Mestres, amb l’encàrrec 
de dissoldre la Societat de Duanes 
i vendre les accions per fer front 
als pagaments. També va deixar la 
quantitat de 2.500 pessetes a una 
altra serventa, Joana Suárez i Fon-
tanals. Però els somnis fi lantròpics 
de Fins, que va morir el 1920, mai 
no es van complir i al 1945 l’Ajunta-
ment va llogar l’edifi ci a la Guàrdia 
Civil. No va ser fi ns al 2003 que va 
tornar a mans del Consistori i el va 
convertir en el que és avui dia.

Domingo Fins, home de negocis i fi làntrop

Domingo Fins, en els últims anys de la seva vida | ARXIU FAMÍLIA  D’ELISA ROCA MESTRES

Domingo Fins va fer 
hereva universal la 
seva serventa Elisa 
Roca Mestres

Laura Grau | Redacció
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Aconseguir la permanència a la Pri-
mera Catalana. Aquesta és l’única 
preocupació que té, ara mateix, la 
plantilla del CD Montcada. Ni di-
missions de la Junta Directiva, ni 
salaris endarrerits o possibles re-
talls, ni convocatòria de noves elec-
cions... res els preocupa més, ara 
mateix, que sumar els punts neces-
saris per assolir la salvació. Els tres 
capitans de l’equip, Xavi Alonso, 
Carlos Rangel i Àlex Ortiz, han 
volgut donar un pas endavant per, 
en representació de la resta dels 
seus companys, donar un missatge 
de tranquil·litat a tota l’afi ció.
Carlos Rangel té molt clar que 
els jugadors s’han de mantenir al 
marge de tots els problemes del 
club: “És una situació que ens 
perjudica a tots, però només 
hem de pensar en sortir al camp 
i donar-ho tot. La plantilla està 
conscienciada per portar això 
endavant”. En la mateixa línea, 
s’expressa Xavi Alonso: “Veig tots 
els companys molt implicats i 
amb ganes de millorar. L’afi ció 
ha de saber que tots estem fi cats  
en aquest projecte i que no estem 
dividits pensant en qüestions 
personals”.
Precisament, Àlex Ortiz també fa 
la seva particular crida a l’afi ció: 
“Els jugadors som els principals 
perjudicats per aquesta situació i 
no és lògica l’actitud d’una part 
dels afi cionats. Necessitem uni-
tat i rebre el seu suport”.
Les declaracions dels tres capitans 
van en consonància amb el mani-
fest que Modesto Sanchís, ‘Tato’, 
president de la Junta Gestora, va 
llegir a l’Assemblea de socis del 6 
de febrer. Al document, els futbo-
listes expressen el seu compromís 
en l’aspecte esportiu i la seva 
confi ança en que l’entorn pugui 
solucionar la crisi econòmica.

El brasiler Valtinho,  
reforç de luxe del 
Game’s Gallery.  PÀG.  32  

La Salle comença 
amb patiment la fase 
de permanència. PÀG. 33  

FUTBOL

Els tres capitans donen la cara i manifesten 
el seu total compromís amb el CD Montcada
Rafa Jiménez |  La Ferreria

Carlos Rangel, Xavi Alonso i Àlex Ortiz expressen el sentiment d’implicació de tota la plantilla del CD Montcada | SANTI ROMERO

>Esports

En representació de tota la plantilla, Carlos Rangel, Xavi Alonso i Àlex Ortiz volen tranquil·litzar a l’afi ció enmig de la crisi social i econòmica que viu el club

La previsible desfeta al camp 
d’El Prat va suposar l’inici d’una 
ratxa negativa que ha tornat a 
situar el CD Montcada a prop 
de les posicions de descens. 
Coincidint amb la crisi social, 
els verds han encadenat dues 
setmanes sense sumar i no-
més tres punts els separen dels 
primer lloc que els enviaria a la 
Regional Preferent. Contra el 
Roda de Barà, el destí va de-
parar un desenllaç d’allò més 
cruel per als verds, ja que tot i 
el joc no gaire brillant, guanya-
ven per 1 a 0 a cinc minuts del 
fi nal. Dues badades defensives, 
però, van capgirar el marcador 
i el Roda de Barà va endur-se 
sorpresivament els tres punts 
de la Ferreria (1-2).  
Al camp del Poble Sec, la sort 
tampoc va acompanyar els de 
Luis Fernández. Un penal en 
contra xiulat per unes mans 
que només va veure l’assistent, 
va suposar una càrrega massa 
pesada per als montcadencs, 
que van acabar perdent (2-0) 
tot i la millora en el joc | CS

l’apunt
El CD Montcada es 
complica l’existència

> L’Ajuntament dóna suport a la Gestora que dirigeix el club
Dos regidors de l’Ajuntament, el d’Esports, Juan Parra (PSC), i el president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma 
(CIU), van formalitzar la seva entrada a la Junta Gestora del CD Montcada que es va constituir a l’Assemblea de so-
cis. Aquesta Gestora portarà la direcció del club de forma provisional fi ns les eleccions. El seu president és Modesto 
Sanchís, ‘Tato’, que reclama, ara més que mai, “el suport del públic per sortir d’una situació tan complicada”. La resta 
de la Junta la composen Manuel Quintanar, Rodrigo Caballo i Joaquín Simó. A l’Assemblea es van escollir altres tres 
socis per formar la Junta Electoral: Juan Luis Romero, Jaume Batlle i Gaietà Sarrà. Si hi ha més d’un candidat, les 
eleccions es farien el 12 de març. Si només n’hi ha un, el nou president es proclamaria el 29 de febrer | RJ

Els verds no troben el seu millor joc | L.MALDONADO 
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El Valentine Montcada ja és líder 
en solitari després de sumar cinc 
victòries consecutives. Els de 
César Saura es van desfer sense 
problemes de l’Akasvayu Figue-
res per 83 a 69, en una jornada 
on l’UGT Aragó va tornar enso-
pegar. Dani Pérez va ser el millor 
local, amb 19 punts i 11 rebots, i 
va tornar a ser el jugador decisiu 
de la plantilla després d’algunes 
setmanes amb un joc irregular. 
Albert Griso i Jordi Pons també 
van contribuir en atac amb 18 i 
15 punts respectivament.
El partit va deparar lectures in-
teressants. La primera és la for-
talesa del bloc que és capaç de 
sobreposar-se al maldecap de les 
baixes. El pívot Cristian Zapata 
es va perdre el partit a causa dels 
seus problemes al canell de la mà 
esquerra, sumant-se a les baixes 

de Lluís Curto i Jaume Santan-
dreu. La segona lectura positiva 
és l’excel·lent condició física. La 
tercera és l’excel·lent joc inte-
rior de la plantilla. I la quarta és 
l’impressionant treball defensiu 
al llarg dels 40 minuts.

Una bona línia. El Valentine ha 
encadenat així la millor ratxa de 
resultats des de l’inici de la lli-
ga. Saura ha lloat el treball de la 
plantilla. “Estem treballant bé, 
però, sobretot, amb molta hu-

miltat, i això es tradueix amb 
una entrega total a la pista”, ha 
dit el tècnic. I és que ahir, contra 
un rival enfonsat en la part baixa 
de la classifi cació, el Valentine va 
mantenir la concentració durant 
tot el partit, tot i la controvertida 
actuació arbitral. L’equip respon 
amb serenor i ofi ci
El capità, Jordi Pons, reconeix 

que la motivació de la plantilla 
en aquesta segona volta és espe-
cial gràcies a la bona dinàmica 
i a l’esperit d’unió que hi ha al 
vestidor. Ara els montcadencs 
afronten 5 partits decisius contra 
els rivals directes per mantenir 
el lideratge. La primera prova de 
foc serà aquest dissabte a la pis-
ta de l’Olivar, l’únic equip capaç 
d’endur-se la victòria al Miquel 
Poblet en la primera volta Després 
l’equip rebrà a casa. César Saura 
té clar que l’UGT Aragó no és 
l’únic rival. “Monzón i Grano-
llers segur que estaran al fi nal 
amb opcions”, diu el tècnic.

Victòria a Viladecans. Els 21 punts 
d’Albert Griso van conduir el 4 
de febrer a la victòria del Valen-
tine a la pista del Viladecans per 
72 a 77. Els montcadencs van ha-
ver d’esforçar-se per corregir el 
desgavell defensiu de la primera 
part. El partit va ser molt igualat  
i, de nou, el joc interior va ser la 
clau de la victòria. 

BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA 

L’equip de César Saura encadenarà ara partits claus per defensar el lideratge amb els dubtes de Lluís Curto i Cristian Zapata

Lluís Maldonado  |  Miquel Poblet

Jonel Palou anota en una jugada d’atac contra l’Akasvayu Figueres | SANTI ROMERO

Un Valentine resolutiu suma 5 victòries 
seguides i es distancia dels rivals

<<

Jordi Pons
Capità del 
Valentine
Montcada

l’entrevista

L’equip ha recuperat el liderat-
ge encadenant una ratxa de 5 
victòries consecutives. 
Ara afrontem cinc partits seguit 
difícils, i guanyar ens dóna confi -
ança per afrontar-los amb la mà-
xima serietat.

L’equip està demostrant la qua-
litat del bloc tot i les lesions.
Sempre hem tingut la sort de 
tenir el vestidor unit. No sabem 
com acabarem però les sensaci-
ons són molt positives.  

Alguns dels rivals directes estan 
acusant la pressió.
La lliga és molt llarga, i segur que 
tots fallarem. Es tracta de mini-
mitzar els errors per quedar entre 
els tres primers, que és l’objectiu 
ara mateix. 

L’Olivar de Saragossa ha estat 
l’únic equip capaç de guanyar 
al Miquel Poblet. Com s’afronta 
el partit de tornada?
A casa vam fallar, però els hi te-
nim ganes. És una pista difícil i 
l’arbitratge sempre és complicat. 
Però anem a totes | LM  

‘El vestidor està unit 
i les sensacions són 
molt positives’

El Valentine femení no ha deixat 
l’últim lloc de la Primera Catalana. 
En els seus dos primers partits de la 
segona volta, l’equip de Josan Gar-
cía va patir dues derrotes més. Pri-
mer, a la pista d’un rival directe, el 
CB Olot-Puigsacalm, per 29 punts 
de diferència (78-49). La defensa 
en zona i la pressió del públic sobre 
els àrbitres van ser decisius per al 
resulat fi nal. A la setmana següent, 
i amb un rival molt més complicat 

sobre el paper com el Joventut Les 
Corts, les montcadenques també 
van perdre, però van oferir una mi-
llor imatge, tot i que García només 
tenia vuit jugadores disponibles. 
Una d’elles era el nou fi txatge del 
club, la base Xènia García, que es-
tava jugant al Santa Perpètua.   “El 
joc de la segona part ha de ser 
l’inici de la nostra remuntada i si 
juguem així, no crec que perdem 
molt més partits”. | CS

“l’UGT i Valls no 
són els únics rivals 
directes. Monzón i 
Granollers segur que 
al fi nal estaran allà”

“L’equip està fent una 
gran feina, amb molta 
serietat i, sobretot, 
molta humiltat”, 
reconeix César Saura

valentine femení

L’equip inicia la remuntada del joc
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El Game’s Gallery es reforça 
amb l’ala brasiler Valtinho

Tornen els brasilers al CFS Mont-
cada. El club d’Eusebio Carrero 
va tancar el fl amant fi txatge de 
Valter Pereira Morgado Filho, 
Valtinho, ex capità del FC Barce-
lona que aquesta temporada es-
tava jugant al Sicoris de Lleida, a 
la Divisió de Plata. El brasiler, de 
33 anys, va debutar a la pista del 
Vall de Tenes, on el Game’s Ga-
llery no va poder amb un equip 
de la part baixa de la taula. Des-
prés d’aquesta derrota, i pendent 
de jugar el partit ajornat  amb el 
Manacor B, el conjunt de Pati 
està cada vegada més lluny dels 
primers llocs de la classifi cació.

-Per què va decidir fi txar pel 
Game’s Gallery?
Quan vaig anar a jugar a Llei-
da, la meva família es va quedar 
a Barcelona. Al fi nal, l’enyoran-
ça m’ha fet tornar al costat dels 
meus i el CFS Montcada va ser 
el club que es va interessar més 
pel meu fi txatge. Tot i haver 
baixat una categoria, estic con-
tent d’haver vingut. 
-Què pot esperar l’afi ció montca-
denca de Valtinho?
Estic molt bé físicament, però 
m’haig d’adaptar a la categoria. 
He vingut a treballar com un 
més de la plantilla.
-Al matx amb el Vall de Tenes, 

que va fi nalitzar amb derrota, ja 
va veure que aquesta no és una 
competició fàcil...
No se li dóna importància a la 
Primera Nacional A, però no és 
fàcil jugar contra aquesta mena 
d’equips. 
-Personalment, com es va veure al 
seu debut?
A ningú li agrada debutar amb 
una derrota. Ens va faltar in-
tensitat, a mí també. Crec que 
encara puc aportar moltes coses 
més. 
-Els primers llocs de la classifi ca-
ció estan ara més lluny...
Encara queda molta lliga i hem 
de continuar treballant.

ENTREVISTA. FUTBOL SALA. Primera Nacional A 

El nou fi txatge, ex del FC Barcelona, va debutar amb derrota a la pista del Vall de Tenes (9-6) 

Rafa Jiménez  |  Lliçà d’Amunt

Valtinho s’afegeix a la llista de jugadors brasilers que han estat al CFS Montcada | RAFA JIMÉNEZ

Després de no haver aconseguit 
cap victòria des que va assumir 
el càrrec, la directiva del Santa 
Maria de Montcada va arribar a 
un acord amb José Bustos per fer 
un canvi a la banqueta. El tercer 
tècnic de la temporada és Quique 
Berlinghieri, que estava dirigint 
el fi lial. El nou entrenador va de-
butar amb derrota al camp de la 
Llagosta (2-0), però la història va 
canviar una setmana més tard. El 
Santa Maria va guanyar a casa 
al Montmeló (2-1), trencant una 
mala ratxa de nou derrotes con-
secutives. Berlinghieri, que ha 
pujat quatre jugadors del B i ha 

aconseguit el fi txatge del davan-
ter Gerard Vendrell, ex del Sant 
Joan Atlètic, està convençut que 
l’equip anirà cap amunt després 

de detectar els defectes existents: 
“Hi havia un problema anímic 
i no s’havia potenciat el treball 
en equip”.

Quique Berlinghieri, que estava dirigint el fi lial, agafa la direcció en substitució de José Bustos

El Santa Maria canvia una 
altra vegada d’entrenador

Quique Berlinghieri, en primer terme, li vol canviar la cara al Santa Maria |  RAFA JIMÉNEZ

Rafa Jiménez  |  Redacció

> La Federació sanciona el Sant Joan
En només dues setmanes, el Sant Joan Atlètic ha passat de l’eufòria del 
lideratge a tocar de peus a terra. En l’aspecte esportiu, dues derrotes con-
secutives, al camp de la Romànica (3-1) i del Lourdes (1-0), l’han allunyat 
del primer lloc del Grup Novè de Segona Regional. Fora dels terrenys de 
joc, la Federació li va treure els tres punts de la victòria contra el Palautor-
dera i li va sancionar econòmicament per haver tramitat malament la fi txa 
del jugador Rubén Pérez, que també estava inscrit al Cerdanyola. L’equip 
de ‘Cuqui’, que amb aquest càstig ha baixat al cinquè lloc, també va patir 
la marxa del seu golejador, Miguel Ángel Cobo, que ha fi txat pel Parets. Per 
suplir la seva absència, Iván Salinas ha tornat a Can Sant Joan | RJ

SANTI ROMERO
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Una victòria en dos partits és el 
balanç de La Salle en l’inici de la 
fase de permanència de la Lliga 
Catalana. L’equip montcadenc 
va pagar el cop moral per la mar-
xa del seu tècnic, Pablo Camare-
ro, i no va fer un bon debut a la 
pista de la Garriga (35-32). 
Tal i com li està passant darre-
rament, l’equip lasalià no va co-
mençar bé una fase en perdre a la 
pista d’un rival que només havia 
sumat un punt en el que portem 
de temporada. Va ser un matx 
molt fl uix dels montcadencs, que 
no van estar bé en defensa i van 
confi ar els seus atacs en les juga-
des individuals. El primer  temps 
va acabar amb empat, 17 a 17. 
La igualtat es va trencar en els 
primers 12 minuts de la segona 
part quan l’equip local va fer un 
parcial favorable de 12 a 6. En la 
part fi nal, La Salle va poder ma-
quillar el marcador gràcies a una 
bona defensa.

Primer triomf. Una setmana més 
tard, l’equip d’Àlex Weikert 
no podia fallar al Miquel Po-
blet contra el KH7-Granollers, 
un equip també situat a la part 
baixa. A l’inici, La Salle va im-
posar la seva major experiència 
davant l’equip més jove de tota 
la categoria per obrir un forat i 
posar-se amb un 12 a 9 a favor. 
Tot i l’avantatge, els visitants van 
aconseguir anar al descans amb 
un empat a 15.
La millora en la defensa va per-
metre que l’equip de Weikert es 
col·loqués amb una diferència 
de quatre gols (22-18). De nou, 
el Granollers va reaccionar per 
arribar a un fi nal d’infart. Les 
bones aturades d’Aleix i una me-
ritòria acció defensiva de Xavi 
Benítez li van donar la victòria a 
l’equip lasalià (28-27).
Els dos propers rivals de La Salle 
seran l’Handbol Terrassa i l’HC 
Manyanet Les Corts.

