
> Societat: Mercadona anuncia la voluntat de fer-se càrrec de l’explotació del Centre Comercial de Can Cuiàs. PÀG. 13

L’elevada participació 
i l’aportació de propostes 
marquen la jornada Ciutat 
i Educació. PÀG. 14
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publicació gratuïta

El primer premi del XIIè Concurs 
de Narrativa Curta Ateneu Do-
mingo Fins ha anat a mans del 
barceloní Ramon Pardina, amb 
el relat La veu, que explica la re-
lació entre un escriptor i la seva 
veu interior. El fi nalista va ser Joan 
Comelles, de Mataró, amb l’obra 
Temps de boira. En la categoria 
juvenil, la guanyadora va ser Ra-
quel Galofré, de Valls. El veredicte 
i lliurament de premis es va fer el 
23 de febrer en un sopar literari.

Ramon Pardina 
guanya el premi 
de Narrativa 
Curta de l’Abi

Pardina recullint el premi  L PILAR ABIÁN

> Cultura: La Fundació Capella homenatja la fi gura de Carlos Vilalta, amic íntim de l’artista PÀG. 26

Cultura

PILAR ABIÁN

PÀG. 25

PUBLICITAT

>ANIVERSARI

PÀG. 17

Veïns i entitats de Can Sant 
Joan podran aportar idees 
per decidir com volen que 
sigui la muntanyeta.  PÀG. 6

SANTI ROMERO

La Generalitat ajorna temporalment 
la crema de llots a la cimentera
L’Ajuntament valora la moratòria com a positiva mentre que la Plataforma la considera inadmissible. PÀG. 4

El 4 de març s’inaugura a la Casa 
de la Vila una mostra comme-
morativa sobre la trajectòria de la 
Cooperativa que es va crear al 
1983. Al llarg d’aquests 25 anys 
centenars de montcadencs han 
passat per les escoles bressol que 
ha gestionat el col·lectiu i que avui 
dia manté obertes les seus de la 
plaça Lluís Companys i del Camí 
de la Font Freda.

15 anys de la 
Cooperativa 
d’Escoles Bressol

Nova proposta 
de creixement 
a Mas Duran

>PLA NACIONAL D’HABITATGE  PÀG.3

SANTI ROMERO

Emilio Artés, nou 
president del CD 
Montcada  PÀG.  30
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>Actualitat

ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES

Mas Duran és una de les zones proposades per 
la Generalitat per construir habitatges protegits
El govern autonòmic ha de consensuar amb l’Ajuntament en el termini d’un mes el lloc i la quantitat de pisos que es podrien fer a Montcada en el marc del PNH

Montcada i Reixac podria acollir 
una de les 100 àrees residencials 
estratègiques (ARE) que la Gene-
ralitat preveu desenvolupar a Ca-
talunya per posar en el mercat per 
la via ràpida més de 91.000 habi-
tatges dels quals el 50% seran de 
protecció ofi cial. El municipi apa-
reix al llistat de zones seleccionades 
per dur a terme un dels projectes 
inclosos al Pacte Nacional per a 
l’Habitatge (PNH) que ha presen-
tat el govern autonòmic. L’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), ha re-
conegut que hi ha hagut contac-
tes amb la Generalitat en aquest 
sentit i ha avançat que els pisos es 
podrien construir al sector de Mas 
Duran; no obstant això, l’edil ha 
mostrat cautela. “Perquè l’Ajun-
tament doni fi nalment el vist i 
plau al projecte –ha dit– s’haurà 
de garantir que signifi ca un salt 
qualitatiu per a la ciutat”.

L’anunci de la creació de 100 
àrees residen cials estratègiques a 
tot Catalunya el van fer ofi cial-
ment el 15 de febrer el conseller 
de Política Territorial i Obres 
Públiques, Joaquim Nadal, i el 
conseller de Medi Ambient i Ha-
bitatge, Francesc Baltasar. 
La voluntat del govern autonò-
mic és afavorir la construcció 
d’habitatge protegit a preu as-
sequible, per tant, els tràmits 
urbanístics per desenvolupar les 
ARE s’acceleraran perquè, des 

que es comenci una promoció 
fi ns que s’acabi, passin com a 
molt cinc anys. 

Requisits indispensables. Entre 
d’altres particularitats, les ARE 
tindran una densitat màxima de 
50 habitatges per hectàrea i, com 
a mínim, el 50% seran protegits. 
També serà imprescindible que 
es dotin dels equipaments i ser-
veis necessaris –escoles, centres 
de salut i transport públic– i que 
es desenvolupin de forma inte-
grada amb la trama urbana exis-
tent o prevista. 
Precisament l’espai on l’alcalde 
considera que es podria incloure 
una ARE és a Mas Duran, con-
nectant l’actual zona de pisos en 
construcció amb la urbanització 
de Can Pomada. “Encara hem 
d’escoltar quina és la propos-
ta de la Generalitat però, tot i 
així, per donar-hi llum verda 
volem garanties que no s’ocu-

parà més d’un 10% de les 400 
hectàrees amb què compta 
el sector, que es respectarà el 
corredor verd que connecta el 
Pla de Reixac amb el Vallès 
Oriental i que es construiran 
els equipaments necessaris per 
donar servei a la població”, ha 
manifestat l’edil.
Tot i que encara no se sap quants 
pisos es construiran –conside-
rant que no s’ocuparien més 
de 40 hectàrees, el màxim seria 
2.000–, Arrizabalaga considera 
que augmentar el sostre d’habi-
tants al municipi que l’Ajunta-
ment fi xa, ara per ara, en 40.000 
veïns “és una decisió que s’ha 
de discutir amb la comissió de 
seguiment del Pla Estratègic, 
ja que afecta globalment la 
ciutat”.
Els terrenys on es farien els pisos 
previstos en el marc del PNH 
pertanyen a l’Incasòl i també a 
propietaris privats.

L’Ajuntament vol plenes 
garanties sobre el 
màxim d’hectàrees 
ocupades –no més 
del 10%– i la dotació 
d’equipaments i serveis

Pilar Abián | Montcada

l’apunt

Objectius que han de complir les ARE

Integració urbana. Les ARE 
s’hauran d’emplaçar en conti-
nuïtat amb el teixit urbà exis-
tent o previst, amb una bona 
accessibilitat a la xarxa de 
transport públic i el subminis-
trament d’aigua garantit.

Densitat i protecció pública. 
La densitat mitjana mínima del 
sector serà de 50 habitatges 
per hectàrea, dels quals un mí-
nim del 50% seran de protec-
ció pública.

Equipaments i serveis. Es pre-
veurà una dotació sufi cient de 
sòl per a espais lliures i equi-
paments, així com la prestació 
dels serveis necessaris per do-
nar cobertura a la població que 
hi residirà.

Sostenibilitat. Es garantirà la in-
tegració en el medi, l’efi ciència 
energètica, l’estalvi en el consum 
d’aigua i el tractament de resi-
dus, amb especial atenció a la 
utilització d’energies renovables.

Cessió d’aprofi tament. Els pro-
pietaris hauran de cedir fi ns a 
un 15% de l’aprofi tament urba-
nístic del sòl que podrà ser des-
tinat a la construcció d’equipa-
ments que s’hauran de dur a 
terme simultàniament amb la 
urbanització de l’àrea i la cons-
trucció dels habitatges.

Participació municipal. El de-
sen volupament d’aquests sec-
tors serà impulsat a través de 
consorcis integrats per l’Incasòl 
i els mateixos ajuntaments.

La zona que l’Ajuntament proposa per desenvolupar l’Àrea Residencial Estratègica és la que va des del camí de Can Pomada fi ns al sector en construcció de Mas Duran | SANTI ROMERO

03
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El Departament de Medi Am-
bient i Habitatge ha supeditat 
l’autorització de l’ús de llots de 
depuradora i residus anomenats 
biomassa a Lafarge a la imple-
mentació a la factoria d’un seguit 
de mesures ambientals i als con-
trols de les emissions i immissions 
durant un període de 18 mesos. 
La Generalitat, en un comunicat, 
ha anunciat que en el cas que els 
resultats siguin desfavorables, 
“s’es    tu diarà continuar amb la 
suspensió de l’autorització o 
bé, la seva denegació”.

El conseller de Medi Ambient, 
Francesc Baltasar, va notifi car 
aquesta decisió el 25 de febrer 
a l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i també li va explicar la 
proposta de crear comissions 
participatives integrades per re-
presentants de la Generalitat, 
amb l’assessorament d’empreses 
especialitzades en temes de parti-
cipació ciutadana i científi cs de la 
Universitat Rovira i Virgili i de 
l’Institut Químic de Sarrià. “La 
moratòria és positiva, però el 

que nosaltres volem és que es 
doni resposta a la moció que 
va aprovar el darrer Ple”, ha 
indicat Arrizabalaga. El text, 
aprovat a la sessió de gener, 
instava al conseller a explicar a 
Montcada els motius pels quals 
la Generalitat aposta per la cre-
ma de llots a les cimenteres.
En la moció també es demanava 
que no es resolgués l’expedient 
d’adequació ambiental de Lafar-
ge fi ns que no s’hagin resolt tots 
els dubtes que aquesta iniciati-
va ha generat entre la població. 
Precisament, Arrizabalaga con-
fi a que la creació d’una comis-
sió participativa compleixi amb 
aquesta fi nalitat informativa i 

compti amb representants polí-
tics, tècnics, veïnals i ecologistes 
implicats en la temàtica.

Motius de l’ajornament. Entre 
les mesures correctores requeri-
des a Lafarge per la Generalitat 
destaquen les referides a la re-
ducció de partícules i d’òxids de 
nitrogen, ja que la factoria està 
situada a la zona decretada pel 
Govern com de protecció especi-
al per al restabliment de la qua-
litat de l’aire pel que fa a aquests 
contaminants. Montcada està 
emmarcada en la denominada 
zona 2 de protecció especial 
sobre l’emissió de partícules en 
suspensió (PM10). 

CREMA DE LLOTS A LA CIMENTERA

Medi Ambient condiciona la llicència a
la incorporació de mesures correctores 
L’alcalde es mostra satisfet per la moratòria encara que insta el Departament a donar resposta a la moció aprovada pel Ple

El butlletí econòmic es 
presenta com una eina clau 
per al govern local.PÀG. 7

>Notícies

Silvia Díaz | Redacció

“No volem que es dilati 
la decisió en el temps, 
sinó que el conseller 
vingui a donar 
respostes a Montcada”, 
ha dit Arrizabalaga

Aspecte del forn de la cimentera durant unes obres de millora que es van efectuar a la primavera del 2007 |  SANTI ROMERO

La Plataforma Antiincineració considera inadmissible 
l’anunci perquè, en lloc de denegar, ajorna la decisió
La Plataforma Antiincineració con si-
dera que l’anunci de la Generalitat “és 
inadmissible” perquè “en cap cas 
diu que es denegarà la llicència sinó 
que s’ajorna la seva autorització”. El 
col·lectiu exigeix a l’Ajuntament que 
emeti un informe tècnic contrari a la 
crema de llots a Lafarge, a la vegada 
que ha dit que  no formarà part d’un 
grup que busca, “trobar els motius 
per fi nalment fer servir llots a la ci-
mentera”, referint-se a les comissions 
que proposa la Generalitat. La Plata-
forma continuarà amb la seva cam-
panya reivindicativa i ha avançat que 
ha recollit prop de 5.000 signatures 
de veïns contra aquesta possibilitat. 

ICV-EUiA. El grup municipal d’ICV-
EUiA es manté en contra de la crema 
de llots a Lafarge i titlla l’anunci de la 
Generalitat de “burla als veïns”. La 
formació està enmig de la polèmica 
perquè, d’una banda, està pressio-
nada per manifestar-se en contra de 
les directrius de la coalició al front 
del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i, de l’altra, per altres grups 
municipals del Consistori, que criti-
quen precisament aquest fet. “Hem 
de treballar pel trasllat de la fàbrica 
de ciment perquè Montcada ja està 
prou contaminada”, ha explicat el 
portaveu del grup municipal d’ICV-
EUiA, Josep M. González | SD

l’apunt

Lafarge Cementos, a través d’un 
comunicat, ha manifestat que 
respecta la decisió de la Gene-
ralitat d’ajornar l’autorització de 
l’ús de combustibles alternatius 
a la planta de Montcada i Rei-
xac durant un període de 18 
mesos. Segons la companyia, el 
posicio nament de la Generalitat 
“reafi rma les nostres prioritats, 
que són la seguretat i el res-
pecte a l’entorn i al medi am-
bient”. Lafarge afegeix que “no 
caldrà que passi tant temps 
perquè les mesures ambientals 
que fem servir fa temps demos-
traran la nostra efi ciència”.
L’empresa ha subratllat que, 
des del 1998, la fàbrica de 
Montcada controla de forma 
exhaustiva les seves emissions 
de partícules i de gasos i que 
la instal·lació d’analitzadors és 
contínua. A la planta de Can 
Sant Joan també es fan mesures 
puntuals d’organismes acredi-
tats exteriors. Segons Lafarge, 
les concentracions de contami-
nants és baixa, “tal com queda 
clar en el Registre Europeu de 
Contaminants” | SD

Lafarge accepta
la decisió de
la Generalitat

Entrevista amb el 
regidor socialista 
Carles Guijarro. PÀG. 8
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DECRET DE SEQUERA

Entren en vigor les mesures de restricció en 
el consum d’aigua previstes per la Generalitat
L’Ajuntament vol que l’Àrea Metropolitana (AMB) fi nancï el projecte de recuperació d’un pou a la Casa de les Aigües per aprofi tar els nivells freàtics per al rec

L’Ajuntament ha començat a 
adop tar tot un seguit de mesu-
res per evitar el malbaratament 
de l’aigua destinada al consum 
humà, en compliment del Decret 
de sequera dictat per la Genera-
litat. A través d’un ban que s’ha 
penjat al mobiliari publicitari 
urbà, el Consistori ha comunicat 
a la població l’entrada en la situa-
ció denominada d’excepcionalitat 
II d’adopció de mesures per a 
l’ús dels recursos hídrics. 
L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) fi xa que queda prohibit 
utilitzar aigua potable per omplir 
piscines, estanys i fonts –d’ús pú-
blic i privat– rec de jardins, prats, 
horts, zones verdes i esportives; 
per a parcs aquàtics, activitats lú-
diques i fonts ornamentals, i per 
a la neteja de carrers, vials i vore-
res, entre d’altres.
La situació d’excepcionalitat II 
limita el consum d’aigua per ha-
bitant a 11 m3 per trimestre. Així, 

a nivell domèstic, es recomana 
no deixar aixetes obertes, reduir 
el consum en sanitaris i banys i 
aprofi tar al màxim la càrrega de 
la rentadora i els rentaplats. 

Mesures municipals. Des del 
2006, l’Ajuntament utilitza aigües 
freàtiques que recull del pou de 
Can Tuxans, a Can Milans, per 
a la neteja de carrers així com per 
al rec de determinades zones. 
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
demanat a l’AMB el fi nança-
ment d’un projecte per recuperar 
l’aigua subterrània d’un pou de la 
Casa de les Aigües. “La despesa 
econòmica del pla és elevada i 
no la podem assumir comple-
tament des de l’Ajuntament”, 
ha explicat la regidora de Medi 
Ambient, Eva Gonzalo (PSC). 
L’ús d’aquest pou s’afegiria a la 
recuperació del Rec Comtal i el 
pou Montcada Regants que durà 
a terme pròximament la compa-
nyia Aigües de Barcelona.

Silvia Díaz | Redacció

> El rec dels estadis, un exemple d’estalvi
L’aigua que es fa servir per mantenir la gespa artifi cial dels dos camps de futbol del municipi –la Ferreria i Can 
Sant Joan– disposen d’un sistema de rec que permet reaprofi tar fi ns a un 80% l’aigua que s’emmagatzema en 
un dipòsit. Les dues instal·lacions compten amb un sistema que subministra clor a l’aigua, per evitar que es 
podreixi i per prevenir la legionel·la o altres problemes sanitaris. Només es rega a l’inici de cada partit, sempre 
i quan sigui necessari. Si l’estadi acull més d’un partit en una única jornada, el rec només es fa un cop. L’aigua 
que el dipòsit perd en el rec es completa amb la de la xarxa general | SD

SANTI ROMERO
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L’Ajuntament organitza un taller 
participatiu l’1 de març al CEIP 
El Viver (Font, sn), de 10 a 14h, 
per implicar el veïnat en l’elabo-
ració del projecte que presentarà 
a la pròxima convocatòria dels 
ajuts que atorga la Generalitat en 
el marc de la Llei de barris, per tal 
de destinar-los a la rehabilitació de 
la muntanyeta de Can Sant Joan. 
L’objectiu del Con  sistori és que 
es repeteixi l’experiència que, des 
del 2005, s’està desenvolupant a 
la Ribera. 

Procés obert. La cinquena convo-
catòria del la Llei es va obrir el 22 
de febrer i els ajuntaments de tot 
Catalunya han de presentar abans 
de l’estiu les seves propostes. No-
més una vintena de projectes seran 
els escollits i s’hauran de repartir 
els 99 milions d’euros previstos 
per la Generalitat per a la millo-
ra d’espais, equipaments i serveis 
públics i socials a una vintena de 

barris de Catalunya. La mateixa 
quantitat l’hauran d’aportar els 
consistoris benefi ciaris, ja que la 
Llei fi xa que les actuacions a fer 
les fi nanciïn a parts iguals l’admi-
nistració local i l’autonòmica.

Funcionament del taller. El taller 
participatiu pretén que tot el veï-
nat de Can Sant Joan conegui 
quines són les principals lí nies 
d’actuació que l’Ajuntament pro-
posa per millorar la zona i, al-
hora afavorir que els ciutadans 
aportin les seves opinions i sug-
geriments. El president de l’Àrea 
de Política Territorial, Jordi Cli-
ment (PSC) i la regidora respon-
sable del Projecte Educatiu de 
Ciutat (PEC), M. Teresa Gallego 
(PSC), explicaran en què consis-
teixen els ajuts previstos per a la 
Llei de barris i els àmbits d’actua-
ció que aquests poden fi nançar i 
presentaran la diag nosi amb els 
principals aspectes negatius i po-
sitius del sector.

Silvia Díaz | Redacció

CAN SANT JOAN

El Consistori presentarà el projecte a la cinquena convocatòria de la Llei de barris, que atorga la Generalitat de Catalunya

Un taller participatiu implica el veïnat i 
les entitats en la rehabilitació del barri
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Vista de la muntanyeta de Can Sant Joan des de la plaça del Bosc | LAURA GRAU

Síndics i defensors de la ciutadania 
de diversos municipis de l’Àrea 
Metropolitana es van reunir el 13 
de febrer amb l’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), i el director de 
l’Àrea de Presidència, Román Cas-
tro, per tal d’explicar el treball que 
desenvolupen a favor del veïnat de 
les seves respectives localitats. 
Amb aquesta trobada, l’Ajuntament 
ha recollit experiències per poder-
les aplicar a Montcada, donat que 
un dels punts inclosos al Regla-
ment de Participació Ciutadana és 
la creació al municipi del Defensor 
de la Ciutadania | SD 

Compil·lació 
d’experiències 
per crear el 
Defensor de
la Ciutadania 

L’alcalde amb els síndics | PREMSA AJUNTAMENT
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BUTLLETÍ ECONÒMIC 2007

L’informe destaca 
la potència del 
teixit econòmic
El govern local reconeix la vàlua dels indicadors socials i econòmics

Com ha evolucionat el preu de 
l’habitatge des del 2002 fi ns al 2006 
a Montcada? Quanta població es-
trangera hi viu? Quin pes tenen les 
indústries d’alt nivell tecnològic? 
Són elevats els riscos de deslocalit-
zació de les empreses ubicades al 
municipi? Aquestes són algunes 
de les qüestions que aborda el nú-
mero quatre del Butlletí Econòmic 
que ha publicat l’Ajuntament.
L’informe, elaborat per tècnics mu-
nicipals conjuntament amb el grup 
de recerca Anàlisi Quantitativa 
Regional (AQR) de la Universitat 
de Barcelona (UB), analitza la rea-
litat socioeconòmica del municipi, 
amb dades del 2006, i s’adreça es-
pecialment als sectors empresarial, 
comercial i fi nancer. La publicació 
també està a l’abast de la ciutada-
nia en general que el pot sol·licitar 
de forma gratuïta al Consistori.

Evolució socioeconòmica. L’acte de 
presentació, fet el 19 de febrer, 
va comptar amb la presència de 
l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma (CiU). 
El director del grup de recerca, 
Jordi Suriñach, va destacar com 
a novetat la inclusió d’un últim 
capítol on, mit jançant un sistema 
de semàfors, s’indica la situació ac-
tual dels principals paràmetres so-
cioeconòmics i l’evolució prevista.
Per a Maresma, el Butlletí és una 
bona eina per analitzar la reali-
tat del municipi i, especialment, 
el seu teixit econòmic, “un dels 
més potents de la comarca, a 
poca distància de ciutats com 
Sabadell”. Arrizabalaga va re-
marcar que l’informe s’ha conver-
tit en  “una guia clau a l’hora de 
prendre decisions que afecten el 
futur de la ciutat”.

Pes de la població estrangera 
a Montcada i Reixac

2003 2004 2005 2006
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Barcelona Montcada i Reixac
Cerdanyola del Vallès Ripollet
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5082Evolució dels preus mitjans 
dels habitatges ( /m2)

20032002 2004 2005 2006

Laura Grau | Montcada
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El director del grup de recerca, Jordi Suriñach, amb l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC) i el president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma (CiU) | LAURA GRAU

CARLES GÓMEZ
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Oferta de feina. Es necessita ofi ciala de 
perruqueria. Tel. 935 643 939.
Es traspassa.  Perruqueria a ple rendiment a 
Montcada. Tel. 935 645 208/665 659 784.
Parking en alquiler o venta. En Carretera 
Vella. Grande y fácil acceso. Puerta automática 
Tel. 605 402 928/935 643 563.
Se ofrece señora para limpieza. Por horas. 
Con referencias. Tel. 661 483 003.
Se vende. Piso de particular a particular, 
con muebles y plaza de parking incluída. 
4 habitaciones, ascensor, todo reformado. 
Situación: calle Lleida. Precio por debajo de 
270.000 euros y negociable. Interesados 
llamar al número 935 754 238.
Es ven. Pis d’obra nova al costat del carrer 
Major. Dúplex de particular a particular. 
370.000 euros (negociables). 3 habitacions, 
bany i aseo. 2 terrasses. Parquet. Tels. 649 490 
676/650 921 144.
En traspaso. Cafetería junto al mercado 
municipal. En pleno rendimiento 51.000 euros 
negociables. Tel. 699 844 135.
Local en venta. De particular. Con 26 m2 junto 
Rambla d’Egara de Terrassa. Dos persianas. 

Calle Antonius Pius, 61. Preu. 100.000 euros. 
Tel. 660 268 636. 
Urge vender piso en Bifurcación (c/Besòs). 
Todo reformado, 62 m2, 3 habitaciones. Precio 
económico. Tlf. 645 846 349.
Es busca ajudant de perruqueria.Per als caps 
de setmana. Truqueu al 935 648 283.
Es lloga o ven. Plaça de pàrquing a Mas 
Rampinyo (Av. Catalunya). Trucar, a partir de 
les 21h, al 935 750 429/ 664 123 571. 
Oportunitat. Pis de 120 m2, amb 90 m2 de 
terrassa, plaça de pàrquing i traster. Es deixen 
els mobles. A Montornès del Vallès. Preu: 
349.000. Telèfon 935 752 764.
Se aquila. Apartamento, en Miami Playa (Tar-
ra gona), durante fi nes de semana, semana 
santa, julio, agosto y septiembre. Tels: 676 
712 859/935 708 389. Buen precio. 
Alquilo. Apartamento en Blanes. Segunda 
linea de mar. Una habitación doble, amplia 
terraza, baño, tv y piscina. Tel. 679 504 721. 
Alquilo estudio. En primera línea de playa. En 
Empúriabrava. Alquilo fi nes de semana y meses 
completos. Económico. Interesados llamar al 607 
846 639 (Eugenio) o al 607 846 598 (Olga).

