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El canvi d’itinerari i el bon temps 
van afavorir que la festa dels Tres 
Tombs, celebrada el 2 de març, 
fos una de les més participatives 
de la seva història pel que fa al 
nombre de ciutadans que van 
presenciar la desfi lada. Enguany 
l’Ajuntament va lliurar la placa 
del darrer carreter a la família del 
montcadenc Josep Trias i Ferrer, 
desaparegut al 2002, que va ser 
un dels últims pagesos que va 
viure de l’agricultura.

Centenars de 
montcadencs 
assisteixen 
als Tres Tombs 

Un dels animals de la desfi lada L M.ALMAGRO

> Esports: El Valentine d’EBA suma la quarta derrota consecutiva i es despenja dels tres primers PÀG. 30

Cultura

SANTI ROMERO

PÀG. 25

PUBLICITAT

L’Ajuntament clausura 
defi nitivament el dipòsit 
de ferralla de Can Sant 
Joan.  PÀG. 4

El PSC s’imposa per majoria 
amb un 55,3 % dels vots 
El PPC augmenta en percentatge i CiU es manté, mentre que ICV-EUiA i Esquerra perden suport. PÀG. 3

SANTI ROMERO

L’alcalde i la regidora de Cultura van lliurar a la vídua, Anna Nieto, un ram de fl ors  | LAURA GRAU

ELECCIONS GENERALS ’08

El nou IES 
M.Miró es  
construirà 
a les pistes 
d’atletisme

> PÀG.14

El nou centre podria entrar en marxa el 
curs 2010-2011 i reemplaçaria el de la 
Carrerada que s’ha quedat petit i obso-
let. L’Ajuntament ja ha ofert a la Joven-
tut Atlètica l’antic camp de futbol de la 
Ferreria com a zona d’entrenament.

>CULTURA

PÀG. 26

La sala d’exposicions de la 
Casa de la Vila acollirà fi ns al 13 
d’abril una exposició de pintura 
de Carlos Vilalta, amic íntim de 
l’artista Joan Capella i persona 
molt vinculada al món cultural 
del municipi, que va morir al 
2005. La inauguració, feta l’11 
de març, va comptar amb nom-
brosos amics i familiars que van 
recordar la fi gura de Vilalta.

La Fundació 
Capella recorda 
Carlos Vilalta

L’actriu Núria Gago 
avança els seus nous 
projectes  PÀG.  27
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>Actualitat

RESULTAT DE ELECCIONS GENERALS ‘08

El PSC obté uns
dels millors resultats 
de la seva història
El PPC és la segona força més votada seguida de CiU

El PSC ha estat la força més vo-
tada a Montcada a les eleccions 
generals celebrades el 9 de març 
i que han donat la victòria a Es-
panya al PSOE. Els socialistes 
locals han obtingut 9.153 vots, 
el 55% del total –16.721 sufra-
gis–, que han suposat un 70,5% 
de participació, gairebé 6 punts 
menys que la registrada a les 
anteriors generals, celebrades al 
2004, amb un índex del 76,13%. 
La segona força més votada al 
municipi ha estat el PPC, que ha 
assolit el 16,8% dels vots, 2.804 
en xifres absolutes. Les dades 
obtingudes demostren que, tant 
els socialistes com els populars, 
a Montcada han mantingut pràc-
ticament igual el nombre de vots 
ara fa quatre anys. El PSC, ales-

hores, va aconseguir 9.207 sufra-
gis i el PPC, 2.815.
Les altres tres forces amb repre-
sentació al Ple sí que han expe-
rimentat canvis destacats i totes 
tres han perdut vots. CiU s’ha 
tornat a situar com a tercera for-
ça més votada, amb 2.263 sufra-
gis, ICV-EUiA n’ha sumat 961 i 
Esquerra, 690. Del total de vots 
emesos hi ha hagut 213 en blanc 
i 79 nuls. Per primera vegada, 
s’ha activat a Espanya el sistema 
de vot secret per als invidents 
que ha utilitzat una veïna de Mas 
Rampinyo.

Valoracions polítiques. El primer 
secretari del PSC a Montcada i al-
calde del municipi, César Arriza-
balaga, s’ha felicitat pels resultats 
del seu partit tant a l’àmbit estatal 
com al local. “Han estat unes 
eleccions molt renyides, sobre-

tot pel clima de confrontació i la 
visceralitat que ha emprat el PP 
envers el govern”, ha dit l’edil. 
Per la seva banda, la portaveu del 
grup municipal del PPC, Eva Gar-
cía, ha atribuït la victòria socialista 
a una “campanya de desprestigi 
del PP que han fet el PSOE, el 
PSC i CiU”. García ha agraït el 
suport del seu electorat a Montca-
da, ja que la formació ha pujat en 
percentatge de vot respecte al 2004 
i s’ha situat com a segona força.
El president local de CDC, Joan 
Carles Paredes, ha valorat molt 
positivament que la coalició hagi 
mantingut la seva posició malgrat 
la forta bipolarització que ha ca-
racteritzat la campanya. “CiU –ha 
dit– es manté com un punt cen-
tral de la política espanyola”. 

Víctimes de la bipolarització. El can-
didat número 3 de la llista d’ICV-
EUiA per Barcelona al Congrés, 
el montcadenc Joan Josep Nuet, 
no ha pogut aconseguir l’acta de 
diputat i, per tant, continuarà com 
a senador de la coalició Entesa Ca-
talana durant tres anys més. “La 

nostra coalició ha patit les con-
seqüències de la bipolarització 
i, per això, no hem pogut aug-
mentar ni en percentatge ni en 
nombre de vots”, ha dit Nuet. 
L’anomenat vot útil també ha 

afectat negativament Esquer-
ra, segons ha indicat el presi-
dent d’Esquerra i regidor, Jordi 
Sánchez. “El model bipartidista 
ens ha perjudi cat, en cara que 
volem agrair el suport dels nos-

tres votants al municipi”, ha 
dit. Tots els representants polítics 
locals han coincidit a felicitar la 
ciutadania pel clima d’absoluta 
normalitat amb què es va desen-
volupar la jornada electoral.