HANDBOL. Fase de permanència Lliga Catalana 

Després de perdre a la pista de l’últim, els lasalians van sumar els dos primers punts a la fase de permanència amb el Granollers

Rafa Jiménez  |  Redacció

Àlex Weikert pateix per poder sumar 
la seva primera victòria amb La Salle

<<

Àlex Weikert
tècnic de 
La Salle 

l’entrevista

Per començar, inesperada 
der rota a la Garriga.
Potser ens vam relaxar perquè 
eren els últims. Aquest partit 
ens ha de servir de revulsiu 
per saber que en aquesta fase 
ningú no perdona res. 

La situació es va poder so-
lucionar guanyant a casa el 
Granollers.
Tenim molt clar que hem de 
guanyar tots els partits a casa. 
Hauria estat molt negatiu patir 
dues derrotes seguides.

Com s’ha viscut el traspàs de 
poders amb Pablo Camarero?
Jo no m’ho prenc com una 
substitució, sinó com una 
continuïtat de la seva feina, 
que és la que ens donarà re-
sultats. El Pablo està pendent 
de tot el que li passa a l’equip 
i tenim un contacte diari. No 
busquem nous camins, sinó 
seguir el que ell ha deixat | RJ 

‘No substitueixo 
en Pablo, continuo 
amb la seva feina’

> Dues derrotes seguides del femení
Tot i començar bé la segona fase de la Lliga Catalana amb un triomf contra 
el Cornellà, La Salle ISTE femení va encaixar dues derrotes en els següents 
matxs. A la pista de l’Ascó, les noies de Juan Manuel Fernández van per-
dre per només un gol de diferència, 22 a 21. Les montcadenques no van 
fer un mal partit, però van caure per les seves errades i alguna decisió po-
lèmica dels àrbitres. A la tercera jornada, el KH7-Granollers va passar com 
un vendaval pel Miquel Poblet (22-41), demostrant perquè és el màxim 
favorit per aconseguir l’ascens. La diferència de 19 gols va ser, segons Fer-
nández, massa abultada: “Era un partit que podríem perdre, però el nos-
tre nivell de joc ens hauria d’haver apropat més en el marcador” | RJ

SANTI ROMERO
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LAURA GRAU

Bons resultats del Shi-Kan al 
Campionat de Catalunya de 
karate sènior que es va celebrar 
a Montornés del Vallés, vàlid 
per formar la selecció catalana 
que participarà al Campionat 
d’Espanya que es disputarà a mi-
tjans de març. José María Castillo 
va guanyar una medalla de plata. 
Marta García i Carlos Martínez, 
les de bronze. | RJ

KARATE     

Tres medalles 
per als locals al 
Campionat català

TIR AMB ARC

Tirada de Carnaval 
a Can Piqué

TAEKWONDO

SHI-KAN

ESCACS

L’UE, imbatut amb 
tres partits jugats

La Unió Escacs Montcada con-
tinua amb pas ferm el seu camí 
cap a un nou títol a la Divisió 
d’Honor del Campionat de Ca-
talunya per equips. Amb idèntic 
resultat d’1,5 a 8,5, els montca-
dencs van guanyar el Tres Peons 
a casa i el Figueres, a fora. De 
moment, l’UE ocupa el primer 
lloc amb el mateix balanç de 
punts que el Sant Adrià. L’UGA 
i el Barberà, els altres favorits per 
aconseguir el triomf fi nal, estan 
ensopegant més del previst.

UE MONTCADA

El passat 3 de febrer, es va celebrar 
a Can Piqué una festa de Carnaval 
organitzada pel CCTA. Hi van as-
sistir una cinquantena d’arquers/es 
de diversos clubs que van disputar, 
disfressats, una competició de 20 
dianes 3D. Va ser una tirada que 
va combinar el tir amb arc i el Car-
naval per trencar el format ofi cial i 
fer-la més entretinguda. 
Al fi nal del repartiment de meda-
lles als guanyadors de cada moda-
litat es va donar el premi a la millor 
disfressa juvenil, de dona i d’home. 

La intenció del CCTA és potenciar 
aquesta tirada de Carnaval perquè 
sigui una de les fi xes del calendari.

Rafa Jiménez  |  Redacció Rafa Jiménez  |  Redacció

José Santiago, 
millor tècnic 
del 2007
José Santiago, director del club 
Lee-Young, va ser premiat com 
el millor tècnic de l’any 2007 
a l’acte que la Federació Es-
panyola de Taekwondo va 
organitzar el 9 i 10 de febrer 
a Segòvia. Santiago va rebre el 
premi juntament amb el coreà 
Kang Chun Kil, també entre-
nador de tècnica de l’equip 
espanyol. | RJ

CCTA
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El sènior B de l’AE Can Cuiàs ha 
baixat un lloc, ara es novè, del 
Grup Sisè de la Segona Divisió B 
després de guanyar un partit i per-
dre un altre a casa. A la pista de 
l’FS DAE, que és antepenúltim, els 
montcadencs van fer bo els pro-
nòstics i van vèncer per un 2 a 5. 
Una setmana més tard, l’equip de 
Matías Ruiz es va veure sorprès a 
casa per l’Inmobiliaria Saez 2000, 
que va guanyar per 1 a 2. El seus 
propers rivals seran el Pantiquet i 
la Nova Lloreda Nord.  

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS B. 

El sènior B baixa a 
la novena posició 
del campionat

en 2 minuts

La marxa de Quique Berlinghieri 
al primer equip del Santa Maria va 
propiciar l’arribada de Víctor Orte-
ga a la banqueta del fi lial de Terce-
ra. Ortega, que estava al Pajaril de 
Ripollet, té molt clar el seu objec-
tiu: “seguir formant jugadors per 
al primer equip”. De moment, 
quatre d’aquests futbolistes han 
pujat a l’equip de Segona Regio-
nal i no van a estar al debut, amb 
derrota, d’Ortega a Montgat (6-3). 
Després de perdre també el par-
tit ajornat contra el Juventus (1-4) 
i d’empatar a casa amb el Cabrils 
B (2-2), el fi lial del Santa Maria és 
tretzè amb 15 punts. 

FUTBOL. UE SANTA MARIA B. Tercera Regional 

Víctor Ortega, tècnic del Santa Maria B

Només sis punts van separar al 
Valentine B d’aconseguir la victòria 
a la pista de l’UE Claret A (69-63), 
un rival directe a la classifi cació. 
L’equip de Miguel Blanco es va re-
fer d’aquesta derrota aconseguint 
el triomf a la següent jornada al 
Miquel Poblet contra el Sant Joan 
de Mata B amb una diferència de 
deu punts (75-65). Amb 28 punts, 
i un partit més, els montcadencs 
estan empatats amb el Claret i el 
Basquet Llor.

El segon equip del CB Elvira Cuyàs 
continua enfonsant-se a l’últim lloc 
del  Grup Tercer del Campionat de 
Catalunya B. En els seus darrers 
dos partits, els montcadencs no-
més van poder sumar un total de 
57 punts. Van fer 35 en la derrota a 
casa contra l’UE Lima-Horta B (35-
60) i 22 a la pista del CBSC Sar-
rià (70-22). Després de 14 matxs 
disputats, l’equip de David Muñoz  
només ha pogut guanyar-ne un. 
Els seus propers rivals seran l’Es-
cola Ipse i el AE Sant Andreu.

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS B. C. Catalunya B 

L’últim no mostra capacitat de reacció

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

El Valentine B puja al cinquè lloc  

La Federació dóna 
la raó a l’Escola
La Federació li va donar la raó a 
l’Escola de Futbol Montcada i li va 
treure els tres punts al CE Sabadell 
per l’alineació indeguda d’una de 
les seves jugadores en el seu en-
frontament de la 12a jornada. Amb 
el lideratge reforçat, les noies d’An-
tonio Moya van continuar amb la 
seva bona línea amb una altra vic-
tòria al camp de La Planada per un 
clar 2 a 4. La decepció va arribar 

una setmana després amb el matx 
a casa contra  el Rubí, que s’endu-
gué el triomf per 1 a 3. Tot i patir la 

derrota de la temporada, continu-
en al primer lloc amb set més que 
el segon, el San Mauro.

SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. Segona Catalana

Tot i perdre, La Salle B segueix cinquè
Després de dues victòries conse-
cutives, La Salle B va veure frena-
da la seva progessió en encaixar 
dues derrotes. El CH Amposta va 
posar de manifest per què és el 
segon equip del Grup Segon de 
Segona Catalana aconseguint el 
triomf al Miquel Poblet per sis gols 
de diferència, 33 a 39. A la següent 
jornada, els lasaillans no van treure 
res de positiu de la seva visita a la 
pista de l’últim, el Sant Martí Adri-
anenc, que va sortir del pou amb 
una sorprenent victòria (28-23). Tot 
i aquestes ensopegades, l’equip 
de Teo Lazo encara és cinquè.

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial

El sènior A per el 
seu primer partit

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. Primera Divisió

El sènior A es posa primer amb dues victòries més

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

El sènior A de l’AE Can Cuiàs ha 
pujat fi ns al primer lloc del Grup 
Tercer de la Primera Divisió Territo-
rial després de sumar dues victò-
ries més a la pista del Sant Cebrià 
(3-5) i a casa contra el Canyamar-
Dorleac (7-1). A l’espera de jugar 
el seu partit ajornat contra l’FS Bar 
Fernando, l’equip que entrena Al-
fonso Anés, que només ha patit 
dues derrotes, té 36 punts. Amb 
un partit menys, el seu avantatge 
respecte al segon classifi cat, el 
Ripollet B, és d’un punt. Els seus 
propers matxs seran contra el Sant 
Vicentí B i el Newsport.

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

FUTBOL FEMENÍ. EF 
MONTCADA. 2ª Divisió

RAFA JIMÉNEZ

Rafa Jiménez     

SANTI ROMERO

L’UEB Martorelles s’ha convertit 
en el primer equip que aconse-
gueix derrotar el CB Elvira Cuyàs. 
Després de reforçar el seu liderat-
ge amb una victòria a la pista de 
l’UE Montigalà (46-64), els mont-
cadencs van caure al Gimnàs Mu-
nicipal contra el Martorelles, que 
va donar la sorpresa guanyant de 
set punts de diferència (67-74) 
en un partit en el que els mont-
cadencs patien moltes baixes. 
Tot i aquesta ensopegada, l’Elvira 
Cuyàs es manté líder, amb els ma-
teixos punts que Les Franqueses, 
gràcies al basquet average.
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BÀSQUETBÀSQUET
Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C

JORNADES  RESULT.
17 Viladecans - Valentine A   72-77
18 Valentine A - Figueres   83-69

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valentine Montcada  18 32
2 C.B. Valls Felix Hotel  18 31
3 U.G.T. Aragon  18 31

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6

JORNADES  RESULT.
17 Claret - Valentine B   69-63
18 Valentine B - Sant Joan de Mata B   75-65

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Universitari                  18 32
2 B.C. Tecla Sala “B”                17 31
3 B.C. Sant Joan Despi               17 30
5 Valentine 18 28

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1

JORNADES  RESULT.
16 Olot - Valentine   78-49
17 Valentine - Les Corts    62-71

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C. Joventut Les Corts “A”          17 30
2 Nikart - S.E.S.E.                  15 29
3 C.B. Femeni Cerdanyola “A”         15 29
16 Valentine 16 17

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior

JORNADES  RESULT.
16 Montigalà - Elvira A   46-64
17 Elvira A - Martorelles   67-74

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Elvira Cuyas “A”              17 33
2 Ce Les Franqueses Tanivet “A”      17 33
3 C.B. Caldes Montbui “C”            17 31

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

JORNADES  RESULT.
16 Elvira B - Lima Horta   35-60
17 Sarrià B - Elvira B   70-22

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Corazonistas Euroval “B”           16 31
2 C.B. Caldes Montbui “B”            16 29
3 U.E. Lima-Horta “B”                15 29
15 Elvira Cuyàs 14 15

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

JORNADES  RESULT.
18 Montcada - Chocolat   ajorn.
19 Montcada - Sgda. Família   ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Tarragona 2016 “A”             5  9
2 Albert Disseny - Cb I Um “A”        5  8
3 C.N. Sabadell “A”                   5  8
7 CB Montcada  3  4

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

JORNADES  RESULT.
17 St. Josep - Montcada B   103-46
18 Badalona - Montcada B   51-62

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Mataro “B”                    18 33
2 Akasvayu Girona “B”                18 33
3 C.B. Sant Josep “B”                17 32
13 CB Montcada 18 23

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

JORNADES  RESULT.
17 Montcada B - La Salle Manresa   ajorn.
18 Montcada B - Sabadell B   ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Valls 1 Aida Joies            17 30
2 Argenta Granollers “B”             16 29
3 U.E. Lima-Horta “1”                17 29
14 CB Montcada 15 18

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

JORNADES  RESULT.
14 Montcada - Bellpuig   61-66
15 Reus - Montcada   40-80

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Axa F.C. Barcelona “B”              5 10
2 Sferic Terrassa “A”                 5 10
3 C.B. Igualada “A”                   5  9
4 CB Montcada  5  8

CB Montcada cadet C
Cadet Fase regular C2 - Grup 2

JORNADES  RESULT.
14 Montcada - Proa Sant Medir   68-64
15 Montcada - Argentona   56-71

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Escola Del Carme               5 10
2 Aesc Ramon Llull “B”                5  8
3 C.B. Sant Cebria                    4  7
7 CB Montcada  4  5

CB Montcada cadet fem.
Cadet femení fase reg. B1 - Grup 2

JORNADES  RESULT.
14 Pallejà - Montcada   ajorn.
15 Sant Quirze - Montcada   48-50

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Dots Sant Quirze B.C.               4  7
2 Escola Pia Igualada                 4  7
3 C.B. Santfeliuenc “Blanc”           4  6
9 CB Montcada  3  4

CB Montcada infantil A
Infantil A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
14 Roser - Montcada   69-58
15 Descansa - Montcada   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants                        5 10
2 C.B. Vilassar De Dalt “A”           5  9
3 Montcada “A”                        4  6

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

JORNADES  RESULT.
14 Montcada - Sant Adrià   63-82
15 Montcada - El Masnou   64-70

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.B. Premia “B”                     5  9
2 Joventut Badalona “D”               4  8
3 Gramenet Basquet Club               4  7
9 CB Montcada  4  4

CB Montcada mini A
Mini A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
14 Descansa - Montcada   -
15 Montcada - Les Franqueses   Suspès

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Santa Perpetua Mixte “A”       4  8
2 R.F.Logistic-C.B. La Garriga B      5  8
3 Argenta Granollers “B”              4  7
7 CB Montcada  3  5

CB Montcada mini B
Mini B Fase reg. C1 - Grup 7

JORNADES  RESULT.
14 Montcada - Sant Celoni   62-46
15 Montcada - Llinars   50-81

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.B. Premia “A”                     5  9
2 C.B. Vilassar De Mar “B”            5  8
3 C.B. Llinars “A”                    4  8
7 CB Montcada  4  6

CB Montcada premini A
Premini nivell A - Grup 1

JORNADES  RESULT.
14 Montcada - La Garriga   -
15 Montcada - Sant Gervasi   68-64

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gramenet Basquet Club “A”           5  9
2 C.B. Vilassar De Mar                5  8
3 Montcada “A”                        4  7

CB Montcada premini B
Premini nivell B - Grup 8

JORNADES  RESULT.
14 Montcada - Mollet   -
15 Montcada - Les Corts   21-51

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Castellar “B”                  5  9
2 C.B. La Salle Horta “A”             5  9
3 C.E. Sant Nicolau                   4  8
9 CB Montcada  4  4

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

JORNADES  RESULT.
15 Elvira - Salle Gràcia   84-63
16 Sallent - Elvira   57-62

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Ripollet                      15 28
2 C.B. Elvira Cuyas                  15 27
3 A.E. Sallent                       14 23

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

JORNADES  RESULT.
16 Mira-sol - Elvira   85-39
17 Elvira - Castellar   63-25

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Femeni Ronda                  15 30
2 C.B. Castellar                     15 28
3 C.B. Mira-Sol Uesc                 14 26
10 Elvira Cuyàs 15 18

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

JORNADES  RESULT.