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

ENTREVISTA AL REGIDOR D’INTEGRACIÓ, DE COOPERACIÓ i DEL PLA INTEGRAL DE LA RIBERA

“Si no fos per la immigració, ens hauríem 
convertit en una societat de jubilats”
Carles Guijarro (PSC) repassa la situació de la immigració al municipi i els projectes de cooperació i fa balanç del desenvolupament del Pla Integral de la Ribera 

Un dels polítics amb més expe-
riència del Consistori és Carles 
Guijarro (PSC), que és regidor 
de la Corporació des del 1987. 
Fins al 1999 va alternar etapes al 
govern i a l’oposició. Al mandat 
1999-2003, l’edil va ser el titular 
de Serveis Socials i de Governa-
ció i del 2003 al 2007 va ostentar 
la presidència de l’Àrea Social. 
Ara és el responsable d’Integració 
Social, de Cooperació i del Pla In-
tegral de la Ribera.

-Integració Social, quin és l’ob-
jectiu d’aquest departament?
Molta gent diu que sóc el regidor 
d’Immigració i aquest és un con-
cepte transversal que afecta molts 
departaments. Som potser els 
que estem més al corrent de les 
qüestions relacionades amb els 
estrangers, però nosaltres parlem 
d’inclusió, és a dir, dissenyem ac-
cions perquè ningú quedi exclòs 
socialment d’àmbits com la salut, 
l’educació o el treball. És cert que 
hi ha un ampli col·lectiu de nou-
vinguts que pot patir exclusió, 
però també treballem per evitar 
discriminació amb dones, gent 
gran o persones sense recursos.
-Quins són els pròxims reptes?
Enguany tenim molts projectes, 
com crear una comissió perma-
nent ciutadana, fomentar espais 

de trobada i de convivència al 
CEIP El Turó i al CEIP El Viver 
i projectes lingüístics, entre molts 
altres. El més important és que 
cada vegada hi ha més treball 
en comú entre les regidories i els 
centres educatius. 
-En immigració, es tracta d’in-
tegrar o de respectar?
Hi ha valors que han de ser co-
muns per a tothom i que no són 
negociables, com el respecte a les 
dones, la convivència o compar-
tir l’espai públic. Per tenir drets 
s’han d’assumir unes regles i, una 
vegada assolides, cadascú ha de 
poder actuar amb llibertat.

-S’ha aconseguit una bona con-
vivència amb els estrangers?
A nivell general sí, tot i que hi hagi 
problemes puntuals. A la gent 
d’aquí li demanaria que tingués 
memòria i recordés que als anys 
60 eren els espanyols i els catalans 
els que havien de deixar enrera el 
seu lloc d’origen per millorar la 
seva vida. La immigració és fona-
mental per al desenvolupament 
econòmic i social de Catalunya i 

ha rejovenit la població. Si no fos 
per ella, ens haguéssim convertit 
en una societat de jubilats.
-Quins projectes hi ha en matè-
ria de Cooperació?
Enfortir encara més els lligams 
amb les ciutats agermanades: Na-
hulingo, d’El Salvador, i La Paz 
Centro, de Nicaragua. És millor 
centrar els esforços en punts loca-
litzats i no intentar arribar a més 
llocs si no hi ha prou recursos. De 
tota manera, també continuarem 
treballant amb el Marroc.
-Pretenen implicar gent de fora 

per ajudar el seu país?
Això és el codesenvolupament i 
ho hem fet amb els ciutadans mar-
roquins que viuen aquí, que col-
laboren amb el seu país d’origen. 
Ara volem impulsar una iniciativa 
semblant amb l’Equador. 
-Quin balanç fa dels dos anys de 
funcionament del Pla Integral 
de la Ribera?
La transformació dels espais pú-
blics és evident i hem construït el 
Centre Cívic. A nivell social hem 
realitzat multitud d’accions per 
a persones de totes les franges 

d’edat. Queda feina a fer per cohe-
sionar el barri, però estem contents 
dels resultats.
-El projecte de remodelació 
d’edifi cis, que necessita aporta-
cions econòmiques dels particu-
lars, no agrada a l’AV.
És fàcil trobar aliats quan el que es 
proposa és el gratis total. Els veïns 
de la Ribera tenen una oportunitat 
única per rehabilitar els seus habi-
tatges a un preu sensiblement infe-
rior al que haurien d’assumir si no 
rebessin l’ajut institucional que els 
ofereix la Llei de barrris. 

Carles Gujarro (PSC) pretén que els agermanaments amb l’Amèrica Central siguin de la ciutadania i no només institucionals |  SANTI ROMERO

Silvia Díaz | La Ribera

“Els veïns de la Ribera 
tenen una oportunitat 
única de rehabilitar els 
seus habitatges amb 
els ajuts que atorguem”
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La jornada ‘Getting Contacts’ es farà durant la tarda del 6 de març, a la Casa de les Aigües

Professionals i empreses participen 
en una xarxa local de col·laboració

El servei de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament organitza el 6 
de març a la Casa de les Aigües 
una trobada per a empresaris 
del municipi amb l’objectiu que 
puguin ampliar la seva xarxa de 
contactes –clients, proveïdors i 
col·laboradors– d’una manera 
fà  cil i directa i sense haver-se de 
desplaçar fora del municipi. La 
iniciativa segueix el model de 
les relacions que s’estableixen 
en espais com a fi res o activitats 
específi ques destinades a establir 
noves xarxes relacionals, de ma-
nera que els participants tenen la 
possibilitat de mantenir entrevis-
tes individualitzades, d’entre 10 i 
15 minuts, que els permet conèi-
xer directament altres empresaris 
de la localitat i promoure futures 
relacions de negoci.

Competitivitat. Promoció Econò-
mica ha convidat una setantena 
d’empresaris a participar en la 
jornada anomenada Getting Con-
tacts i, de moment, s’hi han inscrit 

43 empreses i 58 professionals. 
Els participants han d’omplir un 
qüestionari indicant de quins sec-
tors volen obtenir nous contactes, 
ja sigui per comprar o vendre ser-
veis com per millorar el seu ren-
diment empresarial. 
Amb aquesta informació, Pro-
moció Econòmica establirà els 
contactes entre els assistents i co-
municarà a cada participant, via 
adreça electrònica,  la seva  agen-
da individual d’entrevistes durant 
la tarda de trobades. Es calcula 

que cada participant realitzarà un 
mínim de quatre entrevistes i un 
màxim de set. 
“Amb la iniciativa, l’Ajun ta-
ment fa una aposta per potenci-
ar la xarxa local entre empreses, 
per cohesionar i enfortir les re-
lacions entre els empresaris del 
municipi”, ha declarat el regidor 
de Promoció Econòmica, Joan 
Carles Paredes (CiU. Els interes-
sats a participar-hi poden trucar al 
telèfon 935 648 505 o a l’adreça 
electrònica l.casado@montcada.org.

Pilar Abián | Redacció

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Trobada d’empresaris i treballadores a l’atur en el marc del Fòrum de l’ocupació 2004 |  ARXIU

Els alumnes de la cinquena edi-
ció del programa d’atenció a les 
persones Iloser, que gestiona Pro-
moció Econòmica, començaran 
en breu a fer pràctiques externes 
en empreses d’aquest àmbit. Els 
convenis entre l’Ajuntament, les 
empreses i els alumnes tenen com 
a objectiu millorar o ampliar les 
possibilitats de trobar feina de les 
persones que fan el programa. 
“Tenim un 80% d’inserció la-
boral acumulat en les quatre 
edicions anteriors i aquest èxit 
es deu a que els alumnes poden 
tenir un primer contacte amb 

la professió durant l’aprenen-
tatge”, ha destacat el regidor de 
Promoció Econòmica, Joan Car-
les Paredes (CiU).

Característiques. L’Iloser ofereix 
formació laboral en el sector 
d’atenció a les persones, acon-
seguint que l’alumnat acabi ob-
tenint titulacions com  auxiliar 
d’infermeria en geriatria o mo-
nitor de lleure i menjador, entre 
d’altres. Un altre dels objectius és 
que els participants també optin 
per l’autoocupació. El programa 
el fi nancien l’Ajuntament i la Di-
putació de Barcelona. 

L’Iloser formarà els futurs 
professionals en el sector 
d’atenció a les persones
Silvia Díaz | Redacció

Participants del programa Iloser d’aquesta edició durant una classe preparatòria |  ALBERT VIDAL
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Les seccions locals del Partit Popu-
lar de Catalunya (PPC) dels muni-
cipis als quals donarà servei el futur 
hospital Ernest Lluch han posat en 
marxa una campanya per recla-
mar l’inici immediat de les obres 
del centre sanitari. La campanya 
del PPC pretén implicar el veïnat i 
consisteix a distribuir unes postals 
amb el lema On està l’hospital? i amb 
la imatge dels terrenys de Redosa, 
on es construirà l’equipament sani-
tira que es poden enviar al Depar-
tament de Salut. 

Acció conjunta. L’elaboració i dis-
tribució de targetes l’han dut a 
terme les seccions locals del PPC 
de Montcada, Ripollet, Cerdanyo-
la, Badia i Barberà. D’altra banda, 
el PPC ha qualifi cat de “manca 
de sensibilitat social” el govern 
del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, en negar-se a debatre 
una moció sobre l’hospital Ernest 
Lluch que els populars van pre-
sentar en el darrer plenari de l’ens. 
La portaveu comarcal del partit, la 
regidora montcadenca Eva García, 
ha titllat “d’hipòcrites” les for-
macions que estan al govern del 
Consell Comarcal.

en 2 minuts...

La secció local de la Joventut Socia-
lista de Catalunya (JSC) va celebrar 
el 15 de febrer un sopar amb motiu 
del seu desè aniversari, al qual va 
assistir una cinquantena de perso-
nes. “Notorietat, discurs, debat, 
formació i refl exió són alguns 
dels nostres objectius de futur”, 
va indicar l’actual primer secretari 
de l’organització, Daniel Palomino.
El primer secretari al Vallès Occi-
dental, Marc Mellado, va destacar 
que “les polítiques de la JSC han 
de transformar les injustícies so-
cials i millorar la qualitat de vida 
dels joves”. Per la seva banda, el 
primer secretari de la JSC a nivell 

nacional, Raúl Moreno, va parlar 
sobre la importància del suport que 
dóna Montcada al traçat de la Lí-
nia d’Alta Velocitat i va recordar el 
compromís socialista per construir 
habitatge assequible per als joves. 
El primer secretari del PSC local 
i alcalde, César Arrizabalaga, va 
parlar de la importància que tant el 
partit com la secció juvenil treballin 
plegats perquè “els joves –va dir–
no són el futur del socialisme a 
Montcada, són el present”.  
A l’acte van assistir tots els primers 
secretaris que ha tingut la JSC des 
de la seva refundació, al 1998: Paco 
Hierro, Eva Gonzalo, Lupe Loren-
zana i Daniel Palomino.

Silvia Díaz | Montcada

La JSC reivindica el seu 
paper clau al municipi

Els líders de la JSC des de 1998: Eva Gonzalo, Daniel Palomino Paco Hierro i Lupe Lorenzana | SILVIA DÍAZ

10è ANIVERSARI Campanya del 
PPC per reclamar 
el futur hospital

> Trobada amb el Servei Català de la Salut
Representants d’entitats de Montcada, Ripollet i Cerdanyola, que for-
men part de la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública i de 
Qualitat, es van entrevistar el 21 de febrer amb el director comarcal 
del Servei Català de la Salut, Joan Parellada, per exposar-li els seus 
dubtes sobre la construcció del futur hospital Ernest Lluch. A la tro-
bada, el col·lectiu va mostrar a Parellada el seu escepticisme davant 
les dates d’inici d’obres que ha donat recentment la consellera, així 
com el seu malestar davant l’actual col·lapse que pateixen els equi-
paments sanitaris que donen servei als tres municipis | SD

Marisol Martínez va ser reelegida coordinadora comarcal d’EUiA du-
rant la IV Assemblea que es va celebrar el 16 de febrer a la Casa de la 
Vila. La responsable local d’EUiA, Alba de Lamo, continuarà al capda-
vant de la Secretaria d’Or-
ganització. El programa 
presentat per Martínez va 
comptar amb el suport de 
prop del 100% dels assis-
tents, un centenar de mili-
tants. Martínez va mostrar 
la seva satisfacció “perquè 
l’assemblea ha renovat la 
seva confi ança en la meva 
persona”. Sobre l’agrupació local d’EUiA, la coordinadora va dir que 
“l’opinió de Montcada és un referent per a la resta de la comarca” | SD

> Assemblea comarcal d’EUiA a Montcada
Silvia Díaz | Redacció

> La CAL recollirà signatures de suport
Coincidint amb la jornada electoral del 9 de març la Coordinado-
ra d’Associacions per la Llengua (CAL) recollirà signatures al carrer 
Major en suport a la Plataforma pel Dret a Decidir. Aquest col·lectiu 
demana que el Parlament de Catalunya presenti a la Mesa del Con-
grés de Diputats una proposició de Llei per la qual s’estableixi el tras-
pàs a la Generalitat de la competència de convocatòria de consultes 
populars via referèndum  | PA

SILVIA DÍAZ
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> ICV-EUiA vol garantir majoria d’esquerra
SILVIA DÍAZ

El número 3 de la candidatura d’ICV-EUiA a Madrid, el montca-
denc Joan Josep Nuet, va tancar el 16 de febrer la IV Assemblea 
d’EUiA afi rmant que la seva formació “garantirà que a Madrid 
governi l’esquerra”. El candidat va parlar del programa electoral 
ecosocialista, que va defi nir com “lògic, valent i just”. El grup 
local d’ICV-EUiA va participar a la trobada feta a Cerdanola el 
23 de febrer amb Joan Saura i Joan Herrera. Nuet tornarà a fer 
un míting el dia 3 de març a la Casa de de la Vila (19h), amb la 
candidata número 2, Núria Buenaventura  | SD

> Anna Simó i Xavier Vendrell, amb ERC
El diputat al Parlament d’Esquerra Xavier Vendrell va reivindicar 
el 28 de febrer a Montcada “la independècia de Catalunya 
com a única via per aconseguir millores socials, econòmiques 
i d’infraestructures”. L’exconseller de Governació va reunir a la 
Casa de la Vila més de seixanta persones, en l’acte de la cloen-
da local de la campanya. Vendrell va parlar juntament amb el 
president local, Jordi Sánchez, la portaveu del grup municipal, 
Marta Aguilar i del candidat de la comarca al Congrés, Lluís So-
ler, que és el número 15 de la candidatura per Barcelona.En la 
mateixa línia es va pronunciar la diputada de la formació, Anna 
Simó, qui també va visitar Montcada el 14 de febrer | SD

LA CAMPANYA EN IMATGES

ELECCIONS GENERALS  ‘08

Montcarada Ràdio seguirà l’escrutini fi nal en un especial informatiu a partir de les 20h

23.696 persones podran exercir
el seu dret a vot el dia 9 de març

23.696 persones podran exercir 
el seu dret a vot amb motiu de les 
eleccions generals que se celebren 
el 9 de març, de les quals 280 ho 
podran fer per primer cop. Com 
en tots els comicis, l’Ajuntament 
desplega un dispositiu d’efectius 
i de personal per garantir el bon 
funcionament de la jornada. 
Els 12 col·legis electorals obriran 
portes a les 9h però una hora 
abans hi hauran d’haver com-
paregut els presidents, vocals i 
suplents, que es van designar per 
Ple el 12 de febrer. A Montcada 

hi ha 27 meses electorals distri-
buïdes al CEIP Elvira Cuyàs, 
l’IES Montserrat Miró, l’Audito-
ri, el CEIP Reixac, el CEIP El 
Turó, l’Espai Jove Can Tauler, 
l’AV Font Pudenta-Muntanyeta, 
l’IES La Ribera, el Centre Cívic 
La Ribera, el CEIP El Viver, el 
CEIP Mitja Costa i el Centre Cí-
vic Can Cuiàs. 
D’altra banda, en aquests comicis 
les persones cegues, per primer 
cop, podran anar a votar sense 
l’ajut de ningú perquè s’habilitarà 
un procediment que garantirà el 
vot secret per a qui tingui aques-

ta discapacitat. En el moment de 
tancar aquesta edició, un elector 
havia sol·licitat fer servir aquest 
sistema, al CEIP Elvira Cuyàs.

Seguiment de la jornada. Mont-
cada Ràdio (104.6fm i www.mont-
cadaradio.com) oferirà informatius 
especials per donar compte del 
resultat de les eleccions a l’àmbit 
local. Els espais començaran a les 
20h, quan tanquin els col·legis 
electorals, i inclouran entrevistes 
amb els representants polítics lo-
cals per valorar el desenvolupa-
ment de la jornada. 

Silvia Díaz | Redacció

Imatge d’una votant a les eleccions municipals a l’IES Montserrat Miró | ARXIU

> El PSC convida Corcuera al mercat
El candidat del PSC per Barcelona, Carles Corcuera –qui ha estat 
diputat a Madrid durant l’anterior legislatura– va acompanyar els 
socialistes locals el 27 de febrer en una visita al mercat setmanal 
del centre. “El PSC garantirà el desplegament de l’Estatut i 
que en 7 anys arribin a Catalunya 34.400 milions d’euros”, 
va dir Corcuera, qui pertany a la Federació del Vallès Occidental 
Sud del PSC. La campanya dels socialistes de Montcada se cen-
tra en fer presència als mercats setmanals de Montcada Centre 
i de Can Sant Joan  | SD

> Visita del candidat de CiU, Pere Macias
Una seixantena de militants i simpatitzants de CiU va assistir al 
míting que va fer el diputat i número 2 de la llista nacionalista, 
Pere Macias, el 25 de febrer a la Casa de la Vila. Davant de la 
forta bipolarització de la campanya per a les generals entre el 
PSOE i el PP, Macias aposta per l’eslògan convergent “El teu vot 
farà respectar Catalunya”. El diputat va explicar que “els princi-
pals eixos del seu programa electoral passen per desenvolupar 
l’Estatut, aconseguir un nou sistema de fi nançament i els tras-
passos de competències pendents”, entre d’altres. El dia 2, el 
diputat de CiU al Parlament Felip Puig visitarà Montcada i acom-
panyarà els militants locals en la celebració dels Tres Tombs  | LG

LAURA GRAU

LLUÍS MALDONADO

SILVIA DÍAZ

LAURA GRAU
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L’Ajuntament vol donar a conèixer i 
conservar les espècies locals d’ocells

MEDI AMBIENT

Entre les actuacions destaca la col·locació de 18 caixes niu al parc de les Aigües  | MEDI AMBIENT

A Montcada i Reixac s’han de-
tectat més de 50 espècies d’ocells 
i, per donar-les a conèixer a la 
ciutadania, el Servei de Medi Am-
bient ha editat 5.000 pòsters on 
apareixen les aus que tenen ma-
jor presència al municipi. S’han 
elaborat tres models de cartell, en 
funció de l’hàbitat de cada espè-
cie: poble, parcs i jardins, el bosc 
i la brolla i el riu i els camps. A la 
part del davant dels pòsters apa-
reix un dibuix de cada ocell i a la 
part del darrera es dóna informa-
ció de les seves característiques i 
com es pot reconèixer cada au. 
“Volem que tothom conegui la 
biodiversitat que hi ha a Mont-
cada i conscienciar de la neces-
sitat de respectar-la”, ha expli-
cat la regidora de Medi Ambient, 
Eva Gonzalo (PSC). Els pòsters 
es faran servir en les activitats es-
colars que fa l’Equip Verd i tam-
bé en d’altres per a adults. 

Aus rapinyaires. Així mateix, 
l’Ajuntament ha engegat un pro-
jecte d’investigació ornitològica 
per tal de conèixer les pobla-
cions de les diferents espècies de 
rapinyaires nocturns presents i 
la seva distribució al terme mu-
nicipal. En total, s’han localitzat 
exemplars de sis espècies a llocs 
com el Pla de Reixac, que afa-
voreixen els conreus perquè es 
mengen els rosegadors.
El Consistori ha demanat la 
col·laboració ciutadana perquè 
informi al Servei de Medi Am-
bient si localitza algun exemplar, 
per tal de crear un cens d’aques-
ta espècie protegida. 
D’altra banda, s’han col·locat 
18 caixes niu entre el Parc i la 
Casa de les Aigües, que acullen 
rapinyaires diürnes insectívores, 
com mallerengues i xoriguers 
–petits falcons–, que afavoreixen 
a mantenir l’ecosistema perquè 
es mengen els mosquits.

Les característiques oreogràfi ques del municipi fan possible l’estada de més de 50 tipus d’aus a diferents punts de la localitat

Silvia Díaz | Redacció

Ecologistes en Acció (EA)–entitat 
de la qual forma part el Grup de 
Medi Ambient (GMA)–, Green-
peace, Depana i l’Organització de 
Consumidors de Catalunya van 
presentar el 19 de febrer un infor-
me en el que denuncien la “falta 
d’ambició” de les administracions 
en els sistemes de recollida de resi-
dus a Catalunya,  coincidint amb 
la tramitació al Parlament de dues 
lleis per a la gestió dels residus: la 
del Finançament de les Infraestruc-
tures i la dels Cànons. Les quatre 
entitats mostren el seu desacord 
amb què la Llei no tipifi qui els in-
compliments ni les sancions.
A nivell local, el portaveu d’EA-
GMA, Vicenç Vilana, ha mani-
festat que “no són sufi cients” els 
nivells de recollida selectiva que 
s’estan obtenint a Montcada, que, 
segons el col·lectiu, arriben a un 
29%, i ha dit que la seva entitat 
s’ha ofert a l’Ajuntament per tre-
ballar plegats en la millora de la 
gestió dels residus municipals | SD

EA denuncia la 
falta d’ambició 
política en la 
gestió de residus

L’Equip Verd de l’Ajuntament 
està duent a terme la cam-
panya anual d’educació am-
biental adreçada als centres 
de primària i secundària del 
municipi. El programa inclou 
tallers sobre l’estalvi d’aigua i 
la minimització dels residus, 
així com bones pràctiques 
ambientals. També s’inclou 
la possibilitat de fer una visita 
guiada a la Casa de les Ai-
gües, com va fer aquest grup 
d’alumnes del CEIP Mitja Cos-
ta al mes de gener  | PA

> L’Equip Verd fa una 
campanya d’educació 
ambiental a escoles

en 2 minuts...

> Nou pas elevat a la Font Pudenta
L’Ajuntament té previst fer a principi de març les obres de construcció d’un 
pas de vianants elevat al carrer dels Quarters, a la Font Pudenta, prop de 
la cruïlla amb la riera de Sant Cugat. L’obra, amb cost de 5.500 euros, serà 
fi nançada per la Generalitat. L’actuació té com a objectiu facilitar la mobilitat 
als ciutadans i, en especial, a les persones que es desplacen amb cadira de 
rodes, o bé que porten cotxets d’infants | PA

> Parc infantil a la plaça d’Àguilas
L’Ajuntament ha substituït la piscina de la plaça d’Águilas, a Montcada 
Nova, per un parc infantil amb l’objectiu de crear un espai més net i 
ordenat i també com a mesura de prevenció contra la proliferació del 
mosquit tigre. Els treballs han consistit a omplir de terra la superfície 
de l’antiga bassa i, ubicar-hi a sobre un espai dedicat als jocs amb un 
gronxador, un tobogan, un vaivé i dues molles. El regidor de Serveis 
Municipals, Sergio Hermoso (PSC), ha indicat que l’actuació s’ha fet 
en resposta a les demandes veïnals  | PA

MEDI AMBIENT
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La companyia de distribució 
Mercadona està en negociacions 
amb Caprabo per a l’adquisició 
del supermercat que aquesta ca-
dena té al barri de Can Cuiàs, 
sota la plaça del parc del Turó 
Blau. L’espai compta amb prop 
de 2.500 m2 de superfície i està 
envoltat de 25 locals comercials, 
avui dia tots tancats. Segons han 
informat fonts de Mercadona, les 
negociacions estan força avança-
des i, en el termini d’un mes, es 
podria arribar fer públic l’acord.