La participació ha estat 
del 71%, quasi cinc 
punts per sota de la que 
va haver-hi als comicis 
generals de l’any 2004

Pilar Abián i Silvia Díaz | Montcada

Concentració silenciosa

Les eleccions han estat marca-
des per l’últim atemptat d’ETA. 
L’Ajuntament va convocar el 10 
de març cinc minuts de silenci 
per condemnar l’acció terrorista 
del 7 de març, en què va morir 
assassinat l’exregidor del PSE a 
Mondragón (Guipúscoa), Isaías 
Carrasco. “Esperem que durant 
aquesta nova legislatura es pu-
gui acabar amb la xacra del ter-
rorisme”, va declarar l’alcalde, 
César Arrizabalaga | SD 

PSC i PP guanyen 
en percentatge de 
vots, mentre que CiU, 
ICV-EUiA i Esquerra 
en perden

El 9 de març la Coordinadora 
d’As so cia cions per la Llengua 
(CAL) va recollir un total de 143 
signatures a Montcada en suport 
a la Plataforma pel Dret a decidir, 
que reclama la transferència a la 
Generalitat de la competència de 
convocatòria de consultes populars 
via referèndum. La paradeta de la 
CAL només va poder estar una 
hora al carrer en no comptar amb 
l’autorització de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona | PA 

acte de la CAL

Recollida de signatures

rebuig a ETA
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Finalment va ser la Policia Local 
la que va precintar el 7 de març 
al migdia el dipòsit de ferralla de 
Can Sant Joan –situat davant de 
l’estació de tren de Montcada Bi-
furcació– perquè l’empresa con-
cessionària, Traymas, continuava 
treballant sense llicència ambien-
tal, una autorització que la Gene-
ralitat li va denegar a fi nal d’any. 
L’Ajuntament ho havia anunciat 
tot just una setmana abans en el 
Ple del mes de febrer: si els Mos-
sos d’Esquadra, per ordre de 
Medi Ambient i Habitatge, no 
procedien a tancar la instal·lació, 
seria el Consistori qui enviaria els 
agents locals a precintar-la. 

Reivindicació municipal i veïnal. 
“Sembla que a la Generalitat 
de vegades li costa donar algu-
nes passes, per això hem decidit 
actuar des de l’Ajuntament”, va 
manifestar el president de l’Àrea 
de Política Territorial i Urbanis-
me, Jordi Climent (PSC).
Amb el tancament de la planta de 
ferralla s’aconsegueix una reivin-
dicació municipal i també veïnal, 
ja que va ser precisament l’AV del 

barri la que a fi nal del 2006 va or-
ganitzar diverses manifestacions 
en contra del dipòsit per denun-
ciar les molèsties visuals i acústi-
ques que comportava l’activitat.
“Estem molt contents que, per 
fi , s’hagi clausurat la instal-
lació i ho celebrarem amb una 
festa”, ha dit el president de l’AV 
de Can Sant Joan, José Luis Co-
nejero, qui alhora ha destacat el 
paper que ha tingut l’Ajuntament: 
“És important que s’hagi posat 
al davant d’aquesta problemà-
tica i hagi enviat la Policia Local 
per fer efectiu el tancament”. 

D’altra banda, l’entitat ha sol-
licitat a l’administració local que 
investigui i informi el barri sobre 
l’origen de les pudors que s’han 
detectat els darrers dies al vol-

tant del CEIP El Viver i que són 
motiu d’alarma per a moltes de 
les famílies del barri que tenen 
els seus fi lls matriculats al centre 
escolar. 
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CAN SANT JOAN

La Policia Local precinta el dipòsit 
de ferralla amb un Decret d’Alcaldia
L’AV del barri celebrarà el tancament de la instal·lació amb una botifarrada popular el dia 5 d’abril, al migdia, a la plaça del Bosc

El gabinet ZFC Arquitectes 
guanya el concurs d’idees 
sobre el soterrament. PÀG. 7

>Notícies

Pilar Abián i Silvia Díaz | Can Sant Joan

Els propietaris de la 
planta van ser avisats 
pel Consistori del 
tancament amb 48 
hores d’antel·lació

Agents de la Policia Local procedeixen a precintar la porta d’accés al dipòsit de ferralla de l’empresa Traymas |  PILAR ABIÁN

Els propietaris van intentar negociar, sense èxit, l’ajornament de la clausura
Els propietaris van rebre l’últim avís 
de clausura abans de les 13h. Tot 
i així, van intentar negociar amb el 
cap de la Policia Local ajornar el mo-
ment fi ns a les 18h, per tal de poder 
buidar el contingut de ferralla que hi 
havia a l’interior del dipòsit, ja que al 

llarg del matí l’entrada de camions 
va ser continuada. La petició, però, 
va ser denegada perquè l’Ajuntament 
ja havia advertit dos dies abans l’em-
presa que procediria a la clausura de 
la planta en 48 hores, donant marge 
per retirar el material. Finalment i sen-

se cap incident, la porta del recinte es 
va precintar al migdia, tal com havia 
previst el Consistori. L’acció va ser 
seguida per alguns veïns que es van 
felicitar pel tancament de l’activitat i 
per la fi  de les molèsties amb què han 
conviscut al llarg de molts mesos | PA