14 Elvira Cuyàs - Descansa   -
15 Elvira Cuyàs - Jesús Serra   ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Gaudi “A”                      5 10
2 Mazda Viacar - Roser “2”            5  9
3 U.E. Claret                         5  8
8 CB Elvira Cuyàs  3  4

CEB Can Sant Joan júnior
Camp. Júnior B - Grup 6

JORNADES  RESULT.
17 Can Sant Joan - Llinars B   72-65
18 Les Franqueses - Can Sant Joan   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llinars “B”                   17 32
2 C.B. Llavaneres “A”                17 31
3 Montmelo C.B. “1”                  16 30
9 Can Sant Joan 16 22

CEB Sant Joan cadet
Camp. Prom. Cadet. Nivell B - Grup 5

JORNADES  RESULT.
14 Can St. Joan - St. Joan de Mata   53-56
15 El Masnou - Can St. Joan   80-57

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 El Masnou Basquetbol                5  9
2 Cesp Safa                           5  8
3 S.E.S.E. “C”                        4  7
9 Can Sant Joan  4  5

CEB Sant Joan preinfantil
Preinfantil. Promoció Nivell B1 - Grup 3

JORNADES  RESULT.
14 Can St. Joan - Descansa   -
15 Sant Nicolau - Can St. Joan   68-17

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.N. Sabadell                       5 10
2 C.E. Sant Nicolau                   5  9
3 Valldemia                           4  8
9 Can Sant Joan  4  4

CB La Salle júnior
Camp. Júnior B - Grup 6

JORNADES  RESULT.
17 Alella - La Salle   82-54
18 Descansa - La Salle   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llinars “B”                   17 32
2 C.B. Llavaneres “A”                17 31
3 Montmelo C.B. “1”                  16 30
15 CB La Salle 16 17

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

JORNADES  RESULT.
16 Les Corts - La Salle   60-31
17 La Salle - Lestonnac   59-42

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Salle Comtal - Font                13 24
2 Joventut Les Corts                 14 23
3 Maristes Sants-Les Corts           11 22
9 CB La Salle 13 17

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A
Primera divisió catalana

JORNADES  RESULT.
23 Montcada - Roda de Bara    1-2
24 Poble Sec - Montcada   2-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Prat, A.E.  “A”  24 50
2 Cornella U.D  “A”  24 49
3 Amposta, C.F.  “A”  24 48
14 CD Montcada 24 26

UE Santa Maria A
2a regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
19 Llagosta - Sta. Maria   2-0
20 Sta. Maria  - Montmeló   2-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barbera, U.F.  “A”  20 42
2 La Torreta, C.F.  “A”  19 41
3 Cardedeu, C.F.  “A”  20 40
13 Sta. Maria 20 23

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5

JORNADES  RESULT.
17 Montgat - Sta Maria   6-3
13 Sta Maria-Juventus  1-4
18 Sta Maria - Cabrils   2-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argentona, C.F.  “A”  18 52
2 Premianense, U.D.  “A”  18 36
3 Oasis C.F. At.  “A”  18 34
13 Sta. Maria 18 15

UE Sant Joan Atlètic
2a  regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
19 Romànica - St. Joan   3-1

20 Lourdes - St. Joan   1-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà, U.F.  “A”  20 42
2 La Torreta, C.F.  “A”  19 41
3 Cardedeu, C.F.  “A”  20 40
5 St. Joan At. 20 37

Sènior femení
2a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
15 La Planada - Montcada   2-4
16 Montcada - Rubí   1-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  15 39
2 San Mauro, U.D.  “A”  15 32
3 Sant Cugat Esport, F.C.    15 31

EF Montcada juvenil
Juvenil 2a divisió - Grup 20

JORNADES  RESULT.
15 Montcada - Vilamajor   2-0
16 Canovelles - Montcada   4-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles, U.E.  “A”  14 34
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  14 33
3 Bellavista Milan, C.  “A”  13 27

EF Montcada cadet A
Cadet A. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
17 Montcada - Castellar   1-2
18 Montornès - Montcada   6-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  17 49
2 Montornes, C.F.  “A”  17 40
3 Canovelles, U.E.  “A”  16 38
10 EF Montcada 17 19

EF Montcada cadet B
Cadet B. 2a divisió - Grup 18

JORNADES  RESULT.
15 Montcada - La Garriga   6-2
16 Montcada - Manlleu   0-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Granollers, E.C.  “C”  13 39
2 Bellavista Milan, C.    13 34
3 Manlleu, A.E.C.  “D”  13 28
7 EF Montcada 13 19

EF Montcada infantil A
Infantil A. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
17 Montcada - Sta. Perpètua   4-0
18 Canovelles - Montcada   1-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  18 39
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  17 38
3 Mollet U.E.,Cf.  “A”   17 38

EF Montcada infantil B
Infantil B. 2a divisió - Grup 17

JORNADES  RESULT.
15 Molletense - Montcada   1-5
16 Montcada - La Torreta   2-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets, C.F.  “A”  13 34
2 La Torreta, C.F.  “A”  14 31
3 Escola De Futbol Montcada,C.  “B”  13 29

EF Montcada aleví
Aleví. 1a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
17 St Gabriel  - Montcada   1-0
18 Montcada - Júpiter   3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia, U.B.  “A”  18 54
2 Badalona, C.F.  “C”  18 47
3 Unifi cacion Bellvitge, U.D.  “A”  18 32
6 EF Montcada 18 29

EF Montcada aleví
Aleví. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
17 Cardedeu - Montcada   2-0
18 Montcada - Mollet   1-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  18 50
2 Mollet U.E.,Cf.  “A”  18 47
3 Parets, C.F.  “A”  18 42
13 EF Montcada 18 10

EF Montcada benjamí A
Benjamí A - Segona divisió - Grup 14

JORNADES  RESULT.
15 Montcada - Cardedeu   7-0
16 Montcada - Caldes Montbui   14-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  14 39
2 Polinya, Club F..  “A”  13 36
3 Canovelles, U.E.  “B”  14 36

EF Montcada benjamí B
Benjamí B - Segona divisió - Grup 11

JORNADES  RESULT.

15 Les Franqueses - Montcada   2-6
16 Ametlla Vallès - Montcada   6-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “D”  14 36
2 Parets, C.F.  “C”  14 35
3 Ametlla Valles, C.F.  “C”  14 34
7 EF Montcada 14 21

EF Montcada prebanjamí A
Prebenjamí F7 - Grup 4

JORNADES  RESULT.
15 Mollet - Montcada   1-7
16 La Torreta - Montcada   0-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  16 48
2 La Torreta, C.F.  “A”  16 42
3 Unifi cación C.F.Sta.Perpetua  “A”  16 39

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

JORNADES  RESULT.
19 Game’s Gallery - Manacor   Ajor.
20 Vall de Tenes - Game’s Gallery   9-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F. Corbera  20 49
2 Santvicentí, F.S.  20 43
3 Epic Casino F.S.  20 38
6 Game’s Gallery 19 33

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3

JORNADES  RESULT.
14 Sant Cebrià - Can Cuiàs A   3-5
15 Can Cuiàs A - Canyamars   7-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Can Cuyas   “A”  14 36
2 F.S. Ripollet   “B”  14 35
3 F.S. Santvicenti  “B”  15 32

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

JORNADES  RESULT.
14 F.S. D.A.E ‘’A’’ - Can Cuyàs   2-5
15 Can Cuyàs - Inm. Saez 2000 ‘’A’’   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta, C.D.  “A”  14 38
2 Manent Rambla Cf Sala  “A”  14 33
3 Penya Barcelonista Johan  “A”  15 33
8 AE Can Cuiàs 15 20

Game’s Gallery juvenil
Juvenil Nacional - Grup 6

JORNADES  RESULT.
14 Game’s Gallery - Manresa   ajorn.
15 Jesús-Maria - Game’s Gallery   6-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.E. Les Corts Ubae  “A”  13 37
2 F.C. Barcelona  “A”  14 36
3 C.E. Escola Pia Grugesa  “A”  14 32
8 Game’s Gallery 13 16

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

JORNADES  RESULT.
14 Game’s Gallery - Barça   ajorn.
15 Manresa - Game’s Gallery   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Garcia  “A”  14 39
2 A.E. Les Corts Ubae  “A”  13 36
3 F.C. Barcelona  “A”  13 31
5 EF Montcada 13 24

Game’s Gallery aleví A
1a divisió aleví - Grup 2

JORNADES  RESULT.
12 Game’s Gallery - Centelles   ajorn.
13 Castellterçol - Game’s Gallery   7-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Finques Centelles  “A”  12 36
2 Game’s Gallery “A”  12 30
3 F.S. Vall De Tenes   “A”  13 30

Game’s Gallery aleví B
1a divisió aleví - Grup 3

JORNADES  RESULT.
12  U. Mollet-Game’s Gallery   1-7
13  Game’s Gallery-Lestonnac Mollet   12-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Game’s Gallery “B” 12 36
2 Unión Las Palmas 12 33
3 San Joan de Vilassar 12 24