Tancament 7 anys després. Capra-
bo va obrir l’establiment al setem-
bre del 2001 amb força expectati-
ves, ja que el supermercat estava 
envoltat de 25 locals –propietat de 
la constructora Fadesa– que van 
obrir alhora amb la vocació de ser 
un centre comercial que donés ser-
vei al barri quan tot just s’havien 

acabat de construir 700 nous ha-
bitatges. L’acollida per part dels 
usuaris potencials no va ser, però, 
l’esperada i, mica en mica els lo-
cals van anar tancant. Així mateix 
l’entrada al recinte, que connecta 
amb ascensors el carrer Petúnies 

amb el parc del Turó Blau, va 
començar a deterior-se progres-
sivament per la falta de manteni-
ment i va ser fi ns i tot necessària 
la intervenció de l’Ajuntament per 
garantir la neteja de l’espai. 
Amb la possible adquisició per 

part de Mercadona, el Consistori 
confi a que el centre comercial es 
torni a dinamitzar, ja que aquesta 
fi rma ha obert recentment un su-
permercat a El Punt de Mas Ram-
pinyo que està tenint molt bona 
acceptació entre els veïns.

Mercadona negocia la compra del 
supermercat Caprabo de Can Cuiàs 
L’espai comercial compta amb prop de 2.500m2 i està envoltat de 25 locals comercials, avui dia tots tancats

Pilar Abián | Redacció

El supermercat Caprabo tancarà les seves portes set anys després de la seva inauguració al barri de Can Cuiàs | SANTI ROMERO

INDÚSTRIA i COMERÇ

El Gremi d’Instal·ladors de Mont-
cada i Reixac, Cerdanyola i Ripo-
llet va inaugurar una nova seu el 
22 de febrer, situada al carrer Pau 
Casals, 35, de Ripollet. Per celebrar 
la inauguració de la nova ofi cina, el 
Gremi va organitzar un acte al Cen-
tre Cultural de Ripollet, al qual van 
assistir el tercer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament, Jordi Climent (PSC), 
i el regidor de Promoció Econòmi-
ca, Joan Carles Paredes (CiU), a 
més dels alcaldes de Ripollet, Juan 
Parralejo (PSC), i de Cerdanyola, 
Antoni Morral (ICV-EUiA). 
L’entitat, presidida per Francisco 
López, agrupa els àmbits d’elec-
tricitat, fontaneria, climatització 
i afi ns. L’ofi cina ofereix diferents 
serveis als usuaris com control de 
la documentació tècnica específi ca 
per treballar com a instal·lador, 
carnets, registres específi cs i regis-
tre industrial. L’associació comp-
ta amb uns 90 agremiats, 25 dels 
quals són de Montcada | SD

El Gremi 
d’Instal·ladors 
inaugura nova 
seu a Ripollet

Nissan retira l’ERO que afectava 450 treballadors

La direcció de la multinacional 
automobilística Nissan –amb una 
planta d’estampació al polígon Pla 
d’en Coll de Montcada–, ha retirat 
l’expedient de regulació d’ocupa-
ció (ERO) que afectava 450 treba-
lladors després d’arribar el 23 de 
febrer a un acord amb el comitè 
d’empresa per evitar els acomia-
daments. El dia 25 l’acord verbal 
es va plasmar per escrit i l’ende-
mà, els sindicats van desconvocar 
les aturades de 24 hores previstes. 
“Estem satisfets perquè el nostre 
principal objectiu, que era evi-

tar que cap treballador marxés, 
s’ha aconseguit”, ha explicat el 
president del comitè de Montcada 
i Reixac, Joaquín Carrillo. 

Punts del conveni. El preacord al 
qual han arribat la direcció i els 
sindicats es basa en tres línies. La 
primera és prolongar fi ns a fi nal 
d’aquest any el pla de baixa incen-
tivades voluntàries, al qual fi ns ara 
s’ha acollit més d’un centenar de 
treballadors. A més, el pacte inclou 
dues mesures de fl exibilitat, a l’alça 
i a la baixa. Per absorbir els incre-
ments de producció relacionats 

amb la fabricació de la furgoneta 
X83 –que es comercialitza sota les 
marques de Trafi c, Vivaro i Pri-
mastar– els empleats treballaran de 
manera voluntària durant els cinc 
últims dies de vacances a l’agost. 
Els voluntaris rebran el plus addi-
cional dels dissabtes –de 90 euros– 
i un dia de festa per cada dia treba-
llat. Per fer front als descensos de 
producció relacionats amb la línia 
del tot terreny Pathfi nder i el pick 
up Navara, que eliminarà un torn a 
l’abril, Nissan i el comitè han deci-
dit que es pararà la producció du-
rant cinc dies. Es tracta d’am pliar 

una mesura recollida al conveni 
col·lectiu, que fi ns ara només pre-
veia una aturada de deu dies. El 
pacte també inclou l’augment del 
ritme de producció en les línies de 
tot terreny. 

Antecedents. A principi d’any, la 
direcció de la companyia va pre-
sentar un expedient que afectava 
450 empleats per pal·liar la baixa-
da en la producció de dos models 
de totterreny. Els sindicats van 
protagonitzar diversos actes de 
protesta per evitar els acomia-
daments.

Silvia Díaz | Redacció

La direcció i els sindicats han arribat a un acord que inclou prolongar les baixes voluntàries així com mesures de fl exibilitat

Treballadors tallant la C-17 | SILVIA DÍAZ
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>Societat Els centres escolars 
faran una jornada de 
portes obertes PÀG. 20

Potenciar la fi gura dels educa-
dors de carrer als barris, millorar 
la mobilitat interna en transport 
públic, crear una xarxa de col-
laboració entre les Ampa dels 
centres educatius i facilitar els 
recursos necessaris per integrar 
socialment els nens i nenes amb 
necessitats educatives especials 
van ser algunes de les propostes 
que es van formular a la primera 
Jornada Ciutat i Educació orga-
nitzada per l’Ajuntament els dies 
19 i 20 de febrer a la tarda i em-
marcada en l’elaboració del Pro-
jecte Educatiu de Ciutat (PEC). 
S’hi van fer dues sessions de més 
de tres hores de durada amb la 
participació d’una setantena de 
persones de diferents àmbits vin-
culades al món de l’ensenyament, 
a entitats veïnals, esportives, al 
món empresarial així com veïns 
a títol individual. 

Metodologia. La primera trobada 
va servir per presentar el Projec-
te Educatiu de Ciutat (PEC) i la 
diagnosi que s’ha fet del municipi 

sobre les característiques pròpies 
de la localitat i els recursos educa-
tius de què disposa. Així mateix, 
es van fi xar els principals objec-
tius que ha de complir una ciutat 
educadora, des del benentés que 
l’educació no només aborda l’àm-
bit escolar i familiar; la societat 
com a tal i tots els que en formen 
part poden ser agents educadors.  
En la segona sessió, els partici-
pants, dividits en grups, van tenir 
l’oportunitat de fer aportacions 
concretes i n’hi va haver moltes 
centrades en tres àmbits: el civis-
me, l’escola i la formació al llarg 
de totes les etapes de la vida. En-
tre les principals conclusions es 
va posar de manifest que cal in-

centivar els símbols i les activitats 
que promoguin un sentiment de 
pertinença al municipi i que s’han 
de fer polítiques de conscienciació 
per millorar la convivència i per 
aconseguir una societat integra-
dora en què tots els montcadencs, 
des de la seva diversitat, puguin 
exercir els seus drets i deures com 
a ciutadans.

Valoració municipal. “Estic molt 
contenta de la participació que 
hi ha hagut i del grau d’impli-
cació dels assistents”, va mani-
festar la regidora responsable del 
PEC, M. Teresa Gallego (PSC), 
a la fi  de la Jornada. També l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 

va ser present a la cloenda i es va 
manifestar gratament sorprès per 
la resposta ciutadana. “A partir 
d’ara –va dir– hem de posar fi l 
a l’agulla per fer realitat la ma-
joria d’aquestes aportacions”.
L’Ajuntament convocarà abans 
de l’estiu una trobada amb to-
tes les persones que estan parti-
cipant en l’elaboració del PEC 
per presentar les propostes reco-
llides durant la Jornada. També 
es crearan grups de treball per 
aprofundir en les temàtiques 
tractades. D’altra banda, s’ha ha-
bilitat l’adreça de correu electrò-
nic pec@montcada.org perquè 
qualsevol ciutadà pugui fer els 
seus suggeriments. 

CIUTAT I EDUCACIÓ

L’Ajuntament recull en dues jornades desenes 
de propostes per millorar l’educació al municipi
La primera Jornada Ciutat i Educació, organitzada en el marc del PEC, assoleix un elevat índex de participació i d’implicació per part de la ciutadania

Montcada vol batre un 
rècord de donacions 
de sang. PÀG. 19

Pilar Abián | Montcada

Més d’una setantena 
de participants ha 
fet aportacions 
destinades a millorar 
el civisme, l’escola i la 
formació personal

Els participants van treballar en grups i les conclusions es van presentar col·lectivament durant l’acte de cloenda |  PILAR ABIÁN

L’opinió
dels assistents 

M. Teresa Gallego
Regidora del PEC
“Estic molt conten-
ta de la participació 
i, alhora, espantada 
per la feina que 
ens tocarà fer, en-
cara que l’assumim 
amb il·lusió”

Pedro Fernández
Ampa Font Freda
“Aquesta Jornada 
ha permès posar en 
contacte gent que 
avui dia estem en el 
món educatiu però 
que potser treballem 
de forma individual”

Anna Ballesta
Adimir i CNEE
“El que és impor-
tant és que les pro-
postes es duguin a 
la pràctica i, entre 
tots, aconseguim 
que Montcada 
sigui una ciutat 
integradora”

Montse Romo
Andròmines
“Han estat unes 
jornades molt 
engrescadores i 
participatives; ara 
cal que les propo-
tes es facin realitat, 
establint prioritats”

Pepita Matllo,
AMPA El Turó
“L’experiència ha 
estat enriquidora, 
però ha faltat 
temps per aprofun-
dir en temes com 
la cohesió social i 
la integració”
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La Cooperativa d’Escoles Bres-
sol de Montcada i Reixac, que 
gestiona els centres de la plaça 
Lluís Companys i del Camí de 
la Font Freda, prepara diferents 
actes per commemorar els seus 
25 anys d’existència. El 4 de 
març inaugura una exposició a 
la Casa de la Vila (17.30h), amb 
fotografi es i treballs dels alum-
nes i un mural cronològic de la 
història d’aquesta cooperativa 
fun dada el 1983 per educado-
res que treballaven en diversos 
centres privats amb l’objectiu 
d’aconseguir que hi hagués un 
servei públic d’escola bressol. 

Mobilitzacions. Les educadores 
i els pares i mares implicats es 
van mobilitzar en diverses oca-
sions a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona per reclamar que el 
govern autonòmic es fes càrrec 
de l’educació dels 0 a 3 anys. A 
Montcada també es van fer mo-
bilitzacions entre les quals des-
taca una tancada al Consistori 

que van protagonitzar les famí-
lies i les cooperativistes, amb el 
suport dels regidors del govern 
municipal. L’exposició recull un 
dossier de premsa amb els arti-
cles que va publicar la premsa 
de l’època sobre tot el procés.
Al 1984 es va signar un conve-
ni amb la Generalitat, que es va 
comprometre a fi nançar conjun-
tament amb el Consistori i les 
famílies la part del dèfi cit que 
generés el servei. Al 1997 l’edu-
cació de 0 a 3 anys va passar a 
mans dels ajuntaments. Ales-
hores la cooperativa va deixar 
el local de lloguer que ocupava 
al carrer Domingo Fins i es  va 
traslladar a l’antic preescolar del 
CEIP Font Freda a proposta del 
Consistori.

Canvis socials. Encarna Fernán-
dez, una de les cooperativistes 
fundadores, recorda amb emo-
ció els començaments d’aquest 
projecte: “Era una època de 
gran efervescència social, on 
els pares i mares van implicar-
se molt en la lluita per una es-
cola bressol pública”. A més de 
l’exposició, la Cooperativa farà 
una festa el 7 de març a la plaça 
de l’Església (17.30h) i l’AMPA 
prepara una jornada sobre l’ani-
versari a mitjan de maig.

EDUCACIÓ

La Cooperativa d’Escoles 
Bressol celebra enguany
el seu 25è aniversari
La Casa de la Vila acull una mostra commemorativa de l’efemèride

Laura Grau | Montcada

“Era una època de gran 
efervescència social on 
els pares i mares van 
implicar-se molt”

Projecte

En el moment de tancar aquesta edi-
ció està previst que el Ple municipal 
aprovi el projecte de reforma de l’Es-
cola Bressol Font Freda (Camí de la 
Font Freda, s/n), que actualment ofe-
reix una aula per a nens d’1 a 2 anys, 
i dues per a infants de 2 a 3. La inter-
venció permetrà oferir una aula més 
de P-1 i una de nova per a lactants 

(de 4 mesos a 1 any). Això suposa 
que el centre passarà de 41 places 
a 74. El projecte també preveu dotar 
l’equipament de cuina pròpia, igual 
que l’EBM Camí del Bosc, a Can Cui-
às. Les obres estan pressupostades 
en 530.000 euros i també inclouran 
la reforma integral de l’edifi ci. La ges-
tió del servei serà municipal i, per 

tant, el centre s’afegirà a la xarxa pú-
blica d’escoles bressol de Montcada. 
La Regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), ha destacat que l’actuació 
“res pon al compromís adquirit amb 
el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat d’ampliar l’oferta de 
places públiques d’escola bressol 
fi ns a la xifra de 210” | LG

L’Escola Bressol Font Freda tindrà 33 places més i serà de gestió municipal

Nens i joves de Montcada que han passat per l’Escola Bressol de la plaça Lluís Companys en els darrers 25 anys |  SANTI ROMERO

Una de les primera generacions de montcadencs que van ser atesos per la Cooperativa  | ARXIUEncarna Fernández  |  LAURA GRAU
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en 2 minuts...

> L’OMIC ja funciona a la Casa de la Vila
Des del 18 de febrer, l’Ofi cina Municipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC) dóna servei a un espai habilitat a la segona planta de la Casa 
de la Vila. L’horari d’atenció és el mateix que tenia l’ofi cina a l’edifi ci de 
l’Ajuntament: de dimarts a divendres, de 10 a 14h, i els dilluns, 15 a 
19h.  L’OMIC proporciona atenció directa als consumidors sobre l’exer-
cici dels seus drets i rep denúncies i reclamacions, actua com a medi-
ador i du a terme campanyes d’informació i orientació. El servei depèn 
de la Regidoria de Salut Pública i Consum, que té signat un conveni 
amb la Unió de Consumidors de Catalunya per a la seva gestió | SD

El programa d’actes amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona 
presenta aquest any un ampli ven-
tall d’activitats de caire cultural, 
social i lúdic, que giraran entorn  
la salut i el paper social i laboral 
que ha jugat la dona al llarg de la 
història, entre d’altres. Les activi-
tats es desenvoluparan del 2 al 15 
de març i les organitzen la Regi-
doria de Dona i Igualtat, el Con-
sell Municipal de Dones, el Cen-
tre Bon Dia i els grups de dones 
de Terra Nostra i de Can Cuiàs, 
amb el suport de Creu Roja. 

Conferències i trobades. El pro-
grama inclou tres conferències, la 
primera de les quals serà el dia 3 al 
Centre Cívic Can Cuiàs (18h), en 
la que es donaran consells sobre 
alimentació per prevenir o pal·liar 
l’osteoporosi. El dia 10, el Centre 
de Formació d’Adults (Reixagó, 
5) acollirà a les 16h una xerrada 
sobre el llibre Les dones de Montca-
da i Reixac i els moviments socials, una 
publicació municipal impulsada 

per l’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
que parla del paper del col·lectiu 
en àmbits com el treball, el sin-
dicalisme, la política, la cultura i 
l’educació, entre d’altres. 
El 13 de març, Teresa Torns, pro-
fessora de Sociologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), oferirà una conferència a 
la Casa de la Vila (19.30h) i tam-
bé presentarà el llibre Les dones i el 
treball a Catalunya: mites i certeses. 

D’altra banda, el dia 8 el Grup de 
Dones de Terra Nostra i el Grup 
de dones de Can Cuiàs organitzen 
un sopar. La inscripció es pot fer 
trucant al telèfon 935 640 806.
El dia 2, l’Auditori acollirà l’es pec-
tacle teatral Cos de dona (19h), men-
tre que el 14 hi haurà una sessió de 
contacontes amb el títol Ningú més 
que l’altre, a la Biblioteca de Mont-
cada Centre, a les 18h.  I el dia 15 
el Grup de Dones de Terra Nostra 
organitza una representació teatral, 
a les 18h, al Gran Casino.

Cinema. El programa també in-
clou dues sessions de cinema. El 
dia 6 de març, al Centre Bon Dia 
(10h) es projectarà La boda del 
Monzón, mentre que el 15 es po-
drà veure a l’Auditori Siete mesas 
de billar francés. Dues exposicions 
completen el programa: fi ns al 2 
de març es pot visitar a la Casa 
de la Vila la mostra de fotografi es 
La Ribera amb ulls de dona i l’Espai 
Jove Can Tauler acollirà del 3 al 
7 de març l’exposició Les dones, 
una visió juvenil.

Silvia Díaz | Redacció

El paper social i laboral de la dona al 
llarg dels anys, eix central dels actes
El 10 de març, xerrada sobre el llibre  ‘Les dones de Montcada i Reixac i els moviments socials’ 

8 DE MARÇ

Presentació del llibre l’any 2007 |  ARXIU

> Estudi sobre el consum de drogues entre joves
L’Ajuntament encarregarà a una empresa l’elaboració d’un estudi per tal 
de conèixer els patrons de consum de drogues dels joves del municipi, 
amb un pressupost d’11.484 euros. L’objectiu és establir una relació en-
tre l’inici del consum i els antecedents en l’entorn pròxim o familiar. “El 
treball ens aportarà una important informació per conèixer de primera 
mà la incidència del consum de drogues entre els joves”, ha explicat la 
regidora de Salut Pública i Consum, M. Carme González (CiU). L’estudi 
està inclòs al Pla Municipal sobre drogodependències 2006-2009 | SD

> La novena Fira de liquidacions, el 9 de març
Montcada Centre Comerç (MCC) organitza el 9 de març –coindicint 
amb les eleccions generals– la 9a Fira de liquidacions al carrer Ma-
jor, de 10 a 14h. El 
principal objectiu de 
l’activitat és que els 
comerços adherits a 
l’entitat esgotin l’es-
toc de la temporada 
d’hivern, oferint als 
ciutadans productes 
a preu de saldo dels 
sectors de la con-
fecció, sabateria, complements, joieria i oci, entre d’altres. A hores 
d’ara, una vintena d’establiments s’ha adherit a la fi ra | SD

LAURA GRAU/ARXIU
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El Banc de Sang i Teixits de Cata-
lunya organitza el 7 de març una 
de les campanyes més populars 
que du a terme des del 2002, la 
Marató de Donació, que tindrà 
lloc de 9 a 13.30 i de 17 a 21h 
a la Casa de la Vila (Major, 32). 
En coordinació amb la Regidoria 
de Salut Pública i Consum i amb 
el suport d’entitats locals, el Banc 
de Sang converteix la jornada en 
un acte de caire lúdic, per incen-
tivar la població a fer donacions. 
A les 17h, l’AV Font Pudenta i 
Muntanyeta oferiran xocolata 
amb melindros als voluntaris i a 
continuació, l’organització fa un 
concurs infantil de dibuix sobre 
la donació de sang.
El certamen es divideix en tres 
categories –entre 0 i 3 anys, 4 i 6 
i 7 i 12– i els premis es lliuraran a 
les 19h del mateix dia de la Ma-
rató. A més, hi haurà un espai 
lúdic per a la mainada i regals. 

Falta de sang als bancs. La Ma-
rató de Donació pretén sensibi-

litzar sobre els problemes que 
s’originen quan falta sang als 
bancs i també captar nous do-
nants. Per ser voluntari cal ser 
major d’edat, pesar un mínim 
de 50 quilos i no patir cap malal-
tia greu. A més, no és necessari 
anar en dejú. 
Els responsables de l’acte també 

fan una crida a la participació de 
tothom que vulgui col·laborar 
amb la iniciativa, que es pot posar 
en contacte amb l’organització al 
telèfon 902 170 257. 
De fet, l’objectiu en aquesta 
edició és treballar per batre el 
rècord de donacions per cinquè 
any consecutiu. 

Silvia Díaz | Redacció

La Marató de donació de sang se 
celebra per cinquè any consecutiu
Serà el 7 de març a la Casa de la Vila i l’organització treballa per batre un rècord de participació

La sala institucional de la Casa de la Vila és  el lloc on es faran les extraccions |  ARXIU

CAMPANYA ANUAL

Alumnes del CEIP El Turó
participen al DiguesCom

Una àmplia representació del 
CEIP el Turó formada per una 
vintena d’alumnes de 5è i 6è curs, 
professors i pares, va participar el 
19 de febrer en un programa de 
ComRàdio destinat a promoure 
els centres de primària i secun-
dària de tot Catalunya que pre-
nen part al concurs DiguesCom. 
Aquest espai, que s’ha posat en 
marxa durant el curs escolar, ani-
ma els estudiants a conèixer el 
món de la ràdio de manera que 
els concursants aprenen a treba-
llar gèneres periodístics com la 
redacció de notícies, l’entrevista 

o el reportatge. Durant una 
hora els representants del CEIP 
El Turó van tenir l’oportunitat 
d’explicar les activitats que es fan 
al centre. 

EDUCACIÓ

Clara Cendón, estudiant de 
l’UAB, i Lídia Fos, de l’UPC, 
ambdues de Montcada i Reixac, 
han obtingut dues de les 682 
beques per a universitaris que 
concedeix Caixa Manresa, amb 
la col·laboració del Departament 
d’Innovació, Univer sitats i Em-

presa, a través de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca i de les Universitats Ca-
talanes. La comissió selecciona-
dora ha tingut en compte que la 
nota d’accés a la universitat dels 
sol·licitants hagi estat igual o su-
perior a 8,5 | LG

Dues joves de Montcada 
reben ajuts de Caixa Manresa

Els alumnes van ser entrevistats |  EL TURÓ

Pilar Abián | Redacció
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CURS 2008-9

Els centres educatius fan aquest 
mes jornades de portes obertes 
El període de preinscripcions comença després de Setmana Santa, del 25 al 14 de març

Al llarg del mes de març els 
centres d’educació públics i con-
certats fan jornades de portes 
obertes per donar-se a conèixer 
bàsicament entre les famílies 
amb fi lls en edat de preinscrip-
ció, ja que a fi nal de març s’obri-
rà el període establert per al curs 
vinent. Concretament, les dates 
designades per la Generalitat per 
fer la reserva de plaça són des-
prés de Setmana Santa, del 25 de 
març al 4 d’abril. 

Llistat d’admesos. La relació defi -
nitiva d’alumnes admesos es pu-
blicarà en cada un dels centres el 
26 de maig, i el termini de ma-
trícula s’ha fi xat entre el 9 i el 13 
de juny. El Departament d’Edu-
cació ja ha presentat la resolució 
que regularà la preinscripció per 
al curs 2008-2009 conjuntament 
amb els criteris de prioritat que 
se seguiran, idèntics als del curs 
actual i que es poden consultar al 
web gencat.cat. Quant a les dates 
de portes obertes dels centres, 

les visites als IES es poden fer, a 
partir de les 18h, el 4 de març a 
La Ferreria, el dia 5 al Montser-
rat Miró i el 6 a La Ribera, men-
tre que La Salle les fa el dia 12, 
a les 19h. Pel que fa a primària 
el calendari és el següent: CEIP 
Font Freda (10 de març); CEIP 
Mitja Costa i CEIP El Turó (11 
de març); CEIP Reixac, CEIP 

Elvira Cuyàs i La Salle (12 de 
març); CEIP El Viver (13 de 
març) i Sagrat Cor (1 de març). 
Les famílies de Can Cuiàs també 
poden optar als centres de Bar-
celona següents: CC Ciutat Me-
ridiana (11 i 12 de març); CEIP 
Ferrer i Guàrdia (28 de març i 2 
d’abril) i CEIP Mestre Morera 
(6 de març).