Entrevista amb la 
regidora de la Dona,
M. Teresa Gallego. PÀG. 8

19 d’octubre de 2006. Primera 
manifestació convocada per l’AV de 
Can Sant Joan contra el dipòsit de fer-
ralla. Al voltant de 150 veïns tallen el 
carrer Bifurcació.
8 de novembre de 2006. Els veïns es 
tornen a manifestar aquesta vegada 
tallant el trànsit a la C-17, a la cruïlla 
amb la N-150.
22 de novembre de 2006. Tercera 
acció de protesta. Més de 200 veïns 
participen a la marxa en què nova-
ment es talla la C-17.
Desembre de 2006. L’Ajuntament 
ordena per Decret el cessament im-
mediat de la instal·lació i el remet a 
la Generalitat, perquè l’autoritzi. Tray-
mas presenta recurs.
24 de gener de 2007. Els veïns re-
prenen les mobilitzacions.
7 de febrer de 2007. Cinquè tall de 
carreteres.
22 de febrer de 2007. L’AV trasllada 
la seva queixa al centre del nucli urbà 
amb una marxa en què participen 
prop de 400 persones.
Març de 2007. Reunió entre l’alcalde, 
César Arrizabalaga, i la directora gen-
eral de Qualitat Ambiental, Maria 
Comelles, qui es compromet a estu-
diar el tancament.
Setembre de 2007. Entitats i par-
tits presenten al·legacions contra la 
sol·licitud de llicència ambiental de 
Traymas. L’Ajuntament canalitza la pre-
sentació de les queixes ciutadanes.
Novembre de 2007. La Generalitat 
denega a Traymas la llicència am-
biental per continuar fent l’activitat 
basant-se en un informe negatiu per 
part de l’Ajuntament. 
Desembre de 2007. El Departament 
de Medi Ambient dóna a Traymas un 
termini de dos mesos per clausurar 
l’activitat.
7 de març de 2008. La Policia Local 
precinta el dipòsit de ferralla mitjan-
çant un Decret d’Alcaldia  | PA

Cronologia
del tancament

l’apunt
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El Projecte d’Intervenció Integral 
(PII) de la muntanyeta de Can 
Sant Joan incorporarà algunes 
de les propostes que van fer els 
veïns al taller participatiu que va 
organitzar l’Ajuntament el pas-
sat 1 de març al CEIP El Viver. 
El document es presentarà a la 
cinquena convocatòria de la Ge-
neralitat de la Llei de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen atenció especial, tal 
com es va fer amb la Ribera. 
El taller va comptar amb la par-
ticipació d’una cinquantena de 
persones a títol individual i tam-
bé de membres d’entitats com 
l’AV, el Club Escola de Bàsquet 
i l’Associació de Comerciants del 
barri. 

Oportunitat. La diagnosi sobre les 
necessitats de la muntanyeta, ela-
borada per la consultora GMG 
Gestió i Participació, coincideix 
amb els problemes apuntats pels 
veïns. En l’àmbit urbanístic, pro-

blemes d’accessibilitat, manca 
d’equipaments i mal estat dels ha-
bitatges; en l’àmbit social, envelli-
ment de la població, baix nivell 
educatiu i índex d’atur elevat. 
La nova convocatòria d’ajuts de 
la Generalitat per zones degra-
dades de Catalunya pot ser una 
oportunitat per la muntanyeta de 
Can Sant Joan, un sector del bar-
ri comprès entre el carrer Bateria 
fi ns al Mirador de les Cultures, 
de 7 hectàrees i mitja d’extensió i 
una població de 1.700 habitants. 
Aquesta zona té importants bar-
reres topogràfi ques i una urba-
nització degradada. La majoria 

d’edifi cis presenta problemes de 
conservació i existeix un elevat 
nombre de persones en situació 
d’exclusió social o en risc d’estar-
ho. La consultora GMG i el pre-
sident de l’Àrea de Política Terri-
torial, Jordi Climent (PSC), van 
ser els encarregats d’exposar la 
diagnosi sobre la muntanyeta en 
la primera part del taller.
A continuació es van crear tres 
grups de treballs on els veïns ha-
vien de proposar actuacions per 
fer front als principals problemes 
del sector. L’última part del taller 
va consistir en un plenari on els 
grups van exposar les seves pro-

postes i les van prioritzar. Hi va 
haver moltes coincidències: més 
neteja i campanyes de civisme, més 
presència policial i una millora in-
tegral del sector, que passa per as-
faltar tots els carrers, implementar 
un sistema pneumàtic de recollida 
d’escombraries, construir un centre 
de dia per a la gent gran als antics 
safarejos i instal·lar un ascensor que 
connecti el centre del barri amb el 
mirador de les Cultures. 
A la fi  del taller, Climent va des-
tacar que “els camps d’actuació 
que s’han treballat a la diagnosi 
coincideixen plenament amb els 
neguits expressats pels veïns”.

TALLER PARTICIPATIU

Cinquanta veïns de Can Sant Joan fan 
propostes per millorar la muntanyeta
Les conclusions del taller, organitzat per l’Ajuntament, es tindran en compte en el Projecte d’Intervenció Integral del sector

Laura Grau | Can Sant Joan

La nova convocatòria 
d’ajuts de la Generalitat 
per a zones degradades 
pot ser una oportunitat 
per a aquest sector de 
Can Sant Joan

Un dels tres grups de treball del taller participatiu que va organitzar l’Ajuntament per recollir propostes dels veïns sobre la muntanyeta |  L.GRAU

L’opinió
del veïnat 

M.José Adamuz,
veïna de la mun-
tanyeta 
“La prioritat ha de 
ser la millora in-
tegral de la zona, 
amb més neteja, 
carrers dignes i 
més prestacions. 
Pel que fa a les 

propostes urbanístiques, és molt in-
teressant la idea d’instal·lar un as-
censor que garanteixi l’accessibilitat 
dels veïns. Les actuacions urbanísti-
ques han d’anar acompanyades de 
més inversió en programes socials”.