Game’s Gallery benjamí
Divisió honor benjamí -  Grup 1

JORNADES  RESULT.
12 Manresa - Game’s Gallery   4-3
13 Game’s Gallery - Vall Tenes   6-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A”  12 36
2 C.F.S. Palau   “A”  13 33
3 A.E. Martorell   “A”  12 27
5 EF Montcada 11 15

EF Montcada juvenil A
2a divisió juvenil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
14 Mollet - EF Montcada   2-4
15 EF Montcada - Teià   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius Futbol Sala  “A”  11 31
2 Teia Futbol Cinc  “A”  14 30
3 Club F.S. Sagarra  “B”  14 29
8 EF Montcada 14 15

EF Montcada juvenil B
3a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
14 EF Montcada - Navas   6-3
15 Centelles - EF Montcada   3-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Bonaire  “A”  13 31
2 A.E.E. Forat Del Vent   “A”  14 31
3 Vacarisses, C.E.  “A”  14 30
5 EF Montcada 14 27

AE Can Cuiàs juvenil
2a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
14 St Andreu - Can Cuyàs   4-5
15 Can Cuyàs - Escola Pia   8-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants,Ae  “A”  16 44
2 F.S. Sant Just   “A”  16 42
3 Escola Pia Igualada, Ce.  “A”  15 31
5 AE Can Cuiàs 15 26

CFS Montcada infantil
Divisió honor infantil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
14 Montcada - F.C. Barcelona   ajorn.
15 Club Manresa - Montcada   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Garcia  “A”  14 39
2 A.E. Les Corts Ubae  “A”  13 36
3 F.C. Barcelona  “A”  13 31
5 CFS Montcada 13 24

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A

JORNADES  RESULT.
1  La Garriga-La Salle    35-32
2  La Salle-Granollers    28-27

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Poblenou Handbol   10 14
2 H Terrassa 10 13
3 HC Manyanet Les Corts    9 12
4 La Salle A 10 12

La Salle masculí B
2a catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
16 La Salle B - Amposta   33-39
17 Sant Martí - La Salle B   28-23

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Joan Despí     15 26
2 Ch Amposta    15 20
3 H Sant Vicenç (B)    14 13
5 La Salle B 15 9

La Salle femení
Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
2 Ascó - La Salle    22-21
3 La Salle - Granollers    22-41

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 BM Granollers  3 6
2 CH Gavà    3 4
3 CH Ascó    3 3
5 La Salle ISTE  3 2

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

JORNADES  RESULT.
1 H Terrassa - La Salle “A”    34-17
2 La Salle “A” - CA Sabadell    26-23

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Terrassa 2 3
2 CH Sant Quirze   1 2
3 CA Sabadell     2 2
4 La Salle “A” 2 2

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

JORNADES  RESULT.
13 La Salle - Sants   22-44
14 La Salle - Molins de Rei   27-28

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Oar Gracia Sabadell (B)    5 8
2 Ce Molins De Rei     5 4
3 Ch Sant Miquel     5 6
8 La Salle B 5 2

resultats i classifi cacions

tots els resultats  i totes les 

classifi cacions dels nostres equips.
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Clou la fase regular de la primera 
lliga local d’hivern de futbol-7
Syrtel i Weber es disputaran l’última plaça que dóna lloc a jugar el play-off fi nal de la competició

LLIGA D’HIVERN

NATACIÓ

La fase regular del la primera 
edició de la Lliga d’hivern de 
futbol-7, que organitza l’Ins-
titut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME), va acabar el 
passat 8 de febrer. Un total 
de set equips ha participat 
durant més de tres mesos 
a la competició. La primera 
fase ha consistit en una lli-
ga regular d’anada i torna-
da. En total es disputaven 
dotze jornades i els quatre 
millors classifi cats passen al 
play-off fi nal, que consisteix 
en la disputa de semifi nals i 
fi nal. Els quatre participants 
al play-off rebran un obsequi 
de l’organització.

Classifi cació. Un cop acaba-
da la competició, la classifi ca-
ció ha quedat de la següent 
manera: en primer lloc s’ha 
classifi cat April-Centric, amb 
30 punts; en segon lloc ha fi -
nalitzat Grup Nexo, amb 19 
punts i, en tercera posició, ha 

acabat Marisqueria Rome-
ro, amb 16 punts. El quart 
equip serà el guanyador del 

partit aplaçat entre el Weber 
y el Syrtel. Tots dos conjunts 
tenen 12 punts i el vencedor 

del matx, que es jugarà a fi -
nal de més, disputarà el play 
off fi nal.

Núria Sánchez  |  Redacció

Segona jornada de les 
comarcals de natació

En la competició han participat dotze equips però només quatre jugaran la fase fi nal | SANTI ROMERO

El Club de Gimnàstica Rít-
mica de la Unió ha realitzat 
un bon inici de temporada. 
Les gimnastes locals van 
participar el passat 3 de fe-
brer al I Torneig d’hivern 
de Badalona. Vuit mem-
bres de l’entitat van pren-
dre part en el certamen i 
quatre van aconseguir pu-
jar al pòdium. 

Resultats. En concret, la 
cadet Patrícia Jané va aca-
bar en primer lloc en la 
modalitat de pilota. La 
seva companya Melania 
Ferrer va fi nalitzar tercera 
en la mateixa categoria i 
modalitat. 
D’altra banda, la infantil 
Laura Riera va ser terce-
ra en mans lliures, posició 

que també va assolir en la 
categoria benjamí Natàlia 
Riera. 
La resta de gimnastes lo-
cals participants van ser: 

Ana Maria Gómez, Henar 
Cuéllar, Tamara Pérez i 
Helena Bea, totes elles van 
acabar entre les 10 prime-
res classifi cades.

Vuit gimnastes locals van participar al I Torneig d’hivern de Badalona

La Unió fa un bon inici de 
temporada amb quatre pòdiums

Núria Sánchez  |  Redacció

Nou escaquistes de l’UE 
Montcada van participar a 
la primera ronda de les ter-
ritorials d’escacs, que es va 
disputar a Santa Coloma de 
Cervelló el passat 10 de fe-
brer. En categoria sub10 van 
obtenir 2 victòries en 3 parti-
des; en categoria sub12 van 
aconseguir 3 de 7 partides i 
en categoria sub14 van vèn-
cer una partida de sis.

Bons resultats de l’UE a la 
primera ronda de les territorials

ESCACS

Núria Sánchez  |  Redacció

De les 8 participants a Badalona, 4 van fer pòdium | GGR LA UNIÓ 

Els membres de la UE Montcada a Santa Coloma de Cervelló | UEM

GIMNÀSTICA RÍTMICA

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha co-
mençat a posar fi l a l’agulla 
per crear una Fundació 
esportiva destinada a re-
captar fonts per promoure 
l’esport al municipi. El pri-
mer pas ha estat contrac-
tar l’expresident de l’EF 
Montcada, José Hernán-
dez Buendía, com a tècnic  
encarregat de posar-la en 
marxa. 
Aquesta fórmula ja està 
funcionant a d’altres mu-
nicipis, que estan sent es-
tudiats per l’IME com a 
referents a seguir.  “Una 
vegada tinguem fet aquest 

anàlisi, el pas següent 
serà buscar el fi nança-
ment d’empreses per po-
der rebre ajudes que, a 
la llarga, substitueixin les 
actuals subvencions que 
l’Ajuntament dóna a les 
entitats esportives”, ha in-
dicat Hernández.  

PROJECTE DE FUTUR

Primeres passes per 
crear una Fundació

José Hernández | SANTI ROMERO

fi nal nacional
Quatre corredors de la JAM van 
participar el passat 10 de febrer 
a la Final Nacional de Cross Es-
colar. Cal destacar el cinquè 
lloc de la infantil Paula Teruel i 
el setè de l’aleví Yeli Sagna (a 
la foto). D’altra banda, l’alevina 
Alba Maya va acabar divuitena i 
el cadet Lluís Naval va fi nalitzar 
vint-i-setè  | NS

Núria Sánchez  |  Redacció

L’ens tindrà com a objectiu cercar fonts econòmiques

L’Escola de Natació de 
Montcada participarà el 
proper 16 de febrer a la 
segona jornada de la fase 
prèvia per a les comarcals. 
la cita tindrà lloc a partir de 
les 10h al patronat Munici-

pal d’Esports de Ripollet. 
Els nedadors locals esperen 
obtenir tan bons resultats 
com a la primera jornada, 
que es va celebrar al com-
plex Montcada Aqua, i on 
l’Escola va obtenir un total 
d’11 pòdiums.