Pilar Abián | Redacció

en 2 minuts...

> Visita d’un alcalde d’El Salvador
L’alcalde del municipi salvadorenc d’Ayutuxtupeque, Humberto Car-
rillo, i el regidor de Cultura, Luis Alvarado –a la foto–, van visitar el 
18 de febrer Montcada i 
Reixac i van presentar a 
l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC) i al regidor de 
Cooperació, Carles Guijar-
ro (PSC) diversos projec-
tes en què està treballant 
la seva localitat, especial-
ment adreçada a fomentar 
la salut i l’associacionisme 
dels joves. Montcada està agermanat amb la localitat salvadorenca de 
Nahulingo des del 2002 | SD

SILVIA DÍAZ

Alumnes del CEIP El Viver entrant a l’escola en el primer dia de classe d’aquest curs | SANTI ROMERO

> Can Tauler amplia els equips a la sala de dj’s 
La Regidoria d’Infància i Joventut ha rebut una subvenció de 3.000 
euros de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Viure i Conviure 
de la Caixa Catalunya, que es destinaran a l’adquisició de material 
per equipar la sala de dj’s –un equip de so per fer tallers musicals– i 
per a les projeccions que es fan a l’Espai Jove Can Tauler | SD

> Visita cultural a Madrid de l’IES la Ribera
Alumnes de 1r i 2n de batxillerat de l’IES La Ribera van fer els dies 
14 i 15 de febrer una 
sortida cultural a Madrid 
amb l´objectiu  princi-
pal de visitar i gaudir de 
l´exposició “Las fábulas 
de Velázquez”. El grup –a 
la fotografi a– va aprofi tar 
l’estada a la capital per 
conèixer el parc del Reti-
ro i visitar el museo Reina 
Sofi a on està exposat El Guernica de Picasso. La cortida va comptar 
amb el suport econòmic del centre i de l’AMPAa | SD

IES LA RIBERA
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Uns deejays gens comercials

Narkotic group és el nom que van 
escollir els dj’s Isaac i Helios junta-
ment amb Jordi Baylón, per batejar 
un projecte musical que es va for-
mar ara farà un any durant un estiu. 
L’objectiu era molt clar: crear un grup 
que oferís un tipus de música varia-
da i molt ballable, però des de la ves-
sant menys comercial. L’organitzador 
i relacions públiques del grup, Jordi 
Baylón, de Montcada i Reixac, expli-
ca que “els inicis sempre són com-
plicats dins aquest món, ja que és 
difícil que et reconeguin per mèrits 
propis”. Tot i la infl uència privilegia-
da que van tenir de grans dj’s reco-
neguts com Raül,  Xavi Beat o Paco 
Maroto, Narkotic group ja s’ha fet un 
lloc dins el panorama musical house, 
progressive, techno o fi ns i tot trance 
gràcies a la constància, esforç i dedi-
cació diària d’aquests tres joves.

Primer aniversari. El missatge que 
amaguen la majoria de les seves 
cançons és molt clar: oblidar-se de 

tot per uns instants i deixar-se endur 
per la màgia de la música.Narkotic 
group ja està treballant per prepa-
rar el seu primer aniversari que se 
celebrarà a Open Air, i en la gira 
d’estiu que realitzaran juntament 
amb Paqui Gilabert. La gran ajuda 
rebuda de professionals i dj’s con-

sagrats com Pedro de Sosa o Dr 
Yaw entre d’altres,  han alimentat 
durant aquest primer any la il·lusió 
i l’esperança d’aquest grup.

D’esquerra a dreta, el manager Jordi Baylón i els dj’s Helios i Isaac | NARKOTIC GROUP

Apassionats de la música i les discoteques, tres joves han fet realitat el somni de punxar en sales

> Gent que es mou
 Sílvia Torres | Redacció

Narkotic Group

  més informació
    www.myspace.com/narkoticgroup
     narkoticgroup@hotmail.com
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

La Generalitat cedeix davant la pressió local
El Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, dirigit per Inici-
ativa per Catalunya Verds, s’ha quedat sense 
arguments davant la pressió de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i de la seva ciutadania res-
pecte la demanda d’informació sobre el possible 
impacte de l’ús de combustibles alternatius a la 
cimentera Lafarge de la nostra ciutat. En aquest 
sentit, tot i que fi nalment n’autoritzarà la llicència 
ambiental, aquesta quedarà suspesa durant 18 
mesos “supeditada a la implementació de tot un 
seguit de mesures ambientals i als resultats de 

control de les emissions i immissions d’aquesta 
instal·lació cimentera”.
Durant aquest període, també s’estudiaran i es 
controlaran d’altres instal·lacions i processos si-
milars que s’estan duent a terme a tot Europa i 
es farà especial atenció als resultats obtinguts de 
l‘ús de llots de depuradora a la cimentera de Vall-
carca, al Garraf.
Entre les mesures correctores requerides a La-
farge destaquen les referides a la reducció de 
partícules i d’òxids de nitrogen, ja que Montca-
da i Reixac es troba a la zona decretada pel Go-

vern com de protecció especial, segons el Decret 
226/2006, que desenvolupa el Pla per a la millo-
ra de la Qualitat de l’Aire a la Regió Metropolitana 
de Barcelona, aprovat el juliol del 2007.
La Conselleria també proposa, tal com vam plan-
tejar des del PSC de Montcada i Reixac a http://
montcada.socialistes.cat el 20 de desembre de 
2007, la creació d’una comissió participativa. 
Una vegada transcorreguts aquests 18 mesos, i 
en el cas que els resultats siguin desfavorables, 
s’estudiarà continuar amb la suspensió de l’auto-
rització o bé la seva denegació.

Plan de ordenación urbana municipal 
Frente a quienes defi enden un crecimiento sin lí-
mites para Montcada, convencidos de que eso fa-
cilita la especulación y el auge de sus propios ne-
gocios, o simplemente por creer que una ciudad 
es más importante porque tenga más habitantes, 
ICV-EUIA defi ende que una ciudad es más impor-
tante en la medida que adquiere más calidad de 
vida para sus ciudadanos y ciudadanas. 
Es por eso que continuaremos defendiendo un 
crecimiento armónico y controlado de nuestros 
barrios, que cree “trama urbana”, que equilibre 
el territorio y que sirva para “tejer” nuestra dis-

persión territorial. Planteamos evitar en nuestro 
municipio las edifi caciones de más de cinco al-
turas, para evitar los monstruos de cemento y 
conseguir mejorar la calidad de vida de todos 
los vecinos de Montcada.
Para conseguir este objetivo y para dotarnos de 
un instrumento actualizado y acorde con las 
necesidades reales de ordenación del territorio 
en Montcada, planteamos que el Ayuntamiento 
ponga en marcha los estudios preliminares para 
la propuesta de un plan de ordenación urbana 
municipal.

Diseñemos conjuntamente la ciudad que que-
remos (crecimiento, espacios verdes y parques 
urbanos, transporte público y carril bici, calles 
y plazas al servicio del peatón, equipamientos, 
etc…), y trabajemos conjuntamente para con-
seguirla. De lo contrario, otros decidirán por no-
sotros y al fi nal seremos lo que otros decidan.

¡Montcada y sólo Montcada!
En el anterior número de La Veu, el artículo del 
Partido Popular fue censurado y, por tanto, no 
publicado, por cuestionar con una breve refe-
rencia la capacidad intelectual del Presidente 
del Gobierno de España: ZP. Algo que afortuna-
damente hoy en día la mayoría de españoles ya 
no cuestionan, pero que el Consejo de Adminis-
tración de este diario prohibió que pudiéramos 
expresar libremente. Se nos impidió escribir de 
un tema concreto bajo el precepto de que sólo es 
posible referirse a temáticas de ámbito municipal 
pero que desde el Partido Popular seguiremos 

luchando para cambiar, para conseguir que un 
día este medio de comunicación sea realmente 
plural y nadie condicione aquello tan sagrado 
como es la libertad de expresión también en un 
partido político. 
Por eso, en este escrito me referiré a la situación 
económica que sufren tantas familias de nuestra 
ciudad, familias que en Montcada tienen verda-
deros problemas para llegar a fi nal de mes por el 
encarecimiento de productos esenciales y tam-
bién por la subida de los tipos de interés que ha 
ocasionado un aumento de las hipotecas de estas 

familias. Los gobiernos deben velar por estas ne-
cesidades y en Montcada no lo están haciendo. 
Un buen gobierno es el que genera confi anza, 
que mejora el estado del bienestar, que reduce 
los impuestos, que crea nuevos pue s  tos de traba-
jo, que cree en la sociedad civil, en nuestro tejido 
empresarial, en los trabajadores, en los consumi-
dores, en los pensionistas... Por todo esto, cree-
mos que es necesario tener cabeza, para ofrecer 
las soluciones que demandan los ciudadanos y 
corazón, porque nos preocupan las cosas, no nos 
dan igual.

Amb Esquerra: la utopia es fa realitat
A Vilaweb, amb data 05/09/2005, sortia publicat: 
“El govern local ha acusat ERC de fer demagògia 
pel contingut del comunicat que ha fet l’esmen-
tat partit en què reclama el soterrament total de 
la línia de França al seu pas pel nucli urbà, un 
cop es facin les obres del TAV (...)”. Aleshores, 
segons el govern, la demagògia consistia en què 
Esquerra denunciava que els problemes tècnics 
que podien sorgir en travessar el riu (les pilones 
de l’autopista) tenien solucions pressupostàries. 
Avui, però, tenim aprovat un soterrament total 
que supera totes les traves tècniques, perquè en 

defi nitiva “tot és, com dèiem, qüestió de diners”.
Ara, a la darrera Veu del mes de febrer, sobre 
el tema d’Asland el senyor alcalde afi rmava que 
“plantejar el trasllat d’Asland ara és fàcil i gratuït 
però, en realitat, és una utopia”. 
Des d’Esquerra sabem que el trasllat de la ci-
mentera és possible si treballem conjuntament 
i unidireccionalment tots plegats. Montcada està 
carregada de raons per posar sobre la taula, ja de 
manera immediata, la necessitat de fer un estudi 
sobre la viabilitat del trasllat d’Asland i els benefi -
cis i també inconvenients que això comportaria a 

tots els implicats (Montcada, Generalitat i empre-
sa). La proposta defensada per Esquerra no és 
ni fàcil ni gratuïta, és feta des del compromís, la 
coherència i la responsabilitat que tenim envers 
la ciutadania de vetllar pels seus drets, i la salut 
pública n’és un de primordial. 
Sabem que el trasllat d’Asland no és d’avui per 
demà, però l’alcalde es torna equivocar: amb la 
força d’un poble no hi ha utopies sinó realitats 
que cal saber gestionar.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Respectaran Montcada
El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac va 
aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics, 
instar el Govern de la Generalitat de Catalunya 
que exclogui la incineració de residus als forns 
de les cimenteres.
El Departament de Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac que autoritzarà l’ús de com-
bustibles alternatius a les cimenteres. La llicèn-
cia ambiental, però, queda ajornada i supeditada 
a la implementació d’un seguit de mesures am-
bientals requerides en un període de 18 mesos.

Hi ha una crisi de respecte en aquest país? Ca-
talunya no és respectada pels partits estatals. 
Montcada i Reixac no és respectada per la Con-
selleria de Medi Ambient. Per què no és tenen 
en compte les decisions quan aquestes es pre-
nen en àmbits locals, en àmbits més propers als 
ciutadans i ciutadanes? Després ens parlen de la 
desafecció política.   
El nostre compromís es ferm. Des de CiU farem 
tot el que calgui per que  Montcada sigui res-
pectada.Joan Maresma

Portaveu de CiU
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>La bústia del lector >Editorial
Més educació
Al llarg de dos dies, una se-
tantena de persones del mu-
nicipi vinculades als àmbits 
educatiu, social i empresarial 
i, d’altres, a títol individual, 
han participat a la Jornada 
Ciutat i Educació convocada 
per l’Ajuntament en el marc 
de l’elaboració del Projecte 
Educatiu de Ciutat (PEC). 
L’objectiu de la trobada era re-
collir propostes sobre quines 
accions es poden dur a terme 
al municipi per potenciar la 
seva vessant educadora, en 
el benestès que l’educació no 
només aborda l’àmbit escolar 
i familiar; la societat com a tal 
i tots els que en formem part 
podem ser agents educadors. 
Parlar d’educació no està tam-
poc limitat a una franja d’edat 
concreta, la formació d’una 
persona es dóna al llarg de la 
seva vida i, per tant, cal posar 
a l’abast de la ciutadania els 
recursos necessaris perquè 
això sigui possible.
Sota aquestes premises, la 
Jornada va servir perquè els 
assistents fi xessin uns objec-
tius globals a assolir així com 
propostes concretes. L’expe-
riència, però, no acaba aquí. 
La voluntat de l’Ajuntament 
és crear grups de treball per 
impulsar el desenvolupament 
del PEC i aprofundir en qües-
tions com millorar el civisme i 
la convivència i facilitar la inte-
gració social dels nouvinguts i  
de les persones amb especi-
als difi cultats. 
Fer de Montcada una ciutat 
educadora no ha de ser només 
la voluntat de l’administració 
–evidentment bàsica i neces-
sària– sinó un projecte comú 
i inclusiu que impliqui tots els 
actors socials i que tingui en 
compte les seves inquietuds.
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Mare exemplar
A la Guadalupe Rubio, veïna de Mont-
cada i Reixac, li han concedit el títol 
de mare exemplar de la Fundació “La 
Caixa”. Aquest reconeixement, dotat 
amb un premi econòmic simbòlic, 
ens omple de satisfacció a tots els qui 
hem tingut la sort de conèixer de prop 
la realitat d’aquesta família montca-
denca.Hi ha famílies, i aquesta n’és 
un exemple, a les quals la vida els ha 
tractat amb duresa, però, malgrat les 
adversitats, sempre les trobes plenes 
d’un coratge sobrehumà. El cas de 
la Guadalupe fa que ens qüestionem 
fi ns a on pot arribar la resistència hu-
mana, quan ens empeny la força de 
l’amor i del deure vers els éssers que 
estimem.
La Guadalupe cuida, ella soleta, 
el marit i la fi lla, tots dos afectats 
d’una malaltia motriu degenerativa 
que obliga a donar-los una atenció 
permanent. Té una persona d’ajut 
social unes hores al dia, cinc dies a 
la setmana, i la resta s’espavila com 
pot amb altres ajuts familiars, par-
ticulars i voluntaris. A Montcada i a 
altres municipis del país hi ha moltes 
Guadalupes, homes i dones que, amb 
el seu testimoni exemplar d’estima-
ció fi ns al límit, ens fan qüestionar la 
nostra actitud de solidaritat personal 
i comunitària (as sis tencial) vers les 
persones amb unes necessitats d’ajut 
social no resoltes en una societat nos-
tra de malbaratament de recursos, 
excés de béns i comoditats. Nosaltres 
ens afegim a aquest reconeixement 
tot dient: Gràcies Guadalupe, gràcies 
Guadalupes i molt coratge!

Esteve Recasens i Freixas
Terra Nostra

Gracias Esplai Sesa
Cuando eres niño y no has sufrido 
en tus tiernas carnes el desamparo 
de la traición, crees que siempre va 
a ser igual. Que esa amiga a quien 

“confi esas lo mucho que te gusta el 
vecino” no se irá de la lengua y te 
hará quedar como el demonio del 
barrio. O que simplemente, todo el 
mundo es bueno y por mucho que 
te digan lo traicionera que puede 
ser la humanidad, ¡se equivoca! Y, 
¿cómo ser feliz sin fi arse de nadie? 
Ésa es la conclusión a la que llegas 
cuando ves la amargura de quienes 
siempre van a la defensiva. Y enton-
ces, ¡empieza el juego! Un juego en 
el que se supone que gana quien me-
nos confía. O, al menos, eso es lo 
que creen mu chos.
Unos se debaten en si deben creer 
otra vez, otros en si se la volverán 
a pegar... y a la mayoría le importa 
un carajo. Para entonces ya tienes 
más de cuarenta años pero un buen 
día tus dudas se despejan. Te que-
das maravillado porque descubres 
afortunadamente, que los desconfi -
ados, no tienen razón, o al menos, 
no toda. Ésa es la hermosa sensaci-
ón que nos ha tocado experimentar 
durante un fi n de semana en que 
hemos compartido emociones, jue-
go, alegría y preocupación por los 
demás, con un grupo de jóvenes a 
las que jamás podremos expresar 
con sufi cien te vehemencia y clari-
dad, lo que para nuestras familias 
signifi ca tal entrega.
Puede parecer una tontería, con la 
de avances tecnológicos que tene-
mos a nuestro alrededor envolvién-
donos en la bruma del “no necesito 
a nadie”, que esas jóvenes inviertan 
días y días en hacer feliz a un grupo 
de niños a los que no conocen de 
nada, alguno de ellos con necesi-
dades especiales y que, de no ser 
por personas como ellas, lo ten-
drían muy crudo para disfrutar de 
algo tan bonito como la conviven-
cia con otros niños. Somos padres, 
pero también fuimos niños. Por esa 
razón queremos haceros partícipes 

del tesoro que unos pocos tenemos 
el placer de disfrutar: las monitoras 
de nuestro Esplai Sesa en Montca-
da. Para vosotras nuestro cariño y 
más merecido respeto. 

C.S. y padres de l’Esplai Sesa
Montcada

Festa Major i no festes 
De nou les persones encarregades 
de la confecció de l’agenda de les 
festes, publicades en l’interior del  
calendari del 2008 (una col·lecció 
de fotografi es molt acurada del fo-
tògraf desaparegut Joan Aguilar), 
editat per l’ Ajuntament de Mont-
cada i Reixac, tornen a faltar al 
rigor de la història i de la tradició.
Ens diuen que a començaments de 
maig, l’1,2,3 i 4, són les Festes de 
Mas Rampinyo, quan en la  realitat, 
per història, per voluntat de l’enti-
tat organitzadora i per al sentiment 
d’un veïnat és la Festa Major, una 
Festa amb nom propi, la de Mas 
Rampinyo. Publicar el que escriuen 
és una mostra del desconeixement 
de la realitat o la mostra de un fet 
malintencionat.
És curiós com atorguen a la Festa 
Major de Montcada i Reixac la ca-
tegoria de Festa Major i a totes les 
altres festes les anomenen Festes. 
És curiós com fàcilment s’obliden 
de la història. Sempre he defensat 
la diversitat cultural i festiva del nos-
tre municipi i de cadascun dels seus 
barris o veïnats que el composen, 
forma part de la seva riquesa, del 
seu bagatge, cosa que uns no volen 
veure i s’entesten en actituds un xic 
decebedores. És cert que la Festa 
Major de Mas Rampinyo no passa 
pels seus millors moments, però 
any rere any, tot un equip de per-
sones, de grups i de veïns creuen 
amb ella hi participen i col·laboren. 
Amb molt menys pressupost que 
altres festes majors, però amb ini-

ciatives pròpies i amb la dedicació 
desinteressada de molta gent, tira 
endavant. Cal que rectifi quin en 
la propera edició del calendari del 
2009. A Montcada i Reixac hi ha 
més d’una Festa Major, al menys la 
primera per dates es fa a Mas Ram-
pinyo, no s’oblidin de la dita popu-
lar arreu del Principat de “sembla 
la Festa Major de Mas Rampinyo”, 
rectifi quin en l’arxiu de l’ordinador i 
canviïn el seu xip centralitzador.

Fidel Casajuana Manent
Mas Rampinyo

Casal de la Gent Gran
Existe en el Casal de la Gent Gran 
de Montcada i Reixac un malestar y 
desacuerdo por el abuso de autori-
dad de la dirección, ya que, cuando 
se realiza alguna celebración, usa en 
exclusiva la sala donde los pensio-
nistas y jubilados pasamos nuestro 
rato de ocio jugando al dómino, a 
las cartas y al ajedrez. Cuan do esto 
pasa, se notifi ca al conserje que no 
nos dé ningún juego y nos prohíbe 
jugar en la sala hasta que terminen 
los actos, cuando en el piso superi-
or podríamos jugar porque hay otra 
sala grande.
En nuestra vida laboral pasada ya 
tuvimos que aguantar imposiciones, 
prohibiciones y mandatos para que 
ahora, en lo que nos queda de vida, 
nos prohíban nuestras partidas. En 
fechas anteriores ya tuvieron que ve-
nir varias veces los Mossos d’Esqua-
dra por el escándalo ocasionado por 
éste y otros motivos y, además, la di-
rectora pidió una ambulancia simu-
lando una agresión que no existió.

Antonio Conejero
Terra Nostra

Fe d’errates
En l’entrevista de la contraportada del nú-
mero anterior vam transcriure erròniament 
la data en què el carrer Bogatell va ser reba-
tejat com Carbonell. No va ser l’any 1936, 
sinó al 1926. 

El proper número, el 14 de març

el click

El mirador de la Mitja Costa 

Els caps de setmana aprofi to per passejar pel 
Turó i, els dies clars, m’agrada veure el Vallès 
des del mirador de la Mitja Costa. En aquest 
lloc hi ha una mena d’escultura de ferro que 
va dissenyar Joan Capella i que assenyala di-
ferents punts del paisatge com Montserrat, la 
Mola, el Pla de Reixac... És un espai per reco-
manar, encara que, per desgràcia, alguns dels 
que hi pugen no són capaços de respectar-lo i 
està ple de graffi ttis i de papers i envasos tirats 
per terra.
N.T. |  TERRA NOSTRA

laveu@montcada.org

Per què en tot el tram de l’avinguda de la Ribera que va des del pont 
del Besòs fi ns al mercat no hi ha cap pas elevat? Molts conductors 
aprofi ten aquesta circumstància per circular com si el vial fos una au-
topista.   A. A. H. | Montcada
A llarg de l’avinguda de la Ribera, des del gimnàs municipal fi ns al 
pont de la Unitat, hi ha en total quatre passos elevats. Considerem que 
aquesta xifra és prou raonable i evita que els vehicles puguin circular 
amb excés de velocitat per aquest vial, tot i que sempre poden haver-hi 
excepcions fruit de conductes incíviques per part d’algun conductor. 
En el tram concret que vostè indica n’hi ha dos, un a prop del carrer 
Vilanova i l’altra a l’alçada de la zona on s’instal·la el mercat ambulant i, 
de moment, no hi ha previst fer-ne cap més  | M. Carme Porro (PSC), 
presidenta de l’Àrea Interna
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>Agenda Tres Tombs 2008

TEATRE AMATEUR
EL REPARTIMENTO
del grup de teatre del Casal 
de la Gent Gran Casa de la Mina
1 de març, a les 19h

29 l divendres
Gastronomia. Trobada culinària de plats 
de temporada. Hora: 18h. Lloc: Centre 
Cívic l’Alzina. Organitza: Grup de Dones 
de Terra Nostra i Xarxa de Dinamització.

1 l dissabte
Teatre. Repartimento, del grup de tea-
tre del Casal de la Gent Gran Casa de la 
Mina. Hora: 19h. Lloc: Auditori. 

Tres Tombs. Presentació i benedicció de 
la bandera i la imatge de Sant Antoni, 
de l’Agrupació Tres Tombs de Montcada 
i Reixac. Hora: 19.30h. Lloc: Església de 
Santa Engràcia. 

Teatre. Annie, del grup de teatre de La 
Salle. Hora: 22h. Lloc: Teatre de la Salle. 
Preu: 5 euros (també el 2 de març, a 
les 19 h).

2 l diumenge
Tres Tombs. Cavalcada pels carrers de 
Montcada i benedicció dels animals a la 
plaça de l’Església. Hora: 10.30h. Lloc: 
Camí de la Font Freda (veure programa 
a la pàgina 25).