“La prioritat ha de ser 
la millora integral”

J. Luis Conejero, 
president de 
l’AV de Can Sant 
Joan
“Totes les propos-
tes que han sortit 
en el taller ja fa 
temps que l’AV les 
va posar sobre la 
taula i el govern 
municipal les té 

per escrit. Ara falta que es recullin 
i es portin a la pràctica. És molt 
necessari un centre de dia per a la 
gent gran als antics safarejos, no 
a la zona on està el local de l’AV”.

“És molt necessari 
un centre de dia”

Manel Martín, 
del Club Escola 
de Bàsquet
“Totes les propos-
tes que han sortit 
del taller em sem-
blen interessants 
sempre que no 
quedin en paper 
mullat. També em 

sembla important fer accions per 
millorar la convivència entre la po-
blació autòctona i la nouvinguda”.

“S’ha de millorar la 
convivència”
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El Ple va donar llum verda inicial 
a la nova ordenança reguladora 
de la publicitat estàtica a la via 
pública que prohibirà les activi-
tats publicitàries que tinguin un 
contingut sexista o xenòfob, així  
com les que facin referència al 
tabac i l’alcohol. Pel que fa a la 
col·locació, no seran permesos els 
elements publicitaris suspesos als 

arbres, la utilització de grafi smes, 
dissenys, colors o llums conside-
rats inapropiats per a l’entorn i, 
al mateix temps, queda limita-
da la publicitat en el mobiliari 
urbà als quioscos, marquesines 
d’autobusos, panells o elements 
disposats per l’Ajuntament.

Vots en contra. ICV-EUiA i Es-
querra van votar en contra de 

la norma, ja que consideren que 
“justifi ca una activitat que ja 
s’estava duent a terme de forma 
irregular”. L’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), va contestar dient 
que “no es pot titllar d’irregular 
una actuació que fi ns ara no 
estava regulada”. El PPC va do-
nar el seu vot a favor, tot i que va 
demanar al govern que s’afanyés 
perquè sigui efectiva.

PLE DE FEBRER

El Ple municipal aprova fer reformes al centre educatiu per ampliar el nombre de places passant de les 41 actuals a 74

L’Ajuntament vol assumir la titularitat de 
l’Escola Bressol del camí de la Font Freda
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Montcada i Reixac compta amb 
33.144 habitants, 650 més que 
l’any passat, segons les dades del 
padró municipal a data 1 de ge-
ner del 2008. El Ple de febrer va 
aprovar les dades d’habitants. La 
distribució de la població és la 
següent: Montcada Centre i Va-
llençana-Reixac, 8.725 habitants; 
Font Pudenta, 1.716; la Ribera, 
2.337; Mas Rampinyo, Can Po-
mada i Mas Duran, 4.815; Car-
rerada i Pla d’en Coll, 4.304; 
Terra Nostra, 3.038; Can Sant 
Joan, 5.013; i Can Cuiàs, 3.196 
habitants. Per sexes, la població 
està bastant equilibrada, amb un 
total de 16.604 homes i 16.540 
dones | SD

El municipi 
guanya 650 
nous habitants

Les tres famílies afectades pel 
procés d’expropiació del carrer 
dels Horts fi nalment es queda-
ran a viure a Montcada. La ses-
sió plenària de febrer va donar 
llum verda a la resolució defi ni-
tiva del procés, que culminarà 
amb la creació d’un nou vial a la 
Ribera, emmarcat en la remode-
lació urbanística del barri. La fa-
mília que anava a viure en un pis 
protegit de Badalona fi nalment 
es queda a Montcada, al carrer 
Ferrer i Guàrdia de Mas Ram-
pinyo. “Hem tingut en compte 
molts components socials, com 
el fet que es tracta de persones 
grans que fa molts anys que 
viuen a la Ribera”, va dir el 
president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC). 
El punt es va aprovar amb el vot 
a favor de tots els grups menys 
Esquerra, que es va abstenir | SD

Resolució 
fi nal de les 
expropiacions al 
carrer dels Horts

Tots els grups municipals van 
aprovar al Ple de febrer, celebrat 
el dia 28, el projecte de remodela-
ció de l’Escola Bressol (EB) Font 
Freda, amb un import de 530.000 
euros. L’objectiu del Consistori és 
que l’equipament passi a la xarxa 
de centres públics. Ara, la gestió 
depèn de la Cooperativa d’Escoles 
Bressol de Montcada. “Aquesta 
Cooperativa, que enguany ha 
complert 25 anys de vida, té 
una magnífi ca trajectòria i vo-
lem seguir comptant amb ella”, 
ha explicat la regidora d’Educa-
ció, Ana Rivas (PSC).
L’EB Font Freda, situada al recin-
te del CEIP amb el mateix nom, 
actualment ofereix una aula per 
a nens d’1 a 2 anys i dues per 
a infants de 2 a 3. Les reformes 
permetran comptar amb una aula 
més de P-1 i una de nova per a 
lactants –0 a 1 any–, ampliant així 
l’oferta de 41 a 74 places. El pro-
jecte també preveu dotar l’equipa-
ment de cuina pròpia, igual que 
l’Escola Bressol Camí del Bosc, a 

Can Cuiàs, així com la modernit-
zació de tota la xarxa de serveis 
de subministrament. 