Núria Sánchez  |  Redacció
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El prebenjamí C de l’Escola 
de Futbol Montcada es col-
loca primer del Grup Se-
gon de la lliga prebenjamí 
de futbol-7, que organitza 
l’Associació de futbol ben-
jamí del Vallés Occidental 
(Futbeval). Els locals tenen 
30 punts, els mateixos que 
l’EF Bonaire. Després de 
guanyar el Mollet (20-0) 
i el Sant Cugat (1-6), els 
nois d’Andrés Arjona van 
derrotar el Sabadell per un 
ajustat 5 a 4. Entremig, va 
guanyar en un amistós al 
Mollet (6-2).
El conjunt local només ha 
perdut dos partits en tota 
la competició i és el mà-
xim anotador amb 71 gols. 
D’altra banda, és el segon 
equip menys golejat, amb 
16 gols en contra. Es trac-
ta, sens dubte, d’un dels 
conjunts revel·lació de la 
temporada.

Patufet B. Per la seva ban-
da, l’equip de Pau Trias, 
que participa a la Lliga de 
Fubtol-7 Futbeval, ocupa la 
segona posició amb un total 

de 25 punts. En el seu úl-
tim partit a la competició va 
aconseguir guanyar, en el 
derbi local, al Patufet C del 
club per 4 a 0.

El prebenjamí C comparteix 
el lideratge del seu grup

Els nois d’Andrés Arjona van derrotar el Sabadell per 5 a 4 | SANTI ROMERO

El juvenil venç a la 
pista del Mollet, rival 
directe dels locals

El juvenil de l’EF Montca-
da va obtenir una victòria 
important contra la Unió 
de futbol sala Mollet, rival 
directe dels locals en la llui-
ta per mantenir la catego-
ria. Els homes de José Luis 
Carrasco van guanyar per 
2 a 4 i s’allunyen dels dar-

rers llocs. Els locals ocupen 
la desena posició del Grup 
Primer de Segona Divisió 
amb 12 punts, a tan sols 
dos del Mollet, que ocupa 
la vuitena posició. En el 
darrer partit disputat, el ju-
venil va perdre amb el ter-
cer classifi cat, el Teià, per 
un ajustat 1 a 2.

Els de José Luis Carrasco s’allunyen de la part baixa de la classifi cació | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

El benjamí del CFS Montca-
da està cada dia més a prop 
d’assegurar-se la perma-
nència a Divisió d’Honor. 
El conjunt dirigit per Jon 
Serrano ocupa la cinquena 
posició de Divisió d’Honor 
amb 15 punts. En els darrers 
partits de lliga els locals van 
perdre contra el Manresa 

–vuitè classifi cat– per 4 a 3 
i es van imposar al Vall de 
Tenes –setè classifi cat– per 
7 a 1. El bloc local treballa 
per consolidar-se i mantenir 
la categoria de Divisió d’Ho-
nor, competició d’un nivell 
molt elevat.

Juvenil. L’equip juvenil del 
CFS Montcada es consoli-

da a la part mitja de la taula 
després dels bons resultats 
de les darreres jornades. 
Els locals, que participen 
al Grup Sisè de Nacional, 
ocupen la sisena posició. 
El bloc dirigit per Roger 
Martínez va guanyar en el 
darrer partit disputat con-
tra el Jesús Maria pel resul-
tat de 6 a 5.

El juvenil es consolida a la part mitja de la classifi cació de Nacional

El benjamí manté intactes les 
opcions de permanència 

FUTBOL SALA. EF Montcada

Núria Sánchez  |  Redacció

L’equip que entrena Jon Serrano ocupa ara la cinquena posició del grup amb 15 punts | SANTI ROMERO

El patufet B se situa segon de la competició després de tres triomfs consecutius

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL SALA. CFS Montcada

FUTBOL. EF Montcada

<<

C.Depares
coordinador 
de l’Escola

l’entrevista

Quina valoració fa dels 
primers mesos com a 
coordinador?
Positiva, però sempre hi 
ha feina a fer i nosaltres 
volem seguir treballant i 
millorant.   

Quins són els principals 
objectius per a aquesta 
temporada?
Esportivament hem de 
mantenir totes les cate-
gories i, si es pot, acon-
seguir pujar algun equip 
com el juvenil. 

Quina fi losofi a vol trans-
metre l’Escola? 
El més important és 
educar els nens i incul-
car-los aspectes com el 
respecte, el companye-
risme, l’esforç i la disci-
plina alhora de practicar 
esport | NS  

‘Sempre hi ha 
feina a fer i segui-
rem treballant’

El juvenil de futbol sala 
de l’AE Can Cuiàs ha co-
mençat l’any amb molt 
bon peu. L’equip de Rafael 
Nosete porta cinc jornades 
consecutives sense perdre i 
ha ascendit fi ns a la sisena 
posició. Els locals, que par-
ticipen al Grup Segon de 
Segona Divisió, treballen 
per consolidar l’equip i co-
mençar a formar jugadors 
per pujar als sèniors. 
En els darrers dos partits 
de lliga, el juvenil es va im-
posar a la difícil pista del 
Sant Andreu Sagrera –rival 
directe dels locals– per un 
ajustat 4 a 5 i en el partit 
corresponent a la quinzena 
jornada de lliga, el conjunt 
de Nosete va guanyar a les 
pistes del barri contra l’Es-
cola Pia Disme –cuer de la 
categoria– per un clar 8 a 2.

Classifi cació. El bloc mont-
cadenc ocupa la setena posi-
ció amb 20 punts, se situa a 
6 punts del tercer classifi cat, 

l’FS Finques Montbui. El 
Can Cuiàs està demostrant 
tota la temporada que és un 
equip consolidat.

El conjunt local ha escalat fi ns al sisè lloc de la classifi cació

El juvenil suma quatre jornades 
consecutives sense perdre

Núria Sánchez  |  Redacció

Algun dels jugadors podria pujar a l’equip sènior | SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs
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El premini A es consolida al 
segon lloc de la classifi cació
El cadet femení aconsegueix la primera victòria de la segona fase a la pista del Sant Quirze del Vallès

El premini A del CB Mont-
cada es consolida a la part 
alta de la classifi cació. El 
conjunt que dirgeix Marc 
Amenós s’ha col·locat a la 
segona posició del Grup 
Tercer del nivell B1 amb 7 
punts. Els locals van sumar 
una victòria important da-
vant de l’Escola Sant Ger-
vasi i van guanyar per 68 
a 64. 
El triomf era molt neces-
sari per a l’equip premini 
A perquè s’ha col·locat 
segon, per davant del Sant 
Gervasi, empatat amb 7 
punts i amb la diferència 
de cistelles a favor. Els nois 
d’Amenós estan fent una 
molt bona segona fase i, 
fi ns ara, tan sols han perdut 
un partit en cinc jornades.

Cadet. Per la seva banda, 
l’equip femení del Mont-

cada ha guanyat el primer 
matx de la segona fase. El 
conjunt que dirigeix Jonat-
han López va guanyar a la 
pista del Sant Quirze per 
un ajustat 48 a 50. Malgrat 
el triomf, l’equip local no 
aconsegueix abandonar la 
cua del Grup Segon del ni-
vell B1. 

Cadet A masculí. Per la 
seva banda, el cadet A mas-
culí continua la seva bona 
marxa i s’ha col·locat quart 
del Grup Quart del Campi-
onat de Catalunya, amb 8 
punts. L’equip de Miguel 
Ángel Cortón va guanyar 
el darrer partit de lliga a do-
micili contra el Reus Plom 
per un aclaparador 40 a 80. 
El cadet A se situa a tan sols 
dos punts del liderat, que és 
compartit per l’AXA Barça 
i l’Sferic Terrassa, tots dos 
amb 10 punts. 

Núria Sánchez  |  Redacció

BÀSQUET. CB Montcada

Els de Marc Amenós van sumar una gran victòria contra el Sant Gervasi | SANTI ROMERO

El júnior femení del CB 
Elvira Cuyàs es col·loca a 
la zona mitja del Grup Cin-
què del Nivell B amb 17 
punts, malgrat les darreres 
ensopegades. L’equip local, 
dirigit per Marta Àguila, ha 
perdut els dos darrers partits 
de lliga. Les locals van caure 
derrotades a la pista del Mira 
Sol UESC –tercer classifi -

cat– per 85-39 i van perdre 
contra el Castellar –segon 
classifi cat-– per 21 a 51.

Sots-21. Per la seva banda, 
el sots-21 es col·loca segon 
del Grup Quart del Nivell B 
amb 26 punts, a tan sols un 
punt del líder, el Ripollet. En 
el darrer matx disputat, el 
sots-21 va guanyar La Salle 
Gràcia per un clar 84 a 63.