Visita. Un laberint inèdit. Hora: 11h. 
Lloc: Sortida de metro de Montbau (línia 
3). Organitza: Fundació Cultural Mont-
cada.

Teatre. Cos de dona, de Produccions de 
Ferro. Hora: 19h. Lloc: Auditori Munici-
pal. Preu: 6 euros. 

3 l dilluns
Xerrada. Salut per la dona: alimentació 
per a l’osteoporosi. Hora: 18h. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs. Organitza: Cen-
tre Cívic i Creu Roja.

4 l dimarts
Inauguració. De l’exposició del 25è ani-
versari de la Cooperativa d’Escoles Bres-
sol de Montcada. Hora: 19h. Lloc: Casa 
de la Vila. Fins al 9 de març. 

5 l dimecres
Reunió. De la Comissió de Necessitats 
Educatives Especials (CNEE). Hora: 
19h. Lloc: CEIP Reixac.

7 l divendres
Marató de donació de sang. Hora: De 9h 
a 13.30h i de 17h a 21h. Lloc: Casa de la 
Vila. Organitza: Banc de Sang i Teixits.

Festa. Del 25è aniversari de la Coopera-
tiva d’Escoles Bressol. Hora: 18h. Lloc: 
plaça de l’Església.

8 l dissabte
Sortida. Al massís del Garraf. Hora: 7h. 
Trobada: Estació de França. Organitza: 
El Cim.

Visita. Al campanar de Sant Andreu de 
Palomar. Hora: 11h. Lloc: plaça Orfi la 
(sortida Sant Andreu del metro línia 1).

Exhibició. De batuka i ball modern, amb  
el grup de joves de Can Cuiàs i el grup 
de manteniment Gym Ana Segovia. 
Hora: 18h. Lloc: Gran Casino.

9 l diumenge
Taller de reiki. Hora: de 9.30 a 14.30h. 
Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Organitza: 
Grup de Dones de Terra Nostra.

Fira de liquidacions. De Montcada Cen-
tre Comerç. Horari: De 10 a 14h. Lloc: 
carrer Major.  

10 l dilluns
Xerrada. Sobre el llibre Les dones de 
Montcada i els moviments socials. Hora: 
16h. Lloc: Centre de Formació d’Adults 
(Reixagó, 5).

11 l dimarts
Inauguració. Exposició de pintura de Car-
los Vilalta. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

13 l dijous
Presentació. Del llibre Les dones i el tre-
ball a Catalunya, a càrrec de Teresa Torns. 
Hora: 19.30. Lloc: Casa de la Vila.

14 l divendres
Hora del conte. Ningú més que l’altre, 
de Sol Galatro i Maria Romero. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Montcada Centre.

Ajuntament-Omic (consumidors) ........  935 726 474
Ambulàncies  ......................................................061
Andròmines .........................................935 641 574
Auditori Municipal  ..............................935 751 289
CAP Montcada (concertar visites)  .......902 111 444
(Servei d’urgències)  ............................935 750 544
CAP Les Indianes (concertar visites) ....902 111 444
(telèfon directe)  ...................................935 752 601
Casa de la Vila (Cultura i Museu) ........935 651 122
Biblioteca de M. Centre  .......................935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan  ....................935 751 901
Deixalleria  ...........................................935 644 157
Espai Jove (Can Tauler)  .......................935 641 741
Institut Municipal d’Esports (IME)  .......935 650 999
Jutjat ...................................................  935 753 925

Montcada Comunicació  ......................935 726 491
Montcada Aqua  ...................................935 650 996
Mossos d’Esquadra  .................................... 088-112
Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC) ......902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona (OAD)  .............935 651 122
Policia Local  ........ 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional  ........... 935 642 450-935 642 654
Promoció Econòmica..............................935 648 505
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
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

29 1 2

7 24 94 5 63

511 1 1313

V.Nieto J.Relat J.Relat

E.Relat V.Nieto V.NietoVila Pardo GuixDuran

GuixDuran Vila PardoRivas

Farmàciesmarç

EXPOSICIÓ 
DES DE LA PANXA DEL BOU
de l’artista Maese Pérez, 
Fins al 23 de març 

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 15 i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

Exposició de pintura 
de Carlos Vilalta

11 de març, 19.30h
Fins al 13 d’abril

més informació: www.montcada.cat

8

10 12 14

TEATRE
COS DE DONA
de Produccions de Ferro
2 de març, a les 19h 
Preu: 6 euros

1 i 2 de març
Dissabte: Benedicció de la ban-
dera i imatge de Sant Antoni, 
a l’Església de Santa Engràcia, 
19.30h.

Diumenge: Recepció del bestiar 
davant del pavelló Miquel Poblet, 
10.30h. Sortida de la cavalcada, 
12h. Benedicció dels animals a la 
plaça de l’Església, 13.15h.
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Últims dies 
per presentar 
treballs als 
concursos de 
Sant Jordi

El 12 de març és l’últim dia per 
presentar obres al Xè Premi de 
Contes ‘Vet aquí un gat’ que 
premia les millors narracions en 
català escrites per adults i adre-
çades a infants d’entre 6 i 9 anys. 
L’extensió dels treballs és d’un 
mínim de 5 i un màxim de 10 
fulls i es presentaran en un so-
bre tancat amb títol i pseudònim 
per correu postal o personalment 
a l’OAC. També hi ha la possi-
bilitat de fer-ho per correu elec-
trònic, a l’adreça ajuntament@
montcada.org.
D’altra banda, el termini per con-
cursar al  certamen ‘Guanya’t un 
punt’ s’acaba el 13 de març. El 
format haurà de ser de 21 x 5,5 
centímetres sobre cartolina i amb 
un nombre il·limitat de tintes. 
El veredicte dels dos concursos 
i el d‘Els contes d’en Sergi’ es 
farà públic la setmana abans de 
la Fira del llibre, prevista el 20 
d’abril a Can Sant Joan i el 23, 
al centre | LG

>Cultura L’Auditori acollirà 
l’espectacle ‘Cos de 
dona’. PÀG. 28

La Fundació Capella 
fa una mostra sobre 
Carlos Vilalta. PÀG.  26

Fira de Sant Jordi 2007 | ARXIU/SD

El publicista barceloní Ramon 
Pardina ha estat el guanyador del 
XIIè Premi de Narrativa Curta 
Ateneu Domingo Fins, dotat amb 
650 euros, amb l’escrit titulat La 
veu. El guardó es va lliurar el 23 
de febrer en el decurs d’un sopar 
organitzat a l’Abi. També va ser 
premiat com a fi nalista –amb 350 
euros– Joan Comelles, de Mata-
ró, amb el relat Temps de boira, 
mentre que Raquel Galofré, de 
Valls, va ser la guanyadora en la 
modalitat de narrativa curta juve-
nil, dotada amb 100 euros, amb 
el relat Tres Nadals de 1944.

Narracions. El relat La veu explica 
la relació entre un escriptor i la 
seva veu interior, que es manifes-
ta prenent cos i personalitat prò-
pia. “Aquesta veu, que l’autor 
ansiava descobrir, queda des-
mitifi cada en el moment en què 
pretent imposar-li el seu criteri 
obligant-lo a escriure sobre te-
mes que no l’interessen”, expli-
ca Pardina. Per al jurat –compost 
per Elisa Riera, Jordi Boladeras, 
Mercè Company, Neus Vinyals i 
Jorge Gómez– es tracta d’un relat 
“ben resolt, divertit i creïble”, 

com va apuntar Company –auto-
ra d’un gran nombre de novel·les 
juvenils i contes infantils. Entre la 
trentena d’obres que es van pre-
sentar al concurs es va seleccio-
nar com a  fi nalista Temps de Boira, 
una història d’amor basada en un 
fet real. En la categoria juvenil, el 
jurat –compost per Montse Ma-
durell, Dani Parra i Jaume Are-
gall–, va triar el relat guanyador 
de la tercera edició del certamen 
entre un total de quatre obres 
presentades. 
El text, titulat Tres nadals de 1944, 
narra com tres personatges sen-
se cap connexió entre ells viuen 
les festes nadalenques en plena 

segona guerra mundial. En el de-
curs del lliurament dels premis, 
que va comptar amb la partici-
pació de l’escriptor i crític literari 
mallorquí Sebastià Alzamora, el 
president de l’Abi, Miquel Àngel 
Gràcia, va anunciar que l’entitat 
té la intenció de publica un vo-
lum recopilatori amb les obres 
guanyadores de totes les edici-
ons del certamen des de la seva 
creació, ara fa 12 anys. “Encara 
no puc confi rmar la data –va 
dir– tot i que la voluntat és que 
sigui abans de fi nal d’any”. La 
presentació es farà a les portes 
de la celebració del centenari de 
l’entitat, al 2009.

PREMI ATENEU DOMINGO FINS

La junta de l’Abi anuncia la propera edició d’un volum amb les obres premiades en totes les edicions fetes

Ramon Pardina recull el premi, dotat amb 650 euros, en presència dels membres del jurat Mercè Company i Jordi Boladeres | GLÒRIA MITJANS

Un relat sobre la veu interior d’un 
escriptor guanya el primer premi
Pilar Abián | Montcada

El certamen ha comptat 
amb la participació 
d’una trentena d’obres 
d’arreu de Catalunya 

El fi nalista va ser Joan Comellas | P.ABIÁN

R. Galofré, guanyadora en categoria juvenil 
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FUNDACIÓ JOAN CAPELLA

La Fundació Joan Capella inaugu-
ra l’11 de març a la Casa de la Vila 
(19.30h) una mostra d’homenatge 
a Carlos Vilalta ((Villaluenga de 
la Sagra, Toledo, 1927- Montca-
da i Reixac, 2005), amic íntim de 
l’artista durant gairebé 60 anys. 
Home d’esperit inquiet i sensibi-
litat artística, Vilalta va participar 
en un gran nombre d’iniciatives 
culturals a la Montcada de la se-
gona meitat del segle XX, com la 
revista Tertúlia, on escrivia amb 
gran sentit de l’humor a la secció 
Comentarios Ingenuos. Al 1984 
va guanyar el premi Rosa de Pla-
ta del concurs de poesia que va 
convocar l’Abi am motiu del 75è 
aniversari de la seva fundació. 

Deute històric. Vilalta també va 
participar en diverses exposicions 
col·lectives organitzades pel grup 
Tertúlia als anys 40 i 50, i pel grup 
Cau d’Art, però mai va exposar 
la seva obra individualment. La 
mostra “pretén saldar un deute 

que l’entramat cultural mont-
cadenc tenia pendent amb un 
dels homes que va contribuir 
a enriquir-lo”, ha dit Jorge Gó-
mez, responsable de la Fundació. 
Aquest organisme, que vetlla per 
l’obra de Capella i la seva difu-
sió, està a punt de constituir-se 
ofi cialment, amb l’aprovació dels 
estatuts al Ple de febrer.

Una mostra recorda la fi gura de 
Carlos Vilalta, amic íntim de l’artista

Laura Grau | Montcada

Afi cionat a la pintura i la literatura, va estar implicat en un gran nombre d’iniciatives culturals

L’Ajuntament edita un oli 
de Capella com a obsequi

L’Ajuntament va presentar el 19 
de febrer una edició limitada de 
reproduccions d’un oli de Joan 
Capella –propietat de la Funda-
ció que porta el nom de l’artis-
ta– sobre l’Església de Sant Pere 
de Reixac. La reproducció, de la 
qual s’han fet 250 còpies de qua-
litat alta, s’oferirà a partir d’ara 
com a obsequi institucional, ja 
que les litografi es fi rmades per 
l’autor que el Consistori reser-

va per a ocasions especials, ja 
s’estan acabant. Els primers a 
rebre la reproducció van ser els 
Amics de Reixac i la comuni-
tat religiosa d’aquesta església, 
representada pel Mossèn Josep 
Maria Joan-Torres. L’acte va te-
nir lloc al restaurant Can Piqué, 
els propie taris del qual, amics del 
pintor, van rebre una altra de les 
reproduccions. La vídua de Ca-
pella, Pilar Quintana, també en 
rebrà una.

Laura Grau | Vallençana-Reixac

Representant dels Amics de Reixac, l’alcalde, el mossèn i la presidenta de l’Àrea Social | LG

Carlos Vilalta, en un concurs de pintura ràpida de la Llagosta als anys 90 | ARXIU FAMÍLIA VILALTA

Maese Pérez, al centre, durant l’acte d’inauguració de l’exposició a l’Auditori | LAURA GRAU

Maese Pérez dedica als seus fi lls 
l’exposició ‘Des de la panxa del bou’
Fins al 23 de març es pot vi-
sitar a l’Auditori Municipal 
l’exposició de l’artista montca-
denc Maese Pérez titulada Des 
de la panxa del bou, que fa 
una reinterpretació molt per-
sonal dels contes populars in-
fantils. La inauguració, feta el 
14 de febrer, va comptar amb 
l’assistència d’una vuitantena 
de persones i la presència de 
l’alcalde, César Arrizabalaga 

(PSC), i la Regidora de Cultu-
ra, Amèlia Morral (CiU), qui 
van destacar la qualitat i l’ori-
ginalitat de l’obra de l’artista. 
Maese Pérez va manifestar la 
seva satisfacció per la gran 
quantitat de públic assistent 
i va explicar com va néixer 
l’exposició: “Era un deute 
que tenia amb els meus fills 
Víctor i Olga i la seva gran 
afició als contes que llegíem 
plegats des de ben petits”. 

La vintena d’obres de la mos-
tra, fetes sobre paper d’es-
trassa, remeten a l’imaginari 
col·lectiu del públic i capgiren 
alguns dels tòpics més habi-
tuals dels contes. L’artista va 
dir que continua treballant en 
aquesta temàtica perquè reco-
neix que és “una font inesgo-
table d’inspiració”, tot i que 
una altra idea ja dóna voltes 
al seu cap: el pa en totes les 
seves formes i volums.

Laura Grau | Montcada

L’exposició El dibuix i Joan Capella    
viatjarà el 13 de març a l’Hospita-
let de Llobregat, al Centre Cultural 
Barradas. Aquesta és la segona 
vegada que la Fundació Joan Ca-
pella itinera la mostra, que ja es va 
poder veure el passat desembre a 
Corbera de Llobregat | LG

Capella, a l’Hospitalet
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La festa dels Tres Tombs recordarà 
el passat agrícola de Montcada
L’organització retrà homenatge a Josep Trias i Ferrer, un dels darrers pagesos ja desaparegut

El 2 de març els carrers de Mont-
cada s’ompliran de cavalls, bous 
i altres animals per recordar la 
gran ajuda que prestaven als 
nostres avantpassats en les tas-
ques agrícoles quan la majoria 
de la població vivia de l’agricul-
tura. Els Tres Tombs, en honor 
a Sant Antoni Abad, patró dels 
animals, arriba a la seva setzena 
edició i s’ha convertit en una cita 
inel·ludible del calendari de fes-
tes i tradicions locals gràcies a 
la constància d’un montcadenc i 
gran afi cionat al món del cavall, 
Joan Massagué, i al suport de la 
Regidoria de Cultura. El progra-
ma s’inaugura l’1 de març, amb 
la presentació i benedicció de la 
bandera i la imatge de Sant Anto-
ni a l’Església de Santa Engràcia 
(19.30h). 

Recorregut. El 2 de març tots els 
convidats es concentraran amb 
els seus animals i carros davant 
del pavelló Miquel Poblet, on es 
farà un esmorzar de germanor. A 

partir de les 12h, la desfi lada ini-
ciarà el seu recorregut que tindrà 
dues parades obligades al carrer 
Major. La primera, davant de 
l’Església, on el mossèn beneïrà 
el bestiar, no només el que formi 
part de la desfi lada sinó també 
animals de companyia de tota 
mena. I la segona, a la Casa de la 
Vila, on les autoritats municipals 

faran un homenatge a Josep Trias 
i Ferrer, ja desaparegut. En nom 
seu recollirà la placa institucional 
la seva vídua, Encarna Zaragoza. 
Massagué ha destacat que Trias 
va ser un dels darrers montca-
dencs que va viure de les feines 
de la pagesia, venent els produc-
tes que cultivava al mercat (veure 
secció Retrovisor).

TRADICIONS

Jaumandreu reivindica 
la memòria històrica

El periodista i fi lòsof Maurici 
Jaumandreu va presentar el 
22 de febrer al Cafè Montcada 
L’olor de la pólvora (Edicions 
Mina, 2007), un recull de di-
ferents històries novel·lades a 
partir de testimonis d’alguns 
lluitadors antifeixistes durant la 
Guerra civil i la dictadura fran-
quista. L’acte el va organitzar 
el Cercle Cultural i va comp-
tar amb l’assistència d’una 

vintena de persones. El llibre 
neix a partir de les entrevistes 
a gent gran de l’Hospitalet de 
Llobregat que l’escriptor feia a 
la secció ‘El racó del savi’ de la 
revista local Viu l’Hospitalet i 
dels testimonis recollits per l’as-
sociació hospitalenca El pont 
de la llibertat. Jaumandreu va 
destacar que “la necessitat de 
recuperar la memòria histò-
rica a partir dels testimonis 
orals dels protagonistes”.

Laura Grau | Redacció

CERCLE CULTURAL

L’autor va presentar la novel·la ‘L’olor de la pólvora’ a Montcada

Maurici Jaumandreu va ser presentat per Ivan Puig, responsable de l’editorial Mina | S. ROMERO

Laura Grau | Redacció

Un dels carros que va desfi lar a l’anterior edició de la Festa dels Tres Tombs | ARXIU/SD
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El grup de teatre del Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina 
representarà l’1 de març a l’Audi-
to ri (19h) l’obra El repartimento, 
dirigida per Juan Ramón Carre-
tero. Es tracta d’una comèdia de 
40 minuts de durada que gira al 
voltant d’una suculenta herèn-
cia. L’obra l’ha escrita un soci 
del Casal de Cerdanyo la, José 
Cañamero, i compta amb la par-
ticipació d’una dotzena d’actors 
amateurs | LG

ESPECTACLES

‘Cos de dona’ explora l’interior 
d’una jove tancada en un convent
El muntatge s’emmarca en el programa commemoratiu del Dia Internacional de la Dona

Amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona, l’Auditori ha progra-
ma per al 2 de març (19h) l’es-
pectacle Cos de Dona, de Produc-
cions de Ferro. L’obra, inspirada 
en un fet real que va trasbalsar 
la societat mallorquina del segle 
XVIII, explora el món interior 
d’una dona que ha passat la ma-
jor part de la seva vida tancada 
a la cel·la d’un convent, enclaus-
trada per les conviccions d’una 
època i enfrontada pel seu amor 
amb la jerarquia eclesiàstica. 

Biopic. L’actriu mallorquina Ag-
nès Llobet, de 23 anys, interpre-
ta el paper d’aquest dona i ens 
fa reviure el paradís de la seva 
infantesa, l’experiència del pri-

mer amor i la injustícia de què 
és víctima. L’espectacle és una 
dramatúrgia de la novel·la del 
mateix títol i l’ha dirigida l’actriu 

i directora de teatre Cristina Cer-
vià, guanyadora del Premi de la 
Crítica de Barcelona com a mi-
llor actriu 2007. 

L’actriu mallorquina Agnès Llobet, de 23 anys, protagonitza l’obra ‘Cos de dona’ | ARXIU/PF

Laura grau | Redacció

‘El Repartimento’, 
a l’Auditori

El grup de teatre del Casal, en un assaig a la sala polivalent, amb el director | JOSÉ M.RUBIO

en 2 minuts...

> Exposició col·lectiva sobre la Xina

Ja s’han fet públiques les bases del VIII Concurs Nacional de castells 
de focs artifi cials Ciutat de Montcada i Reixac que tindrà lloc entre 
el 9 i el 12 de març, dintre del programa de la Festa Major. Les piro-
tècnies interessades poden presentar les seves propostes al Registre 
General de l’Ajuntament fi ns al 7 de març. El jurat estarà integrat per 
deu membres, un dels quals serà la  votació popular, que es recollirà 
per mitjà de les urnes que s’ubicaran a l’Ajuntament, la Casa de la 
Vila i l’Auditori Municipal. El jurat valorarà aspectes com la intensitat 
i brillantor dels colors, el disseny de formes, la diversitat d’efectes, la 
sonoritat, l’originalitat i el ritme. El veredicte es donarà a conèixer a 
partir del 30 de maig. El primer premi està dotat en 7.060 euros | LG

> Hora del conte sobre igualtat de gènere
La Biblioteca de Montcada Cen-
tre s’afegeix als actes del Dia In-
ternacional de la Dona amb una 
sessió especial de l’Hora del con-
te el 14 de març (18h). L’especta-
cle, titulat Ningú més que l’altre, 
s’adreça a infants de 4 a 10 anys 
i pretén sensibilitzar-los en la pro-
moció de la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes mitjançant 
tres històries que trenquen els 
rols habituals de les dones se-
gons la societat actual. L’actriu argentina Sol Galatro és l’encarregada 
d’explicar els contes que la il·lustradora Maria Romero s’encarrega de 
dibuixar durant l’espectacle | LG

La seu de l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afotmir) 
acollirà durant el mes de març 
una exposició sobre diferents 
regions de la Xina de quatre fo-
tògrafs de l’Agrupació Foto-Cine  
Cerdanyola-Ripollet (Afocer), Jau-
me Badia, Joan Buxó, Antoni 
Marín, J.Manel Requena i Joan 
Serrano.La mostra està formada 
per una cinquantena d’imatges 
del Tibet, Xinjians i Yunnan i va 
ser el resultat de la participació 
d’aquests fotògrafs en un projecte de l’ong Image Sans Frontière, 
amb el suport de la CPA (Chine Photographs Association) | LG

> Nova edició del concurs de Focs Artifi cials

JOAN SERRANO

ARXIU
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César Vilagut i Yahya Haddao-
ui, que van participar al progra-
ma Voluntariat per la Llengua 
(VXL)el curs 2006-7, han estat 
triats entre una cinquantena de 
parelles lingüístiques del Vallès 
per formar part d’una sèrie de 
programes que TV3 emetrà a 
partir del maig. Andrea Ferran-
do, coordinadora del progra-
ma, ha explicat que van escollir 
Cé sar, de 70 anys, i Yahya, de 
29, “perquè hi ha molt bona 
química entre ells, a pesar 
de la diferència d’edat”. La 

idea del programa és mostrar 
la gran diversitat d’aprenents 
i voluntaris que participen al 
VXL.  Yahya, d’origen marro-
quí, està en tràmits d’ ob  tenir la 
nacionalitat espanyola i vol ser 
Mosso d’Esquadra. En una de 
les gravacions, César acompa-
nya Yahya a l’Escola de Policia 
de Catalunya. Una altra part 
de la fi lmació té lloc a casa del 
voluntari, que li mostra una col-
lecció de fotografi es antigues, i 
en una carnisseria musulmana 
de Montcada.  L’entrevista fi nal 
es va rodar a la Casa de la Vila. 

Yahya i César, en un moment previ a la gravació feta a la Casa de la Vila | LAURA GRAU

el retro-visor
Laura Grau

Fundació Cultural

Conegut com el Josep de Cal Roso va menar terres al Pla d’en Coll i al Pla de Reixac

Josep Trias (1925-2002) pot ser 
considerat el darrer representant 
d’una nis  saga de pagesos de Mont -
cada que es remunta a fi nals del 
segle XVII. Quan va acabar els seus 
estudis al col·legi La Salle, el germà 
Lluís li va buscar una feina a Barce-
lona, al despatx d’un advocat, però 
ell tenia clar que volia ser pagès 
com els seus avantpassats durant 
sis generacions. Segons els qui el 
van conèixer, el seu argument era 
contundent: “Tenia ganes de men-
jar pa calent cada dia”. En plena 
postguerra, quan el pa estava raci-
onat i la gent passava molta gana, 

l’única manera de garantir-se el 
subministrament de pa era sem-
brant blat, collint-lo i convertint-lo 
en farina. Durant tota la seva vida 
va menar camps al Pla d’en Coll, 
al Pla de Mòia, a la Torre dels Fra-
res i al Pla de Reixac. Ell i la seva 

dona, Encarna Zaragoza, van tenir 
parada al mercat municipal en les 
seves diferents ubicacions, primer 
a la plaça de l’Església, després al 
carrer Ripoll i, per últim, a l’edifi ci 
on es troba actual ment. A la casa 
pairal, situada al carrer Sant Anto-
ni, la família Trias també venia vi 
al detall de collita pròpia entre els 
anys cinquanta i setanta. Josep Tri-
as era inseparable del seu cunyat 
Pasqual, un jove amb disminució 

psíquica al qual va ensenyar l’ofi ci 
de pagès i que avui dia és una per-
sona totalment integrada en el seu 
entorn familiar i social gràcies a la 
seva paciència i dedicació. 
La nissaga Trias de pagesos es va 
acabar al 2000 quan el seu fi ll Anto-
ni Trias i el seu nét, Jordi Trias, van 
decidir deixar de conrear les terres 
que menaven a Can Fontanet, a la 
Carretera de la Roca, a causa de la 
crisi del món agrícola en general. 