Desacord en el fi nançament. En 
el punt on no hi ha haver unani-
mitat, però, va ser en la fórmula 
que el govern local –PSC i CiU– 
ha decidit per fi nançar l’actuació. 
Les obres es costejaran amb una 

subvenció de 250.000 euros del 
Departament d’Educació de la 
Generalitat –5.000 euros per a 50 
places– i amb el traspàs dels diners 
que s’havien destinat, en un prin-
cipi, a la remodelació del carrer 
Major.  ICV-EUiA es va abstenir 
en el projecte econòmic i va votar 
en contra d’altres modifi cacions 
de crèdit. El seu portaveu, Josep 

M. González, va acusar el govern 
“de manca de previsió a només 
dos mesos d’haver aprovat els 
pressupostos”. Esquerra va vo-
tar a favor de la dotació pressu-
postària, però en contra d’altres 
qüestions econòmiques incloses 
en el mateix punt del plenari. El 
PPC va votar a favor de tots els 
expedients.

Silvia Díaz | Montcada

Les reformes previstes a l’Escola Bressol s’han pressupostat en 530.000 euros que sufragaran l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya |  SANTI ROMERO

Imatge d’una tanca publicitària | PREMSA

Silvia Díaz | Montcada

Una nova ordenança municipal 
prohibeix la publicitat sexista
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SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE PORTBOU

ZFC Arquitectes guanya el concurs d’idees
amb un projecte que cus tot el territori afectat 

L’Ajuntament valora positivament l’ampliació del servei i espera més millores a la línia C-3

Tots els trens de la línia C-4 de 
Rodalies Renfe que circulen, tant 
en direcció Terrassa i Manresa 
com a Barcelona s’aturen des del 
3 de març a les estacions de Mont-
cada Bifurcació (Can Sant Joan) i 
de Montcada Santa Maria (Terra 
Nostra). Fins ara, només ho feien 
els trens que arribaven fi ns a Ter-
rassa o bé, a l’Hospitalet. L’am-
pliació ha implicat l’increment 
d’una trentena de convois diaris 
en ambdós sentits. D’aquesta ma-
nera, les tres estacions de la C-4 
a Montcada tenen a partir d’ara 

la mateixa freqüència de pas, amb 
un centenar de trens diaris per 
sentit els dies laborables, incloent 
els de la línia C-7 de Rodalies, 
amb destinació Martorell.

Valoracions. Les millores han estat 
ben rebudes a nivell municipal. 
La presidenta de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro (PSC) –regido-
ra responsable de Mobilitat–, ha 
valorat positivament l’ampliació 
del servei de Rodalies. “Per fi , els 
veïns de Can Sant Joan i Ter-
ra Nostra tindran un servei de 
tren adequat, ja que l’objectiu 

és que tots els barris tinguin un 
servei de transport públic simi-
lar”. L’Ajuntament recorda que 
“queda per millorar la freqüèn-
cia dels trens de la línia C-3”. 
Aquesta, amb destinació Vic, 
compta amb una estació al barri 
de Mas Rampinyo (Montcada i 
Reixac–Ripollet), i també passa 
per Montcada Bifurcació, però la 
freqüència de trens no és sufi cient. 
“No podem oblidar l’increment 
de població a Mas Duran i que 
aquests nous veïns requeriran 
d’un servei de Rodalies ade-
quat”, ha subratllat Porro.

Silvia Díaz | Redacció
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Una proposta i un concurs no vinculants

Les onze propostes presentades a concurs es van 
exposar al públic a la Casa de la Vila a fi nal de l’any 
passat i un total de 231 persones van participar en la 
votació popular, que no era vinculant. De fet, tampoc 
ho és el concurs d’idees, tot i que l’Ajuntament ha dit 
que el tindrà en compte cara a la redacció defi nitiva 
del projecte d’urbanització de l’espai alliberat amb el 
futur soterrament de la línia de Portbou | SD

Tots els trens de la C-4 s’aturen ara 
a Terra Nostra i a Can Sant Joan

Imatge virtual del treball guanyador sobre com seria l’accés al pont de ferro, transformat en passarel·la, per sobre del riu Ripoll |  ZFC ARQUITECTES

El jurat ha valorat la proposta de connexió de la trama urbana que va des del centre fi ns a Can Sant Joan, així com la potenciació de zones verdes en tot el recorregut 

La proposta “Montcada respira”, 
del gabinet ZFC Arquitectes, ha 
guanyat el concurs d’idees convo-
cat per l’Ajuntament per al disseny 
de la superfície que quedarà allibe-
rada un cop es faci del soterrament 
de la línia de tren de Portbou. El 
jurat, presidit per l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC),  l’integraven 
els cinc portaveus municipals 
–PSC, ICV-EUiA, CiU, PPC 
i Esquerra–, quatre tècnics del 
Consistori i dos membres de la 
Plataforma Tracte Just-Soterra-
ment Total. 
El projecte guanyador rebrà un pre-
mi de 12.000 euros, mentre que les 
propostes “+H2O -CO2”, de Solé-
Roman Arquitectes, i “Link 307” 
de l’equip AGVA, s’enduran 6.000 
i 1.000 euros, respectivament, com 
a segon i tercer classifi cats.

Nivell alt. La fi rma guanyadora 
ha manifestat la seva satisfacció 
pel premi ja que considera que el 
nivell dels treballs presentats era 
molt alt. A l’hora d’emetre el seu 
veredicte, el jurat ha valorat les so-
lucions que cada treball aportava 
per afrontar aspectes com la con-

nexió del centre amb el barri de 
Can Sant Joan, el tractament de 
la plaça Lluís Companys i l’espai 
que avui dia ocupa l’estació de 
França, entre d’altres. 