El júnior femení se 
situa a mitja taula

BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

Núria Sánchez  |  Redacció

El júnior del CEB Can Sant 
Joan es col·loca a la zona mit-
ja del Grup Sisè del nivell B 
després d’aconseguir un im-
portant triomf contra el líder, 

el Llinars B. Els nois de Jordi 
Mane es van imposar al con-
junt vallesà per 72 a 65 en un 
partit molt seriós per part del 
Can Sant Joan. El júnior és 
novè amb 22 punts.

El júnior guanya el 
líder, el Llinars B

BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

Núria Sánchez  |  Redacció

El conjunt de Jordi Mane és novè amb 22 punts | SANTI ROMERO

El júnior femení del CB 
La Salle ha sumat la quarta 
victòria de la temporada. 
L’equip que entrena David 
Muñoz va guanyar a casa 
contra Lestonnac per 59-42 
i ocupa la novena posició, 
amb 17 punts, del Grup 
Tercer del nivell B. Les 
locals han ascendit dues 
posicions gràcies a aquest 
triomf i a les ensopegades 
dels seus rivals directes, el 
Cornellà i el Pratenc.

Masculí. Per la seva banda, 
el júnior masculí, dirigit 
per Rogelio Pérez, millora 
el seu joc setmana rere set-
mana, però no aconsegueix 
sortir del pou. El conjunt 
local ocupa la darrera po-
sició del Grup Sisè del Ni-
vell B. En el darrer matx, 
els locals van perdre contra 
l’Alella per 82 a 54. 

Nou triomf 
del júnior 
femení

BÀSQUET

Núria Sánchez  |  Redacció

L’equip infantil del CH La 
Salle Montcada ha debutat 
a la segona fase amb bon 
peu. L’equip dirigit per Tesi 
Escobosa va aconseguir una 
victòria a la primera jornada 
de la competició. Els locals 
participen al Grup Primer 
de la Copa Federació i van 
obtenir el primer triomf a la 
pista dels Maristes de Rubí 
per un clar 20 a 31. A la 
segona jornada, el conjunt 
lasal·lià va caure derrotat 
a casa contra l’Avenç –líder 
invicte– per 24 a 36. Des-
prés dels primers partits, 
l’infantil ocupa la quarta 
posició, amb 2 punts.

Cadet B. Per la seva banda, 
el cadet B, dirigit per Álex 
Weikert, que participa al 
Grup Quart de Primera, va 
perdre contra el Molins de 

Rei per 22 a 21. Els locals 
van controlar el partit du-
rant tot el matx. Però, amb 
el temps al límit i empatats 

a 21, l’equip molinenc va 
anotar un gol de falta direc-
ta que va signifi car la derro-
ta per als locals.

El cadet B perd contra el Molins per un gol de falta directa en l’últim minut

L’infantil debuta amb una 
victòria a la Copa Federació

Núria Sánchez  |  Redacció

L’equip lasalià va guanyar a la pista dels Maristes de Rubí | SANTI ROMERO

HANDBOL. CH La Salle Montcada

L’equip de Marta Àguila va caure a la pista del Mira Sol | SANTI ROMERO



>A títol personal
Silvia Díaz

Miquel Capella
Apassionat de la història de Montcada. Des dels 10 anys –i en té 84– preguntava als adults el 
perquè dels noms de les cases i dels carrers. Aquesta tafaneria sana la va adquirir del seu pare, “ens va 
ensenyar a mi i als meus germans a estimar Montcada”. No va poder, però, refl ectir de manera escrita 
les seves aportacions i els seus estudis sobre el municipi fi ns que es va jubilar, al 1984, però des de 
ben jove tenia en ment contribuir a recuperar la història local. Fa uns anys, va publicar  un manual 
sobre les fonts de Montcada i a principi dels 80 va formar part d’una comissió que donava noms 
als carrers. El corrent artístic que ha estat present a la seva família i que els seus germans Josep 
i Joan van materialitzar en la pintura, en Miquel l’ha traslladat a la fusta. Amb aquest material ha 
elaborat les vuit maquetes d’ermites i esglésies de Montcada, de gran valor didàctic, que fi ns fa uns 
dies s’han pogut veure a la Casa de la Vila i que cedirà al Museu Municipal.

“Vaig batallar per recuperar 
el nom del carrer Bogatell”

Per què s’estima tant Montcada?
El meu pare, des de ben petits, ens va 
inculcar a mi i als meus germans que 
havíem de conèixer i estimar el nos-
tre poble. Jo m’assemblo molt al meu 
pare i, si no hagués mort tan aviat, al 
1936, també compartiria la meva afi -
ció de fer maquetes.
I, des de ben jovenet va começar a 
preguntar el per què de les coses.
Era tafaner, en el bon sentit. Pregun-
tava als adults per què una casa o 
una família tenia un determinat nom 
o cognom i també feia moltes sortides 
per conèixer les fonts i altres indrets 
locals. A més, alguna afi ció havia de 
tenir per omplir el temps d’oci, abans 
no hi havia tele!
No va poder estudiar història.
No vaig poder estudiar una carrera 
perquè, en faltar el meu pare, vaig 
haver de treballar des de molt jove. 
Vaig començar a fer de fuster als 15 

anys, a un taller del carrer Clavell i 
més endavant vaig anar a Terrassa 
per ser ebenista. Al matí treballava i a 
la tarda anava a estudiar dibuix tècnic 
a l’Escola Industrial. 
Però vostè va passar més de 30 anys 
a Aismalibar.
I només durant els cinc primers, del 
1950 fi ns al 1955, vaig fer de fuster.     
Un any després, el cap de l’empresa 
em va demanar que fes la maqueta 
de les calderes de la fàbrica, i a partir 
d’aquí, vaig passar a altres departa-
ments, com el de salut, el que actual-
ment seria prevenció de riscos. He 
vist néixer l’Aismalibar, al 1934, i ara 
estic veient com mor, perquè cada ve-
gada queda menys activitat d’aquesta 
empresa a Montcada.
De tota manera, vostè no va desapro-
fi tar cap moment lliure per dedicar-
lo a la seva afi ció.
Per recaptar informació preguntava la 

gent i també anava a l’Arxiu de la Co-
rona d’Aragó, on tenia una coneguda 
que em deixava passar i recollir dades 
sobre Montcada. Això ho compagina-
va amb l’elaboració de les maquetes 
d’esglésies i ermites que cediré al 
Museu. Em fa pena desprendre’m 
d’elles, però vull que tothom conegui 
la història dels temples locals.
Quan es va jubilar va participar en 

una comissió local que donava noms 
als carrers. Per què hi va entrar?
M’ho va proposar l’exalcalde Josep 
M. Campos quan li vaig demanar 

que no eliminés el nom del carrer 
Mossèn Joaquim Castellví per un al-
tre francès, perquè aquest pàrroc va 
ser una persona molt bondadosa.
Quina era la funció de la comissió?
Donar noms a nous carrers de nova 
creació a Montcada en aquell mo-
ment i canviar alguns altres. Vam 
decidir agrupar les denominacions 
en funció del barri, perquè qui vin-
gués de fora, sobretot els transpor-
tistes, identifi quessin ràpid on ha-
vien d’anar.
Ens dóna exemples?
Al polígon industrial de Can Cuiàs 
vam posar noms d’ofi cis i a la zona 
residencial, d’herbes. Els carrers del 
polígon Pla d’en Coll els vam batejar 
amb noms de rius. Al Bosc d’en Vilaró 
vam proposar noms d’ocells.
Quins noms actuals no li agraden?
Crec que el Pla d’en Coll s’hauria de 
dir Pla de Reixac i, a nivell personal, 

no volia noms de polítics i tenim la 
plaça Lluís Companys.
I de quin nom està més orgullós?
Vaig lluitar molt perquè el carrer Bo-
gatell recuperés aquest nom. Al 1936 
li van posar Carbonell, en record a la 
casa que hi havia al costat de l’actual 
Caixa Sabadell. El meu pare va ser re-
gidor d’Obres Públiques abans del 36 
i va contribuir a fer el nou clavegue-
ram d’aquest carrer. Em feia molta 
il·lusió que es tornés a dir Bogatell.
Mirant enrera, creu que Montcada 
continua tenint esperit de poble?
Sí, i, per anar bé, espero que mai deixi 
de ser-ho. Recordo que als anys 60 es 
va plantejar la idea que Montcada fos 
un districte de Barcelona i un grup de 
veïns ens vam plantar davant l’alcalde 
de l’època i li vam dir que això no podia 
ser. Montcada té molta història i fi ns i 
tot, la particularitat de tenir colònies des 
de l’Edat Mitjana, l’Estany de Gallecs.

“Em fa pena donar 
les vuit maquetes 
d’esglésies, però vull 
compartir els meus 
records amb tothom”

 SILVIA DÍAZ

Cronista local i ebenista