Josep Trias, un pagès de soca-rel

J. Trias, amb bigoti, en un acte familiar. Darrera seu, el seu cunyat Pasqual | ARXIU TRIAS
Josep Trias pot ser 
considerat el darrer 
representant d’una 
nissaga de pagesos

Una parella de Montcada, 
en un programa de TV3

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Laura Grau | Montcada

Dones mortes fi ns al 
(27 de febrer) a Es-
panya víctimes de la 
violència masclista. 
Quatre d’elles van 
morir en una mateixa 
jornada, el dia 26.

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

20

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122
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Retallar salaris i donar algunes 
baixes. Aquests són dos dels con-
dicionants del pla de viabilitat, ela-
borat per la Junta Gestora amb la 
col·laboració dels dos regidors de 
l’Ajuntament, el socialista Juan Pa-
rra i el convergent Joan Maresma, 
per assegurar la continuïtat del CD 
Montcada. Immersos en ple procés 
electoral, els dirigents provisionals 
del club, encapçalats per Modesto 
Sanchís, ‘Tato’, van ser els encarre-
gats d’explicar la situació a tots els 
jugadors. La plantilla es va unir 
i li va llançar un ultimàtum a la 
Gestora: no volien retallades en els 
sous ni que es donés cap baixa.
La Gestora no va canviar la seva 
decisió i va tirar endavant les 
baixes i els retalls. Els primers en 
caure van ser el defensa Óscar 
Adamuz, el migcampistes Jordi 
Dieguez i el davanter Javi Román. 
Tres futbolistes més els van acom-

panyar a la porta de sortida, de for-
ma voluntària, perquè no estaven 
d’acord en cobrar menys. Són els 
casos del porter Noël Montaño, el 
defensa Miguel Ángel Romero i el 
migcampista Carlitos.

Buscant un porter. Després 
d’aquests moviments, el club treba-
lla en el fi txatge d’un porter ja que 
Salva s’ha quedat sol després de la 
marxa de Noël i d’Iván López, que 
fa un parell de setmanes es va anar 
al Cerdanyola. La plantilla ha pas-
sat ara de 24 a 17 jugadors.
En paral·lel a la recerca de solu-
cions per la crisi econòmica, el CD 
Montcada va continuar amb el 
seu procés electoral. Emilio Artés 
va ser l’únic en presentar la seva 
candidatura a la presidència. Per 
tant, no va ser necessari celebrar 
eleccions i el 28 de febrer, en una 
Assemblea de socis, va ser procla-
mat com a nou president. 

El Game’s Gallery cau
a casa i no acaba amb la 
seva irregularitat PÀG.  32  

La Salle, optimista amb 
la permanència gràcies 
als partits a casa. PÀG. 33  

FUTBOL

El CD Montcada resol la seva greu crisi 
econòmica amb la baixa de sis jugadors
Rafa Jiménez |  Redacció

>Esports

El club va prescindir de Javi Román, Óscar Adamuz i Jordi Diéguez, mentre que Miguel Ángel Romero, Carlitos i Noël Montaño marxen per decisió pròpia

> L’equip millora el joc en més difícils 
Moltes vegades, les adversitats fan sorgir el millor de cadascú, i aquest ha estat 
el cas del CD Montcada en les dues últimes i tempestuoses setmanes. Immersos 
en una complicada situació institucional, els verds afrontaven la visita del Figue-
res com un partit clau, amb l’amenaça de les posicions de descens. Però els de 
Luis Fernández van saber reaccionar amb caràcter i, sobretot, amb ambició per 
resoldre el partir de manera efi caç. El desplaçament a Amposta, tot i perdre, va 
deixar un regust de boca ben dolç. La desfeta, per 4-2, davant d’un dels líders de 
la categoria va ser molt constructiva, sobretot perquè fi ns l’últim minut, els verds 
es van demostrar que són capaços de plantar cara a qualsevol rival | CS

l’entrevista. Emilio Artés, nou president del club

Què l’ha empès a presentar-se a les 
eleccions?
Portar el club endavant i tenir unes 
altres perspectives. S’ha de crear un 
projecte adequat per a Montcada, 
que és una ciutat que es comença a 
fer gran i mereix tenir un club repre-
sentatiu.
Quines prioritats té per al mandat?
El principal objectiu és mantenir la 
categoria. Després s’ha de generar 
il·lusió entre la gent jove i que els 
jugadors que ara s’estan formant 
tinguin un referent per al seu futur. 
Els ciutadans, les famílies, han de 
veure que els seus fi lls poden jugar 
a l’equip de la ciutat. Per això, també 
volem reclutar els montcadencs que 
estan jugant a altres equips. El futur 

está aquí: en l’aposta per la gent jove 
i de Montcada.
Té al darrere un projecte econòmic 
sòlid per evitar una altra crisi econò-
mica en el futur?
Sí, ara estem creant les infraestructu-
res econòmiques necessàries perquè 
el club no torni  a passar per difi cul-
tats i es pugui consolidar i, per què 
no, aspirar a altres categories. 
Una de les mesures que s’ha pres 
ha estat la de fer retalls als salaris i 
prescindir de tres jugadors. La  deci-
sió ha estat delicada…
És evident que a ningú li agrada 
donar baixes, però havíem de fer 
una reestructuració i s’ha estimat 
que era necessari. Aquesta ha es-
tat l’única raó.

L’ha decebut l’actitud dels futbo-
listes?
Són gent jove que ha mirat pels seus 
interessos. Alguns ja s’ho han repen-
sat i s’han adonat que si volen conti-
nuar jugant, s’han de quedar. El que 
el soci ha de tenir molt clar és que la 
continuïtat de l’equip està garantida 
fi ns a fi nal de temporada.
Com valora l’actuació de l’Ajun-
tament en aquesta crisi?
Ha estat providencial. Sense la seva 
ajuda, el club no hauria pogut conti-
nuar existint. Ha estat, i és, vital. S’ha 
de mantenir i potenciar la relació. 
I què em diu de la Junta Gestora?
Han patit molt i s’han carregat el 
mort. Alguns d’ells seguiran a la 
pròxima Junta  | RJ

Emilio Artés ha sortit en ajuda del club en 
un dels moments més complicats de la seva 
història. Va ser l’únic que va presentar la seva 

candidatura a la presidència i va ser proclamat 
a l’Assemblea de socis del 28 de febrer. El nou 
president té molt clar quin CD Montcada vol.

“El futur del club està en l’aposta 
per la gent jove i de Montcada”
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El femení guanya un partit, 
però segueix a l’últim lloc
L’equip de García va trencar la seva mala ratxa amb el Lluïsos

El Valentine Montcada ha deixat 
de ser líder en solitari i ara torna 
a compartir la primera plaça amb 
l’Andorra i l’UGT Aragón. Les 
dues derrotes consecutives con-
tra l’Olivar, a Saragossa, i contra 
l’Olesa, a casa, han impregnat 
l’equip d’interrogants en un 
moment clau de la lliga. Primer, 
perquè era vital guanyar després 
de la desfeta a Saragossa. Segon, 
perquè deixar escapar punts a 
casa pot arribar a passar factura. 
Tercer: guanyar confi ança era vi-
tal per afrontar els dos propers 
partits contra rivals directes, com 
són l’Andorra i l’UGT Aragó.
I és que un triple de l’Olesa a 2 
segons per al fi nal de la pròrroga 
va esvair les opcions de victòria 

del Valentine en la darrera jorna-
da. Tot i l’heroicitat de retallar 10 
punts de diferència en els darrers 
3 minuts del partit i forçar la prò-
rroga per mitjà de Lluís Curto, 
els de César Saura van perdre 
per 76 a 79.
Al fi nal, Holgado (23 punts i el 
triple fi nal) va ser el botxí dels 
montcadencs, conjuntament 
amb  l’exjugador d’ACB Roger 
Esteller. 

Desfeta a Saragossa. Al marge 
de l’ensopegada en l’últim sospir 
contra l’Olesa, preocupa la da-
vallada de l’equip en el seu des-
plaçament a Saragossa. Els mont-
cadencs van oferir una imatge 
pobre que es va saldar amb una 
derrota per 75 a 63, que confi rma 

la teoria del tècnic, que diu que 
en els viatges llargs la plantilla 
perd la concentració. “Haurem 
de pensar si canviem els hora-
ris dels desplaçaments perquè 
està comprovat que l’equip no 
es troba còmode”, va assegurar 
Saura després del matx. 
“Ens ha de quedar una cosa 
clara, si no defensem a fons 
els 40 minuts no guanyarem 
cap partit”, reconeix l’aler Raúl 
Ortega. Saura assumeix que “la 
victòria contra l’Olesa era vi-
tal, la lliga s’està igualant i 
cada cop hi ha més equip amb 
opcions”. 
Ara, els montcadencs tindran 
dos partits claus amb els seus dos 
rivals directes: primer a Andorra 
i despres, a casa, amb l’UGT. 

Els de César Saura van ensopegar en un mal partit a Saragossa i en un fi nal d’infart a casa contra l’Olesa

Lluís Maldonado  |  Pla d’en Coll 

Dani Pérez en una espectacular acció al partit amb l’Olesa | SANTI ROMERO

<<

Josan García
tècnic del 
Valentine femení

l’entrevista

Per què el canvi tan radical entre 
la victòria contra el Lluïsos i la de-
rrota a Argentona?
No és fàcil jugar fora de casa. 
Quan un equip està a baix és 
complicat mantenir la concentra-
ció si les coses no et van bé. 
Manté el seu optimisme?
Queda molta lliga i s’ha de tenir  
l’esperança de guanyar a casa.
Què han aportat els fi txatges?
Rosa ens dóna punts i experièn-
cia. Xènia, equilibri al control de 
la pilota i a la defensa | RJ  

‘Tinc l’esperança 
de vèncer a casa’

BÀSQUET FEMENÍ

El Valentine perd pistonada i 
suma dues derrotes seguides 
en un tram clau de la lliga

BÀSQUET. Grup C de la Lliga EBA

Encara ocupa l’últim lloc, però el Valentine femení va tornar a guanyar un partit | SANTI ROMERO

Després de 15 derrotes conse-
cutives i de no guanyar des de 
setembre del 2007, el Valentine 
femení es va retrobar amb la vic-
tòria al partit jugat a casa contra 
el Lluïsos de Gràcia –un rival di-
recte en la lluita per evitar l’últim 
lloc– per nou punts (72-63). Les 
noies de Josan García van ratifi -
car sobre la pista la millora que 
havien exhibit en l’anterior partit 
contra el Juventut Les Corts. La 
reacció de les montcadenques, 

però, va durar ben poc, ja que al 
següent partit va arribar una al-
tra decepció amb la contundent 
derrota a la pista del CB Argen-
tona per una diferència de 21 
punts, 63 a 42.
A l’espera del partit ajornat con-
tra el Banyoles, que s’intentarà 
jugar abans de la Setmana 
Santa, el Valentine segueix a 
l’últim lloc amb dos triomfs. A 
les properes jornades, jugarà a 
casa contra el Nikart-SESE i a 
fora contra el GEIEG B.

Rafa Jiménez  |  Redacció 
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El Santa Maria millora el seu joc 
i els resultats quan juga com a local
Després de perdre a Parets, va guanyar amb contundència a l’estadi de la Ferreria al Lliçà d’Avall (4-0)

El Sant Joan baixa 
fi ns a la sisena posició
Els de ‘Cuqui’ només han sumat dos punts de 18 possibles

El Game’s Gallery no supera la seva 
irregularitat i s’allunya de l’ascens    
Va guanyar al Manacor B, però va tenir una greu ensopegada a casa contra el Canet (2-6)

Molt haurà de millorar la situació 
si el Game’s Gallery vol tenir op-
cions d’aconseguir l’ascens a la 
Divisió de Plata. L’equip de José 
María Borbón, ‘Pati’, jugava dos 
partits consecutius a casa, contra 
el Manacor B i el Canet, que li 
podien haver ajudat a pujar llocs 
a la classifi cació, però només va 
aprofi tar-ne un. Els montcadecns 
van resoldre amb contundència 
el seu matx ajornat contra l’equip 
balear, aconseguint un clar 8 a 2. 
En el debut de Valtinho al Miquel 
Poblet, el protagonisme va recau-
re en altres dos jugadors: Mario, 

que als seus 17 anys i 9 mesos 
es va convertir en el més jove 
que debuta en el primer equip 
del club, i Jaime Solana, autor de 
quatre gols.
Precisament, el mateix Jaime tam-
bé va acaparar el protagonisme, 
però per un motiu menys positiu, 
al següent partit contra el Canet. 
Amb empat a 2, va ser expulsat 
per una falta innecessària i això va 
descentrar a la resta de companys, 
que van acabar perdent per 2 a 6. 
Ara, el Game’s Gallery es sisè amb 
36 punts. En les properes jornades, 
visitarà la pista de l’Escola Pia i ju-
garà a casa amb el Santvicentí.

Dos punts en el últims sis partits 
han allunyat, de forma momentà-
nea, al Sant Joan Atlètic dels pri-
mers llocs del Grup Novè de la 
Segona Regional. La sanció, amb 
la pèrdua dels tres punts de la vic-
tòria contra el Palautordera per la 
mala tramitació d’una fi txa, sem-
bla haver afectat a l’equip de Fer-
nando Gómez, ‘Cuqui’. Als seus 
últims dos partits, el balanç va ser 
bastant pobre: una contundent 
derrota a casa amb el Martorelles 
(0-3) i un empat al camp del cuer, 
el Montornès Nord (1-1). Aquest 
últim matx va ser molt polèmic ja 
que els montcadencs van acabar 
amb tres jugadors menys i van re-
bre el gol de l’empat en el temps 
de descompte.
Sisens a la classifi cació amb 38 

punts, els montcadencs jugaran, 
a les properes dues setmanes, 
contra el Caldes de Montbuí i el 
Sentmenat.

El Sant Joan ha baixat el nivell | SERGIO ROMERO

FUTBOL SEGONA REGIONAL

FUTBOL SALA. Primera Nacional A

Encara està més a prop dels llocs 
de descens que de la part alta del 
Grup Novè de la Segona Regio-
nal, però el Santa Maria de Mont-
cada ha millorat, almenys, el seu 
joc en els partits a casa. I és que, 
des que va arribar a la banque-
ta, Quique Berlinghieri ha sumat 
dues victòries en quatre partits i 
totes dues han estat a l’estadi de 
la Ferreria. L’últim matx contra el 
Lliçà d’Avall, dominat de principi 
a fi  pels locals, va acabar amb un 
contundent 4 a 0. Menys sort van 
tenir els montcadencs set dies 
abans, quan van perdre a casa 
del Parets, amb la infermeria ple-
na amb sis lesionats, per 2 a 0. 
Berlinghieri confi a que l’equip 
seguirà donant passos en la seva 

recuperació en les properes jorna-
des “amb l’aportació dels juga-
dors del fi lial, que milloren la 
competitivitat del grup, i la re-
cuperació de tots els lesionats”. 

De moment, el Santa Maria ha 
tancat un altre fi txatge, l’atacant 
Fran Serrano, ex del Ripollet. 
Després de 22 jornades, l’equip 
local és tretzè amb 26 punts.

Rafa Jiménez | Redacció

El Santa Maria ha millorat la seva situació amb uns bons resultats a la Ferreria | SANTI ROMERO

Rafa Jiménez | Pla d’En Coll

Rafa Jiménez | Redacció

Valtinho, al partit contra el Canet  | SANTI ROMERO

en 2 minuts...

El FC Barcelona tornarà a jugar, el pròxim 14 de març, al pavelló Mi-
quel Poblet el seu segon partit com a local al Campionat Nacional de 
Lliga de futbol indoor. Aquest cop, el rival serà l’Athlètic de Bilbao. 
L’equip de veterans blaugrana ja va jugar a Montcada el 18 de gener 
contra la Reial Societat (16-15). Les entrades es podran comprar a 
l’Institut Municial d’Esports i Lleure (IME) a partir del 10 de març. El 
Barça acumula sis punts en els tres partits que ha jugat fi ns ara | RJ    

> Torna el futbol indoor a Montcada

La Penya Barcelonista de Montcada i Reixac ha organitzat una 
sortida per al pròxim 15 de març a les Borges Blanques (Lleida). 
L’autocar sortirà el dissabte, a les 8h del matí, de la plaça Lluís 
Companys, al davant de l’ambulatori. Després d’esmorzar a la Pa-
nadella, es visitarà el parc temàtic de l’oli, un resum de la cultura i 
l’economia de tota la comarca on es poden veure unes 54 oliveres 
mil·lenàries, la premsa d’oli més gran del món i una col·leció de 
cetrilleres. El dinar es farà dintre del mateix recinte. El límit d’ins-
cripció per poder fer aquesta excursió fi nalitza el 10 de març i el 
preu pels socis de la penya és de 44 euros. Els nos socis hauran 
de pagar dos euros més | RJ   

> Excursió de la Penya a les Borges Blanques 
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La Salle Montcada va complint, 
amb patiment però amb pas ferm, 
l’objectiu que es va marcar al 
principi de la fase de permanèn-
cia a la Lliga Catalana: fer-se fort 
al Miquel Poblet. De moment, 
el seu rendiment està sent mol 
diferent quan ha d’afrontar els 
seus partits com a local o visi-
tant. Al seu segon matx fora de 
casa, l’equip d’Alex Weikert va 
donar la cara i va tenir opcions 
fi ns a l’últim sospir a la pista de 
l’Handbol Terrassa, que va aca-
bar guanyant per un únic gol de 
diferència, 26 a 25. Sis dies més 
tard, els lasailans van estar més 
efectius a casa contra el Manya-
net Les Corts. La iniciativa sem-
pre va ser dels montcadencs, que 
van arribar a tenir un màxim 
avantatge de cinc gols, 31 a 26. 
Al fi nal, els visitants van maqui-
llar el resultat per deixar-lo en el 
defi nitiu 36 a 33.
Després de quatre jornades, la 
igualtat marca el desenvolupa-
ment de la fase de permanèn-

cia. Entre el segon classifi cat, el 
Terrassa, i el setè, el Banyoles, 
només hi ha tres punts de di-
ferència. Al marge del Poblenou, 
que es destaca al capdavant de 
la classifi cació, sembla que tot es 
decidirà a l’últim moment. Això 
és el que pensa, almenys, Àlex 
Weikert: “Tot es decidirà al fi -
nal. Al marge de que es pugui 
destacar el primer o despen-
jar-se dos o tres a la part baixa, 

estarem sis o set equips en un 
puny. No seria d’estranyar que 
algú acabi baixant amb els 
mateixos punts, però amb pi-
tjor goal average”.

Propers partits. En les pròxi-
mes setmanes, La Salle haurà 
d’enfrontar-se amb el líder a la 
seva pista i rebrà al Miquel Po-
blet, a l’inici de la segona volta, 
a La Garriga. 

HANDBOL. Lliga Catalana

Després de perdre a Terrassa, l’equip d’Àlex Weikert va poder guanyar al Manyanet Les Corts

La Salle dóna passos cap a la 
permanència fent-se forta a casa

Rafa Jiménez | Redacció

Carlos López, en una acció de l’últim partit de La Salle contra el Manyanet |  SANTI ROMERO

La Salle Montcada ISTE va acabar a la quarta posició, amb 4 punts, 
la primera volta de la fase fi nal de la Lliga Catalana. En el seu tercer 
partit a casa, les noies de Juan Manuel Fernández van aconseguir la 
victòria, per un gol de diferència, davant l’Igualada, 23 a 22. A la se-
güent setmana, hi va haver-hi menys sort a la pista del líder, el Gavà. 
La Salle va sortir amb poca convicció i l’equip local no va suar massa 
per aconseguir una còmoda distància. En els últims deu minuts, i tot 
i encaixar un parcial de 3 a 0, les montcadenques van millorar en el 
seu joc, pero ja era massa tard per reaccionar i evitar una contundent 
derrota (32-21). Fernández fa un bon balanç de la primera volta: “Al 
marge de la derrota a Ascó, hem complert amb les previsions. De 
cara a la segona volta, hem de procurar entrenar més per assegurar 
tots els partits que resten al Miquel Poblet” | RJ

La Salle ISTE femení

La Salle acaba la primera volta a la quarta posició

SANTI ROMERO
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Satisfacció a l’UE Montcada pel seu 
domini al Campionat de Catalunya
Els problemes del tercer equip per mantenir la seva categoria, l’únic que enterboleix el bon moment que viu l’entitat

Cap equip sembla capaç d’impe-
dir que l’UE Montcada torni a 
guanyar, per segon any consecu-
tiu, el Campionat de Catalunya 
per equips a la Divisió d’Honor. 
Després de cinc jornades, els es-
caquistes montcadencs han su-
mat cinc victòries que els situen 
al primer lloc. A l’última jornada, 
l’UE va guanyar sense problemes 
el Foment (8,5-1,5) i una setma-
na abans, van derrotar a un rival 
directe, l’UGA, per 4 a 6. Satisfet 
amb el treball del primer equip, 
al president del club, Jaume Iz-
quierdo, només el preocupa que 
el segon i el tercer equip del club 
mantinguin la seva categoria.

Rafa Jiménez | Redacció

Javier Quílez continua sumant medalles en la seva trajectòria en categoria de veterans | CA MOLLET 

L’atleta montcadenc Javier Quílez 
va guanyar la medalla de plata 
–en marxa atlètica– al Campionat 
d’Espanya per a veterans que es va 
disputar el 17 de febrer a Castro 
Urdiales (Cantàbria). L’atleta, tot i 
no haver entrenat a un bon nivell 
en els darrers temps per culpa de 
les lesions, ha entrat amb molt bon 
peu a la categoria de 50 a 55 anys 

ja que dues setmanes abans es va 
proclamar campió de Catalunya al 
Prat de Llobregat a la distància de 
cinc quilòmetres (26’44”). 
El fort vent que va fer durant la 
prova i el fet que fos una distàn-
cia més llarga –10 quilómetres– a 
la que està acostumat van impe-
dir que Quílez pogués superar al 
guanyador, el madrileny Javier 
Moreno, de l’Spartak Getafe.   