Doble implicació. Precisament 
l’equip tècnic que ha dissenyat el 
projecte guanyador compta amb 
la participació de l’arquitecta 
montcadenca Ana Zubelzu, qui 
s’ha mostrat doblement satisfeta 
pel resultat del treball: “M’he 
implicat professionalment i 
també personalment ja que 
conec bé el municipi”. Zubelzu 
ha apuntat com a propostes inno-
vadores el trasllat del mercat mu-
nicipal a l’espai de passeig entre 
els carrers Guadiana i Duc de Te-
tuan. “En aquest sector també 
s’ubicaria el mercat ambulant 
i podria ser un espai amb mol-
ta vida”, ha dit l’arquitecta.
El treball guanyador potencia 
així mateix les zones verdes, el 
manteniment del pont de ferro 
de tren sobre el riu Ripoll, trans-
format en passarel·la, i la recupe-
ració del passeig que antigament 
connectava Can Sant Joan amb 
el parc de les Aigües.

Pilar Abián | Redacció

Proposta de remodelació de la plaça Lluís Companys | ZFC ARQUITECTES

l’apunt

> Visita de grup a les obres de la LAV 
Els portaveus dels dos grups polítics que integren l’equip de govern municipal, 
Jordi Climent (PSC) i Joan Maresma (CiU), i cinc membres de la Plataforma 
ciutadana Tracte Just Soterrament Total van fer el 6 de març la primera visita 
conjunta a les obres de la Línia d’Alta Velocitat (LAV) al seu pas per la ciutat. 
Durant la visita que es va fer als terrenys ubicats a la ribera nord del Ripoll, els 
tècnics de l’Adif els van anunciar que l’arribada de la tuneladora que realitzarà 
la perforació del túnel que anirà per sota del nucli urbà està prevista per al  
mes de juny | LR

PREMSA AJUNTAMENT

Comerciant, et 
vols anunciar 
a  L a  Ve u ?
Truca’ns i t’informarem

625 601 107
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Oferta laboral. Se necesita ofi cial de 
peluquería. Tel. 935 643 939. 
En venta. Galloper Santamo confort. 7 plazas, 
gasolina 2000, gris metalizado 80.000 km. 
Matrículado en el 2001. 4.000 euros Tel. 626 
685 284.
Se traspasa. Cafetería junto mercado municipal. 
51.000 euros. A pleno rendimiento. Tel. 935 
651 604.
Es lloga. Plaça de parquing per a vehicle petit 
o moto a l’avinguda de la Ribera de Montcada 
Centre. Tel. 696 50 42 95.
Es traspassa. Perruqueria a ple rendiment a 
Montcada. Tel. 93 564 52 08/665 65 97 84
En alquiler o venta. Parking en Carretera Vella. 
Grande y fácil acceso. Puerta automática Tel. 
605 402 928/935 643 563.
Se vende. Peugeuot Partner con aire 
acondicionado elevalunas y cierre. A buen 
precio. Tel. 651 809 446.
Se vende. Ford Transit caja abierta. 2.000 
euros negociables. Tel. 666 032 009.
Se hacen transportes. Recogida de chatarra. 
Tel. 651 809 446.

Grup d’amistat. Som un grup mixte del Vallès 
de 40 a 55 anys per persones que estiguin 
soles vulguin fer noves amistats. Trucar al 653 
425 308 (Fermín) i 630 705 070 (Mercè).
Información. ¿Les interesaría saber lo que 
diez millones de personas saben sobre el Aloe 
Vera? Tel. 935 646 634.
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. En 
calle Lleida. Precio por debajo de 270.000 
euros y negociable. Tel. 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.
En venta. Local de particular. Con 26 m2 junto 
Rambla d’Egara de Terrassa. Calle Antonius Pius, 
61. Preu. 100.000 euros. Tel. 660 268 636.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

ENTREVISTA A LA REGIDORA DE DONA I IGUALTAT I DEL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT (PEC)

“Volem aconseguir un pacte global de tota la 
ciutadania contra la violència vers les dones”
M. Teresa Gallego (PSC) explica el treball que s’està fent a hores d’ara per aconseguir un model de ciutat educadora i la implementació dels plans d’igualtat home-dona

La novetat i la transversalitat són 
els trets comuns de les dues re-
gidories que M. Teresa Gallego 
(PSC) ostenta en aquest mandat. 
L’edil és la responsable del Projec-
te Educatiu de Ciutat (PEC) i de 
la Regidoria Dona i Igualtat. Per 
a Gallego, que va formar part de 
la llista del PSC com a indepen-
dent, fer política és un repte pro-
fessional i personal.

-Per què cal un departament es-
pecífi c per al PEC?
El projecte va néixer de la Regido-
ria d’Educació però és un concepte 
que no es pot restringir a un únic 
àmbit. L’educació que actualment 
necessitem no es troba només a les 
aules ni és només per als joves. A 
mi m’agrada parlar de formació al 
llarg de la vida.
-Posi algun exemple de formació 
més enllà de l’escola.
A Barcelona s’han fet tallers per-
què les mares i els pares ensenyin 
els fi lls a fer servir Internet en les 
estones d’oci. Informàtica es fa a 
les classes des d’un punt de vista 
acadèmic, però es pot utilitzar en 
en lleure de tal manera que ens pu-
gui enriquir com a persones.
-En quin procés està l’elaboració 
del PEC?
A fi nal d’abril esperem tenir el re-
cull de les conclusions de la jorna-

da Ciutat i Educació que vam cele-
brar al febrer i que està elaborant 
una empresa. Quan les ordenem 
i les prioritzem, les retornarem als 
participants a la jornada i crearem 

diverses comissions de treball. En 
funció de les conclusions, podrem 
avançar quins projectes dur a ter-
me al llarg d’aquest any.
-Quina és la funció del depar-

tament Dona i Igualtat?
Principalment la de conscienciació 
de la població sobre l’eradicació de 
la violència i les desigualtats. Les 
nostres actuacions giren entorn 
a tres eixos: la violència vers les 
dones, la discriminació laboral i la 
igualtat a nivell domèstic.
-Darrerament l’Ajuntament ha 
incorporat una agent local d’igual-
tat, amb quin objectiu?
Per dinamitzar i sensibilitzar la po-
blació en temes d’igualtat, oferint 
formació a l’administració local i 
a les empreses per implementar 
els plans d’igualtat que les fi rmes 
amb més de 250 treballadors estan 
obligades a dur a terme, segons la 
nova llei d’Igualtat i, entre aques-
tes, hi ha l’Ajuntament. Hem de ser 
els primers a donar exemple. 

-Hi ha intenció d’ampliar l’Ofi ci-
na d’Atenció a la Dona (OAD)?
És un servei que s’està convertint 
en una referència per a les dones 
amb problemes i tenim la intenció 
d’ampliar-lo perquè, en termes de 
violència, les agressions no tenen 

horari i volem donar el màxim de 
servei possible.
-Com es coordinen els agents im-
plicats en la violència de gènere?
A fi nal del 2007 vam fer un pro-
tocol amb el qual ens coordinem, 
per no repetir actuacions, la Regi-
doria, l’OAD, els dos ambulatoris, 
els Mossos, la Policia Local i els 
Serveis Socials. Hem creat una co-
missió de seguiment que està ela-
borant un informe sobre violència 
que pretenem que aprovi el Ple, per 
implicar totes les forces polítiques.
-A Montcada, totes les agressions 
es denuncien?
Crec que les denúncies que s’han 
registrat fi ns ara són la punta de 
l’iceberg. Precisament hem creat 
la comissió per poder tenir una 
visió de la realitat el més acurada 
possible. A més, la xarxa veïnal 
solidària, formada per voluntàries, 
funciona molt bé i té constància de 
les dones que pateixen violència 
domèstica. 
-Com es pot aconseguir eradicar 
aquest tipus de violència?
M’agradaria acabar el mandat ha-
vent engegat un pacte de la ciuta-
dania amb el qual tothom mostrés 
la seva condemna a aquesta xacra. 
Les administracions han d’enten-
dre i tractar la violència com si fos 
un problema d’Estat i això signifi -
ca destinar sufi cients recursos a les 
persones que la pateixen.

M. Teresa Gallego ha iniciat en aquest mandat la seva trajectòria política |  SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Montcada

“Estem elaborant un 
informe sobre violència 
de gènere que volem 
que aprovi el Ple, per 
implicar tots els grups”
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El Grup de Medi Ambient-Eco-
logistes en Acció s’ha pronunciat 
respecte la decisió de la Generalitat 
d’ajornar 18 mesos l’autorització 
de la crema de residus a Lafarge. 
En un comunicat públic, el col·lectiu 
ecologista critica que el debat només 
se centri en els llots de depuradora 
mentre que “se silencia l’activitat 
actual de l’empresa” i, per això, 
reclama un cop més que no es doni 
permís a la cimentera per conti nuar 
amb l’activitat de producció de ci-
ment ni amb l’extractiva.

Petició de trasllat. Segons el Grup, 
les administracions no s’atreveixen 
a pronunciar-se en contra denegant 
ambdues autoritzacions. “La Ge-
neralitat i l’Ajuntament han de 
dir no a aquests permisos i, per 
tant, negociar ja amb l’empre-
sa el trasllat en els propers 18 
mesos”, apunta el comunicat del 
col·lectiu ecologista. Així mateix 
afi rma que, en la dècada dels 90, 
la mateixa empresa havia promès a 
l’Ajuntament traslladar-se al cap de 
dos anys, un cop fi nalitzés l’extrac-
ció de calcària.

Pilar Abián | Redacció

Els ecologistes
critiquen que se 
silenciï l’activitat 
de la cimentera

La Comissaria del carrer Major passa
a ser una unitat de documentació

REPLEGAMENT DE LA POLICIA NACIONAL

Des del mes de març la Comissaria 
de la Policia Nacional de Montca-
da i Reixac ha deixat d’anomenar-
se com a tal per passar a ser una 
Udeye (Unitat de documentació 
d’espanyols i estrangers). Aquest 
canvi és fruit del replegament del 
cos de la Policia Nacional, ara que 
els Mossos d’Esquadra ja estan im-
plementats al territori. Gairebé la 
totalitat dels agents de Montcada 
ha estat traslladada a la Comissa-
ria comarcal de Sabadell, que dóna 
servei a nivell operatiu als mu-
nicipis del Vallès Occidental sud 
–Montcada i Reixac, Cerdanyola, 
Ripollet i Badia.

DNI només al matí. Fruit de la re-
ducció de personal, el servei d’expe-
dició de DNI, que també obria a la 
tarda, passa de nou només al matí, 
“encara que amb el suport d’un 
altre funcionari que permet aten-
dre més persones alhora”, ha in-
dicat el comissari Santiago Lubián, 
qui ha estat responsable durant els 

últims vuit anys de la Comissaria 
de la Policia Nacional i qui ara tam-
bé deixa el càrrec a conseqüència 
del replegament del cos. “Marxo 
satisfet i content, ja que he tingut 

molt bona relació tant amb les 
institucions com amb les enti-
tats”, ha dit Lubián. El responsable 
de les dependències locals ha passat 
a ser l’inspector Iván Nogueira.