Quílez, plata al Campionat 
d’Espanya de veterans 
Rafa Jiménez | Redacció

Com cada temporada, els escaquistes de l’UE Montcada es van fer, davant del pavelló Miquel Poblet, la tradicional foto de família | SANTI ROMERO

Sisè dan 
per tres 
membres més 
del Lee-Young 
La coreana Soomi Jo Lee i els 
montcadencs Diego Carillo i Pas-
cual Palo, membres del club Lee-
Young, van rebre el 23 de febrer, 
a una festa celebrada a la Pobla 
de Mafumet (Tarragona), el sisè 
dan de cinturó negre. D’aquesta 
manera, s’afegeixen a Bernardo 
Fidalgo com els quatre taekown-
distes del club de José Santiago 
que tenen aquesta consideració, 
entregada com a compensació pel 
seu treball en activitats no estric-
tament competitives | RJ

TAEKWONDO

Neix el club de 
ball esportiu 
de l’escola de 
dansa Eva Nieto
L’escola de dansa Eva Nieto ha 
creat el seu club de ball esportiu, 
E.N. Dansa. Presidit per Carles Ci-
rera, el club està format per un total 
de 15 parelles, compreses entre els 
12 i els 55 anys, que començaran a 
competir a partir d’octubre després 
d’un periode d’entrenament. Altres 
9 parelles, entre els 7 i els 25 anys, 
faran pre-competició, mentre que 
altres 20 practicaran el ball esportiu 
sense entrar en competició. L’E.N. 
Dansa s’ha inscrit a l’Associació 
Espanyola de Ball Esportiu i de 
Competició (AEBDC) | RJ

DANSA

ESCACS

ATLETISME
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en 2 minuts
FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA. Segona Divisió

El femení, líder 
amb solidesa

Segueix el còmode lideratge de 
l’Escola de Futbol Montcada al 
Grup Segon de la Segona Femeni-
na. Les noies d’Antonio Moya van 
sumar una altre golejada, consoli-
dant-se com l’equip més ofensiu 
del grup, al camp del Torroella B 
(1-4). A la setmana següent, van 
tenir jornada de descans per la re-
tirada del seu rival, el Palau Solità 
i Plegamans. Ara mateix, el gran 
rival de les montcadenques, amb 
un desavantatge de sis punts, es 
el Rubí, que ha guanyat els seus 
dos últims partits. 

Després de perdre un altre partit 
al camp de l’Oasis per un clar 5 
a 2, pocs podien imaginar que el 
Santa Maria B seria capaç de der-
rotar a l’estadi de la Ferreria al lí-
der, l’Argentona. A la 20a jornada, 
el primer visitava el camp del tret-
zè amb un avantatge de 40 punts 
i sense haver perdut cap partit en 
el que portem de temporada. Tot 
i aquests condicionants en con-
tra, els nois de Víctor Ortega van 
aconseguir el tres punts (2-1) que 
els hi permet millorar la seva deli-
cada situació.

 FUTBOL. SANTA MARIA B. Tercera Regional

El fi lial del Santa Maria dóna la sorpresa contra el líder

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. Primera Divisió

La Salle B s’ha abonat, amb 17 
punts, a la cinquena posició del 
Grup Segon de la Segona Catalana. 
El calendari li va permetre jugar dos 
matxs consecutius al Miquel Poblet, 
però només va poder guanyar-ne 
un, contra el CE Molins de Rei, pe-
núltim classifi cat, amb un contun-
dent 38 a 21. La història va ser molt 
diferent una setmana més tard. El 
líder del grup, el Sant Joan Despí, va 
demostrar perquè només ha perdut 
un partit en 17 jornades i va marxar 
de Montcada amb una victòria cla-
ra, 19 a 26. La Salle B jugarà el seu 
últim matx a la Segona Catalana a la 
pista del BM Polinyà.             

FUTBOL SALA. 
AE CAN CUIÀS B 

No hi ha canvis a la classifi cació 
del Valentine B, al Grup Sisè de 
la Tercera Catalana. Tot i que el 
seus dos últims partits es van 
resoldre amb victòria, l’equip de 
Miguel Blanco continua al cinquè 
lloc amb 32 punts, els mateixos 
que té, encara que amb un par-
tit menys, l’UE Claret. A la 19a 
jornada, els montcadencs van 
aconseguir la victòria a la pista 
del cuer, el Can Canyelles, per 18 
punts de diferència, 50 a 68. Una 
setmana més tard, el Valentine B 
va donar un autèntic espectacle 
en derrotar al segon classifi cat, el 
B.C. Tecla Sala B, amb un avan-
tatge de 28 punts, 99 a 71. 
Després de 20 matxs, els mont-
cadencs acumulen un balanç de 
12 victòries i 8 derrotes. El mes 
de març el començaran amb un 
partit a la pista del CB Santa Co-
loma B i després, rebran al Miquel 

Poblet al líder, el CE Universitari, en 
una prova de foc sobre les seves 
veritables possibilitats.

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

El Valentine B passa per sobre del segon

Rafa Jiménez     

No canvia el desolador panorama 
del sènior B del CB Elvira Cuyàs, 
que tampoc va poder sumar cap 
punt en els seus dos últims partits 
contra rivals que estan situats a la 
part mitja-baixa de la classifi cació. 
L’Escola Ipse se’n va emportar els 
dos punts de la seva visita al Gim-
nàs Municipal amb un 45 a 58. En-
cara van anar pitjor les coses a la 
pista de l’AE Sant Andreu B, on va 
encaixar una contundent derrota 
de 25 punts, 64 a 39. Últims clas-
sifi cats amb només una victòria en 
17 jornades, els montcadencs tin-
dran com a propers rivals a l’Imma 
B i el Joventut Les Corts C. 

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS B. C. Catalunya B 

El sènior B no pot sortir de l’últim lloc

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial 

El líder conserva la seva posició

El sènior A, líder en solitari 
El sènior A de l’AE Can Cuiàs es 
manté al primer lloc a la Primera 
Divisió Territorial, tot i haver perdut 
el seu tercer partit de tota la tem-
porada contra el tercer classifi cat, 
el Santivicentí B (6-1). Altres dues 
victòries, una en el matx ajornat 
contra el FS Bar Fernando (3-4) i 
una altra a casa contra el Newsport 
(6-2), permeten a l’equip d’Alfonso 
Anés conservar el seu lloc de privi-
legi, esperant al que faci el Ripollet, 
segon amb un punt menys, en un 
partit que té ajornat. Tots dos s’en-
frontaran d’aquí a dues jornades a 
la Zona Esportiva Can Cuiàs.

SANTI ROMERO

El CB Elvira Cuyàs s’ha re-
cuperat perfectament de 
l’ensopegada que va patir 
contra el Martorelles i va 
sumar dues victòries més 
en el seus següents partits 
al Campionat Territorial de 
Barcelona. A la 18a jornada, 
els jugadors de Xavier Torre-
blanca no van tenir proble-
mes per guanyar a la pista 
del Lliçà d’Amunt B, situat a 
la part baixa de la taula, per 
27 punts de diferència (47-
74). Al següent matx, els 
montcadencs tampoc van 
patir massa per guanyar a 
casa al tercer classifi cat, el 
CB Caldes de Montbuí C, 
per 84 a 72. 
L’Elvira Cuyàs manté la seva 

lluita particular pel lideratge amb les Franqueses, que ara mateix té dos 
punts menys a l’espera de jugar un partit ajornat. En el seu horitzó imm-
mediat, els montcadencs jugaran contra dos equips de la part mitja de la 
classifi cació: el CB Santa Perpètua i el CB Sentmenat. 

SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. Segona Catalana 

La Salle B ni baixa ni puja llocs a la taula

El sènior B de l’AE Can Cuiàs 
continua sense poder encade-
nar dues victòries consecutives, 
fet que l’impedeix pujar llocs a la 
classifi cació. El balanç en els seus 
últims dos partits va ser d’un tri-
omf a casa, contra el cuer, el Nova 
Lloreda Nord, per un ajustat 2 a 
1 i una derrota com a visitant, a 
la pista del quart classifi cat, el CE 
Pantiquet (8-3). Després de 17 
jornades, es manté a la novena 
posició, amb 23 punts,  del Grup 
Sisè de la Segona Divisió B Ter-
ritorial.

SANTI ROMERO

El segon equip no 
puja del novè lloc

SANTI ROMERO SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

El Santa Maria B d’Ortega, primer equip que pot derrotar al líder, l’Argentona  | SANTI ROMERO

Cap equip sembla en condicions de moure a l’EF Montcada del primer lloc del grup | SANTI ROMERO
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BÀSQUETBÀSQUET
Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C

JORNADES  RESULT.
19 Fiat Olivar - Valentine A   75-63
18 Valentine A - CB Olesa  83-69

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valentine Montcada  20 34
2 River Andorra 20 34
3 U.G.T. Aragón  20 34

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6

JORNADES  RESULT.
19 Can Canyelles - Valentine B   50-68
20 Valentine B - BC Tecla Sala B  99-71

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CE Universitari                  20 36
2 BC Tecla Sala B                19 34
3 BC Sant Joan Despí               19 33
5 Valentine B 20 32

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1

JORNADES  RESULT.
18 Valentine - Lluisos Gràcia  72-63
19 Argentona - Valentine     66-32

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1    CB Femení Cerdanyola A     19 37
2 Nikart - S.E.S.E.                  17 33
3 CB Argentona A         19 33
16 Valentine 18 20

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior

JORNADES  RESULT.
18 Lliçà d’Amunt B - E. Cuyàs A   47-74
19 E. Cuyàs A - Caldes B   84-72

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Elvira Cuyàs A              19 37
2 CE Les Franqueses Tanivet A      18 35
3 CB Caldes Montbui C            19 34

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

JORNADES  RESULT.
18 Elvira Cuyàs B - Escola Ipse   45-58
19 St Andreu B - Elvira Cuyàs B   64-39

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Corazonistas Euroval B           18 35
2 CB Caldes Montbui B            18 33
3 UE Lima-Horta B                17 33
15 Elvira Cuyàs B 18 19

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

JORNADES  RESULT.
6 Salt - CB Montcada    88-81
7 CB Montcada - Maristes   96-75

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Tarragona 2016 A             7  13
2 Albert Disseny - CB I Um A        7  12
3 Chocolat Factory                   7 11
7 CB Montcada  6  8

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

JORNADES  RESULT.
19 CB Montcada B - Esplugues B   56-69
20 CB I UM - CB Montcada B   64-55

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 UE Mataro B                    20 37
2 CB Sant Josep B       19 36
3 Akasvayu Girona B                 20 36
13 CB Montcada 20 25

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

JORNADES  RESULT.
19 Parets B - CB Montcada B    64-44
20 CB Montcada B - Lima Horta   52-89

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Castelldefels 18 33
2   UE Lima-Horta              19 33
3 Sabadell             19 33
14 CB Montcada 18 21

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

JORNADES  RESULT.
6 CB Montcada - Sferic Terrassa   67-78
7 CB Montcada - Axa Barça   59-88

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Axa F.C. Barcelona B              7 14
2 Sferic Terrassa A                 7 14
3 CB Igualada A                   7  13
4 CB Montcada  7 10

CB Montcada cadet C
Cadet Fase regular C2 - Grup 2

JORNADES  RESULT.
6 Aecam - CB Montcada    83-42
7 CB Montcada - St Cebrià   57-76

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CE Escola Del Carme               6 12
2 CB Sant Cebria                6  11

3 AESC Ramon Llull                    7  11
6 CB Montcada  6  7

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

JORNADES  RESULT.
6 CB Montcada - La Mercé   55-78
7 Escola Pia Igualada - CB Montcada   42-43

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola Pia Igualada               6  10
2 CB Sant Just                 5  9
3 CB Sant Quirze           6  9
5 CB Montcada  5  7

CB Montcada infantil A
Infantil A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
6 Barberà - CB Montcada   42-65
7 Descansa CB Montcada   

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 JAC Sants                        6 12
2 CB Vilassar De Dalt A           6  11
3 CB Montcada A                        5  8

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

JORNADES  RESULT.
6 Badalones - CB Montcada    Ajorn.
7 CB Montcada - Sant Josep B   46-67

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Josep B                     7  13
2 Joventut Badalona D               7  13
3 Premià B               7  11
9 CB Montcada  5 5

CB Montcada mini A
Mini A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
6 La Garriga - CB Montcada   69-86
7 CB Montcada - Sta Perpètua   91-83

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Santa Perpètua Mixte A       6  11
2 CB Canet      7  10
3 Argenta Granollers B              5  9
4 CB Montcada  5  9

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

JORNADES  RESULT.
6 Calella - CB Montcada   75-35
7 CB Montcada - L’Ametlla   66-40

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Llinars A                                   6  12
2 CB Vilassar De Mar B            7  12
3 CB Premià A  6  11
4 CB Montcada  6  9

CB Montcada premini A
Premini nivell A - Grup 1

JORNADES  RESULT.
6 Mollet - CB Montcada    58-70
7 CB Montcada - Sabadell   72-54

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Montcada A 7 13
2 Gramenet Bàsquet Club A           7  12
3 Sant Gervasi               6  11
                     
CB Montcada premini B

Premini nivell B - Grup 8

JORNADES  RESULT.
6 Jesús Maria - CB Montcada   53-24
7 CB Montcada - Sta Perpètua  39-58

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Castellar B                 7  13
2 CB La Salle Horta A             7  13
3 CE Sant Nicolau                   6  11
8 CB Montcada  7  8

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

JORNADES  RESULT.
17 Elvira Cuyàs - Escolapis Sarrià  69-57
18 Europa - Elvira Cuyàs  68-40

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Ripollet                      17 32
2 CB Elvira Cuyàs                  17 30
3 AE Sallent                       17 27

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

JORNADES  RESULT.
18 Ronda - Elvira Cuyàs  89-41
19 Elvira Cuyàs - Cervellò   44-51

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 AD Femení Ronda                  15 30
2 CB Castellar                     15 28
3 CB Mira-Sol Uesc                 15 28
9 Elvira Cuyàs 16 19

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

JORNADES  RESULT.
6 UESC - Elvira Cuyàs  33-57
7 Sant Jordi - Elvira Cuyàs   43-59

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 UE Gaudí A                      7 14
2 UE Claret             7  11
3 Mazda Viacar                       6  10
5 CB Elvira Cuyàs  5  8

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

JORNADES  RESULT.
19 Can Sant Joan - Sant Jordi   95-72
20 Llavaneres - Can Sant Joan   79-53

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Llinars B                   19 35
2 CB Llavaneres A                19 35
3 Santa Perpètua                  19 34
9 Can Sant Joan 19 27

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

JORNADES  RESULT.
6 Can St. Joan - Cesp Safa  51-41
7 La Llagosta - Can St. Joan   10-100

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 SESE C               6  11
2 El Masnou                          6  10
3 Cesp Safa                       7 10
4 Can Sant Joan  6  9

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

JORNADES  RESULT.
6 Can St. Joan - Gramanet   47-58
7 Parets - Can St. Joan   56-57

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CE Sant Nicolau                        7 13
2 Valldemia                  6  12
3 CN Sabadell                        6  11
8 Can Sant Joan  6  7

CB La Salle júnior
Camp. Júnior B - Grup 6

JORNADES  RESULT.
19 Ametlla - La Salle   52-65
20 Sant Andreu - La Salle   60-29

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Llinars B                   19 35
2 CB Llavaneres A                19 35
3 Santa Perpètua                  19 34
15 CB La Salle 18 20

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

JORNADES  RESULT.
18 La Salle - Ipsi   43-53
19 Jesus Maria - La Salle   51-58

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Salle Comtal - Font                15 27
2 Maristes Sants-Les Corts                 13 26
3 Safa Horta           14 26
8 CB La Salle 16 22

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A 
Primera divisió catalana

JORNADES  RESULT.
25 CD Montcada - FE Figueres   3-1
26 Amposta - CD Montcada   4-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cornellà   26 51
2 Amposta  26 51
3 Prat  26 51
15 CD Montcada 26 29

UE Santa Maria A 
2a regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
21 Parets - Sta. Maria   2-0
22 Sta. Maria  - Lliçà d’Avall   4-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà  22 48
2 La Torreta  22 47
3 Cardedeu 22 44
13 Sta. Maria 22 26

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5

JORNADES  RESULT.
19 Oasis - Sta. Maria B  5-2
20 Sta. Maria B -Argentona  2-1

CLASSIFICACIÓ  PJ PTS
1 Argentona   20 55
2 Premianense   20 39
3 Oasis  20 37
13 Sta. Maria B 20 18

UE Sant Joan Atlètic 
2a  regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
21 St. Joan - Martorelles  0-3
22 Motornès Nord - St. Joan   1-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà  22 48
2 La Torreta  22 47
3 Cardedeu 22 44
6 St. Joan At. 22 38

Sènior femení
2a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
17 Torroella B - EF Montcada   1-4
18 EF Montcada - Palau Solità-Plegamans  Ajorn. 

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola de Futbol Montcada  16 42
2 Rubí B  16 36
3 San Mauro 17 35

EF Montcada juvenil
Juvenil 2a divisió - Grup 20

JORNADES  RESULT.
17 EF Montcada - Llinars   1-3
16 Caldes Montbuí - EF Montcada   Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles 16 40
2 Escola De Futbol Montcada  15 33
3 Bellavista Milán  14 30

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

JORNADES  RESULT.
19 EF Montcada - Llinars  Ajorn.
20 Lliçà d’Amunt - EF Montcada   3-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu  19 52
2 Montornes  19 46
3 Canovelles  18 44
9 EF Montcada 18 22

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

JORNADES  RESULT.
17 Centelles - EF Montcada  6-2
18 EF Montcada - Lliça d’Avall  1-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Granollers, EC C  14 42
2 Bellavista Milan C    14 37
3 Manlleu AEC D  15 34
7 EF Montcada 15 19

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

JORNADES  RESULT.
19 EF Montcada A - P. Solità-Plegamans  6-0
20 OAR Vic - EF Montcada A   Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mollet UE A   20 47
2 Escola De Futbol Montcada A  19 42
3 Lliça D’Amunt A  19 42

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

JORNADES  RESULT.
17 Montornès - EF Montcada B   1-4
18 EF Montcada B  - P. B. B. La Roca  7-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets A  15 40
2 Escola De Futbol Montcada B  15 35
3 La Torreta A  16 35

EF Montcada aleví A
Aleví. 1a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
19 I. Alzamora - EF Montcada A   1-1
20 Catalonia UB - EF Montcada A    3-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia A  20 60
2 Badalona C  20 53
3 Unifi cación Bellvitge A  20 38
7 EF Montcada 20 30

EF Montcada aleví B
Aleví. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
19 La Torreta - EF Montcada B  7-1
20 EF Montcada B - LLiçà d’Amunt  2-8

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt A  20 54
2 Mollet U.E. A  19 50
3 La Torreta  20 47
13 EF Montcada 20 10

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

JORNADES  RESULT.
17 Ametlla Vallès - EF Montcada A   1-5
18 EF Montcada A  - P. Solità-Plegamans   12-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada A  16 45
2 Polinyà A  15 42
3 Canovelles B  15 39

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

JORNADES  RESULT.
17 EF Montcada B - P. Solità-Plegamans   10-3
18 Lliçà d’Amunt - EF Montcada B   6-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt D  16 42
2 Parets C  16 41
3  Canovelles C 16 40
6 EF Montcada B 16 24

EF Montcada prebanjamí 
Prebenjamí F7 - Grup 4

JORNADES  RESULT.
17 EF Montcada - Montornès  14-1
18 Lliçà d’Amunt - EF Montcada    0-11

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada A  18 54
2 La Torreta A  18 48

3 Unifi cació Sta.Perpètua A  18 45

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

JORNADES  RESULT.
19 Game’s Gallery - Manacor   8-2
21 Game’s Gallery - Canet  2-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CF Corbera  21 49
2 Santvicentí FS  21 43
3 Epic Casino FS  21 41
6 Game’s Gallery 21 36

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3

JORNADES  RESULT.
16 Santvicentí - Can Cuiàs A     6-1
13 FS Bar Fernando - Can Cuiàs A  3-4
17 Can Cuiàs A - Newsport    6-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Can Cuiàs A  17 42
2 FS Ripollet B  16 41
3 FS Santvicenti B  17 35

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

JORNADES  RESULT.
16 Paniquet - Can Cuiàs B  8-3
17 Can Cuiàs B - Nova Lloreda Nord  2-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta A  17 44
2 Manent Rambla CFS A  16 36
3 Penya Barcelonista Johan A  16 36
8 AE Can Cuiàs B 17 23

FS Montcada juvenil
Juvenil Nacional - Grup 6

JORNADES  RESULT.
16 FS Montcada - R. Santa Coloma  5-2
17 Les Corts - FS Montcada    Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 FC Barcelona  A  16 42
2 AE Les Corts Ubae  A  14 40
3 CE Escola Pia Grugesa  A  16 35
7 FS Montcada  14 19

FS Montcada infantil
Divisió d’honor infantil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
16 Descansa FS Montcada
17 Castellterçol - FS Montcada   0-10

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Garcia  “A”  16 45
2  CFS Esparreguera “A” 15 40
3 A.E. Les Corts Ubae  “A”  15 39
6 FS Montcada 14 27

FS Montcada aleví A
1a divisió aleví - Grup 2

JORNADES  RESULT.
14 FS Montcada - Cardedeu   16-0
15 Esportiu Rubí - FS Montcada  1-7

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Finques Centelles  A  14 40
2 FS Montcada A  14 36
3 FS Parets A  15 33

FS Montcada aleví B
1a divisió aleví - Grup 3

JORNADES  RESULT.
14  Sta. Perpètua - FS Montcada B  2-9
15  FS Montcada B - Montornès  11-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 FS Montcada B 14 42
2 Unión Las Palmas 14 39
3 San Joan de Vilassar 14 28

FS Montcada benjamí
Divisió honor benjamí -  Grup 1

JORNADES  RESULT.
14 Canet - FS Montcada   3-4
15 FS Montcada - FS García  1-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CFS Esparreguera A  14 42
2 CFS Palau A  15 36
3 Teià Futbol Cinc A  15 33
5 FS Montcada 13 18

EF Montcada juvenil A
2a divisió juvenil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
16 Sagarra B - EF Montcada A   8-4
17 EF Montcada A - Sant Joan de Vilassar  -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius Futbol Sala A  14 35
2 FS Dosrius A 16 33
3 Club F.S. Sagarra  B  15 32
10 EF Montcada 15 15

EF Montcada juvenil B
3a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
16 EF Montcada B - Les Fonts   5-4
15 S. E. Sesrovires - EF Montcada B   Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS

1 FS Bonaire  A  16 37
2 CN Sabadell A 16 35
3 AEE Forat Del Vent A  16 34
5 EF Montcada B 15 30

AE Can Cuiàs juvenil
2a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
16 Castellbisbal - Can Cuiàs   6-7
17 Can Cuiàs - Bosco Rocafort  4-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants A  16 44
2 FS Sant Just A  17 43
3 Escola Pia Igualada A  16 32
6 AE Can Cuiàs 16 27

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A

JORNADES  RESULT.
3  H. Terrassa - La Salle    26-25
4  La Salle - HC Manyanet Les Corts  36-33

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Poblenou Handbol   12 18
2 H. Terrassa 12 15
3 La Salle A 12 14

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

JORNADES  RESULT.
16 La Salle B - Molins de Rei  38-21
17 La Salle B - H. Sant Joan Despí   19-26

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H. Sant Joan Despí     17 30
2 BM Polinyà 17 24
2 CH Amposta    17 23
5 La Salle B 17 17

La Salle femení
Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
4 La Salle - CH Igualada  23-22
5 CH Gavà - La Salle    32-21

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CH Gavà    5 8
2 BM Granollers  4 6
3 CH Igualada    5 4
4 La Salle ISTE  5 4

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

JORNADES  RESULT.
3 La Salle A - H. Vic   23-30
4 H. Banyoles - La Salle A     34-24

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CH Sant Quirze 3 5
2 H. Vic 3 5
3 H. Terrassa 4 4
6 La Salle A 4 2

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

JORNADES  RESULT.
15 Descansa La Salle B   
16 La Salle B - Les Franqueses B   26-26

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 OAR Gracia Sabadell     10 12
2 CE Molins De Rei     10 8
3 CH Sant Miquel     11 8
8 La Salle B 10 2

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

JORNADES  RESULT.
5 CH Vilamajor - La Salle   39-24

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CE Tortosa     4 8
2 CH Vilamajor     4 6
3 Remosa Sa Súria    4 3
5 La Salle  4 0

La Salle infantil
Copa Federació -Grup 1

JORNADES  RESULT.
3 La Salle - La Salle Bonanova  45-38
4 Sant Martí Voramar - La Salle    46-36

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Avenç    4 8
2 Sant Martí Voramar    4 8
3 Liceu Francès 4 6
6 La Salle  4 4

ATLETISMEATLETISME

Campionat d’Espanya 
de marxa de veterans
17 de febrer de 2008 (10 Km)

LLOC NOM TEMPS
1 Moreno Mate, Javier 54:00
2 Quílez Lázaro, Javier 55:45
3 Amorós Morales, Eduardo 59:12

resultats i classifi cacions



371a quinzena | Març 2008 Esports

La col·locació de seients i una 
coberta culminen les obres
Amb aquesta actuació es completen les millores, que van començar amb la instal·lació de la gespa 

CAMP DE FUTBOL DE CAN SANT JOAN

KARATE

Les obres de condiciona-
ment del camp de futbol de 
Can Sant Joan s’han com-
pletat amb la instal·lació de 
300 seients més i una mar-
quesina que cobreix pràcti-
cament la totalitat de la gra-
deria, de 35 metres linials. 
Les actuacions de millora 
van començar ara fa un any 
amb la col·locació de ges-
pa artifi cial, aprofi tant una 
subvenció de 360.000 euros 
atorgada per el Consell Ca-
talà de l’Esport, organisme 
que pertany a la Generalitat.  
Aquest material té diversos 
avantatges com la seva du-
rada i el seu fàcil manteni-
ment. La presentació de la 
gespa artifi cial va tenir lloc 
al juny del 2007. 

Actuacions prèvies. Els tre-
balls d’adequació del camp 
no només van consistir a 
col·locar la gespa artifi cial 
sinó que es va aprofi tar per 

millorar la xarxa d’aigua i 
per posar al mateix nivell 
tot el terra de la instal·lació 
esportiva, eliminant així uns 
baixants que, a més, suposa-
ven una barrera arquitectò-
nica. “Si volem incentivar 
la pràctica de l’esport, 
hem de començar per ofe-
rir als ciutadans uns equi-
paments de qualitat ade-
quats a les necessitats de 
tothom”, ha indicat el presi-
dent de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), 
Juan Parra (PSC). 

Silvia Díaz  |  Redacció

El Shi Kan guanya 
cinc medalles

El camp de Can Sant Joan amb els nous seients i la coberta | PREMSA 

L’atleta de la Joventut Atlè-
tica Montcada (JAM), Yeli 
Sagna, es va proclamar 
campió de Catalunya de 
cros de la categoria aleví. 
En el campionat també 
van participar els corre-
dors de promoció locals 

David Heredia, Paula Te-
ruel, Alba Mayà, Adrián 
Serrano, Aitor Cámara, 
Aida Ariza, Sara Zamar-
reño, Oalid Nassiri, Lluís 
García i Francisco Acuña. 
La Final Nacional de cros 
federat es va disputar a Vic 
el 17 de febrer.

Yeli Sagna, campió 
de Catalunya de cros
Núria Sánchez  |  Redacció

ATLETISME

Els karatekes del Shi Kan 
van obtenir bons resultats 
al Campionat de Catalu-
nya de Cata i Kumité que 
es va disputar a Montcada 
el 16 de febrer. Els esportis-
tes locals van guanyar un 

total de cinc metalls. Cal 
destacar les medalles d’or 
dels infantils Joan Muñoz 
i Rubén Serrano, així com 
els guardons de bronze de 
l’infantil Andrés Abejón i 
dels juvenils Miguel Ángel 
Colom i Kevin André.

Núria Sánchez  |  Redacció

en 2 minuts...

> Segona etapa del Camí dels Càtars
El centre excursionista El Cim va fer el 9 de febrer la se-
gona etapa del Camí dels Càtars, entre Peguera i Gósol. 
A la sortida van participar un total de 38 persones que van 
fer una distància de 19 quilòmetres. Els participants –a la 
imatge– van poder gaudir d’uns meravellosos paisatges 
nevats mentre realitzaven la travessia. La propera expe-
dició tindrà lloc el proper 29 de març i els participants re-
prendran la sortida des de Gósol fi ns a Bagà | NS

L’Escola de Natació Montcada va obtenir bons resultats a la 
segona jornada prèvia de les comarcals, que es va disputar 
a Ripollet el 16 de febrer. Els nedadors locals van aconseguir 
un total de 9 pòdiums. Cal destacar els primers llocs d’Ana 
Suárez, Mireia Prats i Clara Romero; les segones posicions 
de Marc Ribas i Clara Romero; i els tercers llocs de Marc 
Grau, Joan Grau, Miguel Pérez i Marta Sánchez | NS

> L’Escola local obté nou pòdiums
SANTI ROMERO

Els escaquistes locals van fer un bon paper a la segona jornada | UEM

El Shi Kan va sumar cinc medalles a la fi nal nacional | SANTI ROMERO

Els jugadors de l’UE Mont-
cada que van participar 
a les dues darreres jorna-
des de les territorials van 
fer uns bons resultats. El 
dia 16 de febrer, a Mollet, 
en categoria sots-10, van 
guanyar 2,5 partides de 
6 disputades; en sots-12, 
van aconseguir 5,5 d’11 
i en sots-14 van obtenir 4 de 

6. Una setmana més tard, a 
la Colònia Güell, els sots-10 
van tenir una actuació molt 
bona amb 3 victòries de 4 
partides. Els sots-12 tam-
poc ho van fer malament 
–5,5 de 12– i els sots-14 van 
estar més discrets –2 de 9–. 
El primer cap de setmana 
de març, a Calella, torna 
la competició a les fases 
territorials de Barcelona.

Bons resultats de 
l’UE a les territorials

ESCACS

Yeli Sagna ha guanyat el campionat de Catalunya de cros  | JAM

Núria Sánchez  |  Redacció

> Es prorroga la lliga d’hivern
La Lliga d’hivern de futbol-7 que organitza l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME) s’ha prorrogat fi ns al mes 
de juny. La competició tindrà vuit partits més amb una 
jornada de descans per equip i la fase regular fi nalitzarà 
el 13 de juny | NS

Conveni de col·laboració dels consells esportius

El regidor d’Esports i president de l’IME, Juan Parra 
(PSC), va signar, com a president del Consell Es-
portiu del Vallès Occidental Sud amb els consells 
esportius de la província de Barcelona, el Conveni 
Marc de col·laboració per a la realització d’activitats 
físico-esportives adreçades a la població. La signa-
tura –a la imatge– va tenir lloc a l’Escola Industrial 
de la Diputació de Barcelona. Per part de la Dipu-
tació, va signar el president delegat de l’Àrea d’Es-
ports, Josep Monràs, alcalde Mollet | NS

> Segona jornada del Mundialet
66 joves. dividits en 11 equips, participen al 29 de febrer a la 
segona jornada del Mundialet de futbol sala que  organitza 
la Taula Cívica de la Ribera a la pista esportiva del barri | LR 
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La tècnica de l’1 contra 1 al 
2 contra 2 és el tema cen-
tral del cinquè Campus de 
Setmana Santa que organit-
za el CB Montcada els dies 
17, 18 i 19 de març i que es 
desenvoluparà a les instal-
lacions de la Zona Esporti-
va Centre (Bonavista, s/n) 
de 9.30 a 13.30h. L’activitat 
s’adreça a nois i noies nas-
cuts entre el 1994 i el 2001 
i els continguts d’aquesta 
cinquena edició són el re-
bot, la passada i la recepció. 
En aquest Campus també 
s’incidirà en els aspectes bà-
sics de l’atac i la defensa i el 
joc real en el 2 contra 2. 

Objectiu. Els coneixements 
que es posaran a l’abast 
dels participants els perme-
tran aprendre els aspectes 
tècnics en la defensa, treba-
llar els recursos per acon-
seguir un bon atac, incidir 

en la passada i fomentar 
la creativitat en el joc; re-
soldre els confl ictes en el 
moment d’agafar un rebot 
i també fomentar el joc en 
equip. Per dinamitzar el 
Campus, el CB Montcada 
posa a l’abast dels jugadors 
un equip de professionals, 
tècnics i educadors. La jor-
nada es complemetarà amb 
concursos, competicions, 
premis i una samarreta de 
regal per tots els partici-
pants. Aquests també re-
bran la visita de jugadors de 
l’equip sènior del Valentine 
d’EBA que aportaran expe-
riències. Les inscripcions al 
Campus, que té un preu de 
60 euros, s’han de fer fi ns al 
5 de març a les ofi cines del 
CB Montcada (Bonavista, 
10), de dilluns a divendres, 
de 18.30 a 20.30h. També 
es pot trucar als telèfons 
935 647 171 i 629 653 102 
o bé enviar un correu elec-

trònic a l’adreça cbmontca-
da@hotmail.com.

Trobades de bàsquet. Un 
grup de jugadors del CB 
Montcada, nascuts entre el 

1998 i el 1999, participa a 
les Trobades de Bàsquet de 
la Federació. Les pròximes 
cites són el 30 de març, a 
Montcada, i el 20 d’abril, a 
Castellar.

El Campus de Bàsquet incideix en 
els aspectes de l’atac i la defensa

A la imatge, un entrenament del campus de l’any passat | ARXIU/SILVIA DÍAZ

El conjunt sots-21 del CB 
Elvira Cuyàs es manté a dos 

punts del líder, el Ripollet. El 
conjunt local ha perdut un 
matx inesperat, però es man-

té segon del Grup Quart del 
Nivell B, amb 30 punts. En 
les darreres dues jornades, el 
bloc local va vèncer als Es-
colapis de Sarrià per 69 a 57 
i va caure, sorprenentment, 
contra l’Europa B –vuitè 
classifi cat– per un clar 68 a 
40. Els locals es troben en 
una bona posició ja que el 
seu màxim perseguidor, el 
Sallent, se situa tercer amb 
27 punts i tres derrotes més 
que l’Elvira, que ha perdut 
quatre partits en 17 jorna-
des de lliga.

Partit important. En la jor-
nada 19, els locals tenen 
descans i es preparen per el 
partit de la jornada 20. El 
sots-21 visitarà la pista del 
quart classifi cat, el Bàsquet 
Can Perallada. El matx és 
important per seguir man-
tenint-se al segon lloc.

El conjunt local va encaixar una derrota inesperada contra l’Europa

El sots-21 es manté a dos 
punts del líder, el Ripollet

Núria Sánchez  |  Redacció

El sots-21 va perdre. inesperadament, contra l’Europa | SANTI ROMERO

El termini d’inscripció a l’activitat estarà obert fi ns al 5 de març i es pot tramitar a les ofi cines del club

Sílvia Díaz  |  Redacció

BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

BÀSQUET. CB Montcada

El preinfantil del CEB Can 
Sant Joan ha aconseguit el 
primer triomf de la segona 
fase. El conjunt, dirigit per 
Daniel Sanchís i Samuel 

Fernández, va guanyar a la 
pista del Parets per un ajustat 
56 a 57. Els locals ocupen la 
penúltima posició del Grup 
Tercer del Nivell B-1, amb 7 
punts. 

El preinfantil suma 
la primera victòria 

BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

Núria Sánchez  |  Redacció

El preinfantil obté el primer triomf de la segona fase | SANTI ROMERO

El júnior femení del CB La 
Salle s’ha col·locat a la zona 
mitja de la taula després de 
sumar la cinquena victòria 
de la temporada. L’equip 
que entrena David Muñoz, 
ocupa la vuitena posició, 
amb 20 punts, del Grup 
Tercer del Nivell B. Les 
locals s’han allunyat de les 
darreres posicions i estan a 
tan sols una victòria de la 
cinquena posició, que ocu-
pa l’Ipsi. 

Millora de joc. En els darrers 
partits, el femení va perdre 
a casa contra l’Ipsi per 43 a 
53 i es va imposar a la pista 
del Jesús Maria i Josep (51-
58). Les locals han millorat 
el joc i estan aconseguint 
els resultats esperats. En la 
propera jornada, La Salle 
rebrà la visita de La Salle 
Comtal.

El femení es 
col·loca a 
mitja taula

BÀSQUET

Núria Sánchez  |  Redacció

,

L’ infantil A del CB Montca-
da està realitzant una molt 
bona segona fase. L’equip 
que dirigeix Ismael Sistrac-
hs ha guanyat tres partits 
en cinc jornades i ha mi-
llorat el seu nivell de joc 
respecte la primera fase. 
L’equip local, que participa 
al Grup Primer del Nivell 
A2, és tercer amb 8 punts. 
A la darrera jornada dispu-
tada, els locals es van im-
posar 42 a 65 a la pista del 
Barberà.

Torneig Setmana Santa. A 
banda dels bons resultats, 
el conjunt de Sistrachs par-

ticiparà en el XIII Memorial 
David Booth, que organitza 
el Club de Bàsquet Ses Sa-
lines d’Eivissa del 19 al 22 
de març. Aquest és un tor-
neig de molt prestigi a nivell 
nacional i comptarà amb la 
participació d’equips com 
el AC Sants, el Lleida Bàs-
quet i el Reial Madrid.

Cadet A. Per la seva ban-
da, el cadet A –a la imatge– 
continua a la part alta de la 
taula malgrat les darreres 
dues derrotes. Els locals, 
que participen al Grup 
Quart d’Interterritorial són 
quarts amb 10 punts | NS

bàsquet

L’infantil A aconsegueix bons resultats

SANTI ROMERO



391a quinzena | Març 2008 Esports

El benjamí A obté el cinquè 
triomf seguit i es col·loca líder
El conjunt local fi ns el moment només ha perdut un partit en divuit jornades disputades

El benjamí A de l’Escola de 
Futbol Montcada està rea-
litzant enguany una molt 
bona campanya i és líder 
del Grup Catorzè de Sego-
na Divisió. L’equip de San-
tiago Castro s’ha col·locat 
al capdavant de la classifi -
ació amb 45 punts després 
de cinc triomfs consecutius. 
Els locals tan sols han per-
dut un sol partit en 18 jor-
nades. En els dos darrers 
partits, el benjamí A es va 
imposar al camp de l’Amet-
lla del Vallès per 1 a 5 i va 
guanyar a casa contra el 
Palau B per un clar 12 a 0. 
El conjunt de Castro està 
assolint l’objectiu d’apren-
dre futbol i passar-s’ho bé, 
alhora d’obtenir molt bons 
resultats. El bloc seguirà 
treballant en aquesta línia 
per poder aconseguir l’as-
cens a Primera Divisió.

Futbol Sala. Per la seva 
banda, el juvenil B de fut-
bol sala de l’EF Montcada 
s’ha col·locat a la part alta 
de la classifi cació després 
dels bons resultats de les 

darreres jornades. L’equip 
de José Luis Carrasco és 
cinquè del Grup Primer 
de Tercera Divisió, amb 
30 punts, a tan sols 7 del 
líder, l’FS Bonaire. Els lo-

cals porten quatre jornades 
consecutives sense perdre 
i en la darrera jornada de 
lliga disputada es van im-
posar a Les Fonts per un 
ajustat 5 a 4.

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL. EF Montcada

El benjamí A ha guanyat cinc partits consecutius i s’ha col·locat líder en solitari | SANTI ROMERO

El juvenil de futbol sala de 
l’AE Can Cuiàs continua la 
seva bona ratxa de victòri-
es i es manté a la part alta 
de la taula. L’equip, dirigit 
per Rafael Nosete, ocupa la 
sisena posició del Grup Se-
gon de Segona Divisió amb 
27 punts, a tan sols cinc del 
tercer classifi cat, l’Escola Pia 
d’Igualada. Per la seva ban-
da, l’equip local té dos par-
tits ajornats que el podrien 

col·locar a les primeres po-
sicions. El juvenil és un dels 
equips més forts a casa i tan 
sols ha perdut un matx dels 
set disputats a les pistes del 
barri.

Resultats. A les dues darre-
res jornades, el juvenil va 
guanyar 6 a 7 al Castellbis-
bal, que ocupa l’antepenúlti-
ma posició i va empatar (4-4) 
contra el Bosco Rocafort a 
les pistes de Can Cuiàs.

El juvenil continua a 
la part alta de la taula

FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

Núria Sánchez  |  Redacció

L’equip cadet A del CH La 
Salle Montcada es manté 
a la cua de la classifi cació, 
del Grup Tercer de Prime-
ra Catalana, amb 2 punts, 
després de no haver pogut 
guanyar cap dels seus dos 
darrers partits. Els montca-
dencs van perdre al Miquel 
Poblet contra el Vic per 7 
gols de diferència, 23 a 30. 
A la setmana següent, van 
tornar a perdre un altre 
matx a Banyoles de forma 
contundent, 34-24.

Infantil. L’equip de Tesi Es-
cobosa ha guanyat el segon 
partit de la segona fase. 
L’infantil, que participa al 
Grup Primer de la Copa 
Federació, ocupa la sisena 
posició després de dues vic-
tòries en tres partits. En els 
darrers enfrontaments, La 

Salle ha guanyat amb un 
favorable 45 a 38 a La Salle 
Bonanova i va perdre con-
tra el Sant Marti Voramar 
A –segon classifi cat– per 46 
a 36. Malgrat la derrota, els 
locals estan a dos punts del 
tercer, el Liceu Francès. 

És cuer amb una victòria i tres derrotes després de quatre jornades disputades

El cadet A baixa posicions 
després de dues derrotes més

Núria Sánchez  |  Redacció

L’equip lasalià no ha pogut guanyar cap dels seus darrers partits | S. ROMERO

HANDBOL. CH La Salle Montcada

El juvenil ha sumat victòries importants i se situa a la part alta | SANTI ROMERO

El prebenjamí del CFS 
Montcada, que participa a 
la Lliga Escolar del Vallès 
Occidental, es manté segon 
després dels bons resultats 
de les darreres jornades. Els 
nois de José Andrés han 
puntuat a les darreres cinc 
jornades i s’han col·locat 
segons en solitari amb 22 
punts, per darrera del Palau 
Solità, que lidera amb 28 
punts. 

Partit clau. A la novena jor-
nada, l’equip local va empa-
tar (3-3) a la pista del Palau. 
El matx va estar força dis-
putat per tots dos conjunts, 
que van realitzar un alt ni-
vell de joc. Els dos equips 
van mostrar la seva millor 
cara fent jugades en equip 
i bons llançaments. Els 
montcadencs van dominar 

el partit durant la primera 
part i al descans guanyaven 
per 1 a 3. Però a la represa, 
els contraris van sortir amb 
moltes ganes de guanyar el 
matx i van aconseguir re-

muntar amb un parcial de 
2-0, empatant fi nalment a 3. 
D’altra banda, a la desena 
jornada, el Game’s Gallery 
va imposar-se amb claredat 
al Vall de Tenes (6-1).

Els locals van empatar (3-3) a la pista del Palau en un partit molt disputat

El prebenjamí és segon després 
de cinc jornades sense perdre

Núria Sánchez  |  Redacció

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

FUTBOL SALA. CFS Montcada

activitats

Jugadors del club van 
assistir el 16 de febrer al 
Palau Blaugrana per veu-
re en directe el partit de 
Lliga de Campions entre el 
Barça i el Kiel | NS



>A títol personal
Pilar Abián

Antonio Centeno
Capacitat, amb diferència. Malgrat ser tetraplègic, Antonio Centeno no se sent discapacitat, si de 
cas, es considera una persona “inDependent” amb diversitat funcional. Tota una declaració de princi-
pis per fer constar que ell, amb 36 anys, vol tenir la possibilitat de viure amb la mateixa llibertat que la 
resta de ciutadans, malgrat estar en cadira de rodes i necessitar assistència personal una mitjana de 
deu hores diàries. El cert és que no demana molt, només decidir aspectes tan bàsics com a quina hora 
es lleva o a quina se’n va a dormir. Aquest montcadenc “exiliat per obligació –diu–, per poder optar 
a un habitatge i estar a prop de la feina” viu ara a Barcelona i és professor de matemàtiques a l’IES 
Icària. Actualment participa en un projecte pilot engegat per l’Ajuntament barceloní anomenat “Cap a la 
Vida Independent” que permet als usuaris autogestionar les seves hores d’assistència personal, una ini-
ciativa promoguda pel Fòrum de Vida Independent, del qual Antonio és un dels principals activistes.

“Vull poder decidir com 
viure la meva pròpia vida”

Com encaixa un adolescent de 13 
anys quedar-se tetraplègic per una 
mala caiguda a la piscina?
La veritat, et trobes molt desubicat. 
La situació familiar a casa ja era prou 
complicada. La meva mare, vídua 
amb quatre fi lls i una pensió ínfi ma, 
no tenia suport de cap mena i els re-
ferents en aquell moment d’una per-
sona amb diversitat funcional no eren 
precisament positius.
Quina visió se’n tenia?
Molt medicalitzada. Ara s’ha evolu-
cionat, tot i que queda molt camí a 
fer, però durant molts anys hem estat 
amagats, anant per carreteres secun-
dàries. Se’ns ha considerat malalts, és-
sers passius que s’han de protegir. En 
resum, ens han tractat com a vaques.
Com a vaques?
Sí. Com a vaques en una granja, ben 
cuidades i alimentades, però sense 
cap més aspiracions en aquesta vida, 

com si la nostra funció fos exclusiva-
ment sobreviure. I nosaltres podem 
aportar i, de fet, ho estem fent, moltes 
coses positives a la societat. 
Quines són aquestes aportacions?
Per exemple, hem aconseguit que el 
transport públic sigui accessible per a 
tothom. Si no puc pujar a l’autobús, 
no sóc jo qui té un problema, és 
l’autobús qui s’ha d’adaptar. I aquest 
és un benefi ci per a tota la societat, 
no només per als qui tenim diversitat 
funcional.
Per què no t’agrada del terme discapa-
citat?
Perquè aquest és un discurs injust, no 
hem de parlar de capacitats, sinó de 
diversitats. Jo estic capacitat per fer 
moltes coses, però la societat no està 
organitzada com perquè pugui exer-
cir els meus drets humans i socials 
com a qualsevol altre ciutadà. És, en 
defi nitiva, una qüestió de dignitat.

Què pot fer la societat per capgirar 
aquesta situació? 
D’entrada, acceptar i reconèixer la 
diversitat humana. La norma no és 
que tots som iguals, sinó que som 
diferents i la societat ha d’estar pre-
parada per garantir que tothom pu-
gui exercir els seus drets.

Veig que tens les idees molt clares.
Moltes d’aquestes refl exions són 
compartides per les persones que 
formem part del Fòrum de Vida In-
dependent. En sóc activista des del 
2004. És una comunitat virtual que 

lluita contra la discriminació de les 
persones amb diversitat funcional. 
Quins països són un referent per als 
membres del Fòrum?
Sobretot els nòrdics. Allà l’estat apor-
ta els recursos necessaris perquè les 
persones que es troben en aquestes 
circumstàncies puguin decidir qui 
els cuida i quantes hores al dia, en 
funció de les seves necessitats.
I a Catalunya, quina és la situació?
Amb la nova Llei de dependència, 
l’usuari com jo, considerat com a gran 
dependent, rebrà una ajuda màxima 
de 800 euros al mes. Amb això no-
més em puc pagar un assistent tres 
hores diàries, quan jo en necessi-
to com a mínim deu. Això signifi ca 
que la família ha de carregar amb tu 
tota la vida. 
Així, doncs, falten recursos?
No és tant una qüestió de recur-
sos, sinó d’entendre quines són les 

nostres necessitats. Si jo no puc 
viure sol, l’estat m’ha de garantir 
una plaça residencial i això costa uns 
30.000 euros anuals, mentre que pa-
gar un assistent personal em costa 
10.000 euros. Però, és clar, a l’Estat 
li surt més a compte que em quedi a 
casa i em cuidi la meva mare. 
Ara, però, vius sol.
Sí, gràcies al projecte pilot “Cap a la 
Vida Independent” que va posar en 
marxa a fi nal del 2006 l’Ajuntament 
de Barcelona. Som nou usuaris que 
rebem suport econòmic per autoges-
tionar la nostra assistència personal. 
Nosaltres decidim a qui contractem i 
en quins horaris, tenim així el control 
de la nostra vida.
I n’hi ha de professionals preparats?
El problema és que els sous són 
baixos, però és una feina que, si la fas 
per vocació, és molt gratifi cant. S’hauria 
de potenciar i dignifi car.

“Durant molts anys 
hem estat amagats, 
considerats com a 
malalts amb l’única 
aspiració de sobreviure”

 PILAR ABIÁN

InDependent