El replegament de la Policia Na-
cional i la concentració del per-
sonal que fi ns ara treballava a co-
missaries petites en d’altres d’àmbit 
comarcal permetrà, segons els res-
ponsables del cos, concentrar mit-
jans per donar un millor servei a la 
població. A la de Sabadell, a la que 
a partir d’ara s’adscriu Montcada, 
hi ha els grups de brigada d’estran-
geria, xarxes d’immigració il·legal, 
explotació laboral i sexual i bandes 
de delinqüència estrangeres. Així 
mateix, en l’àrea de policia judicial 
es concentra la lluita antiterrorista i 
contra el crim organitzat.
“L’agrupació de personal en co-
missaries comarcals permetrà 
investigar amb més mitjans i re-
cursos humans”, ha afi rmat l’ins-
pector en cap de la Comissaria de 
Sabadell, Manuel Quintela. 
El replegament de la Policia Nacio-
nal no implica, però, una reducció 
d’efectius ja que dels 3.000 agents 
que hi havia fi ns ara a tot Catalu-
nya s’ha passat a 3.800, la majoria 
destinats a l’àrea de Barcelona.

La major part dels agents es trasllada a la Comissaria comarcal de Sabadell que dóna servei als municipis del Vallès Occidental Sud

Pilar Abián | Montcada

A partir d’aquest mes la Unitat de documentació només obre en horari de matí | SANTI ROMERO
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L’organització preveu plantar prop d’un miler d’exemplars

Plantada popular d’arbres 
a la llera del riu Ripoll

CAMPANYA DE CIVISME

Els dos agents cívics comencen la 
seva funció de difondre la normativa
Les dues fi gures tindran una presència constant al carrer i un contacte directe amb la ciutadania

Els dos agents que donaran difusió 
de la nova Ordenança de civisme 
van començar a tenir presència al 
carrer a fi nal de febrer i el 3 de març 
l’Ajuntament va organitzar un acte 
per presentar-los ofi cialment, al 
qual van assistir autoritats i tècnics 
municipals. Aquestes dues fi gures 
col•laboraran amb la Policia Local 
en la tasca de donar difusió de la 
nova normativa, que es va aprovar 
defi nitivament al juliol passat. 
En principi, els dos agents tre-
ballaran sis mesos. “Després 
d’aquest termini valorarem si 
la ciutadania ha començat a 
actuar en funció de la nova nor-
mativa i ens replantejarem con-
tinuar o no amb el programa 
dels agents cívics”, ha explicat la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC).

Dia a dia. Els agents de carrer for-
men part de la campanya que el 
Consistori està duent a terme per 
difondre el contingut de la nova 
Ordenança de convivència que 

el Ple va aprovar al juliol passat i 
s’afegeixen a la publicació de ma-
nuals informatius i xerrades que el 
Consistori ha dut a terme des del 
setembre. 
La Policia Local estableix el progra-
ma  diari dels agents, que cada dia 
van a un barri i donen informació 
a la ciutadania sobre la nova Or-
denança. “Controlar els sorolls i 

la brutícia o respectar l’espai són 
alguns dels conceptes que han 
de difondre entre la població”, 
ha destacat Porro. Els agents in-
formen la ciutadania sobre les acti-
tuds tipifi cades com a incíviques i 
que poden comportar una sanció 
econòmica, que variarà en fun-
ció si la falta és lleu, greu o molt 
greu.

Silvia Díaz | Montcada

El Consell Comarcal posa 
en marxa projectes sobre 
la Llei de dependència

VISITA INSTITUCIONAL

El president, Antoni Rebolleda, va visitar Montcada el 4 de març

El president del Consell Comar-
cal, Antoni Rebolleda, ha anunciat 
millores en el transport escolar al 
municipi, un àmbit que és compe-
tència de l’ens, i també que es crea-
ran una o dues noves residències 
d’animals, per donar solució als 
problemes de col·lapse que actual-
ment pateix el centre de referència, 
el de Terrassa. Rebolleda es va 
reunir amb l’alcalde i una repre-
sentació de regidors municipals 
el 4 de març durant una visita 
institucional per tractar temes com 
l’atenció a la infància i a la gent gran 
i la millora de les infraestructures. 

Altres iniciatives. El president del 
Consell Comarcal va explicar que, 
en el marc del desplegament de la 
Llei de dependència, l’ens ha con-
tractat personal especialitzat que 
pot assessorar les administracions 
locals i realitzarà cursos de forma-
ció per als cuidadors de les perso-
nes dependents, en coordinació 

amb el Consorci per a la Ocupació 
de la comarca. 
A nivell local, l’ens té previst fer 
un estudi sobre les necessitats de 
la gent gran. En infraestructures, 
sense donar detalls, Rebolleda va 
confi rmar que “Montcada, com 
molts altres municipis vallesans, 
estan buscant fórmules per crear 
xarxes de connexió amb la resta 
de poblacions de la comarca”. 
La comissió sobre infraestructures 
viàries i ferroviàries ja ha rebut les 
propostes de totes les localitats.

Silvia Díaz | Montcada

Els dos agents cívics van vestits de color vermell per poder ser clarament identifi cats | SILVIA DÍAZ

Rebolleda, signant el Llibre d’honor | SILVIA DÍAZ

L’Ajuntament 
netejarà un 
abocament  
d’uralita

El Servei de Medi Ambient orga-
nitza el 30 de març una plantada 
popular d’arbres al riu Ripoll, 
de 10 a 14h, que compta amb el 
suport de l’entitat Acer, l’ADF, 
l’agrupació local de Protecció 
Civil i el Projecte Rius. La inicia-
tiva s’emmarca en el projecte de 
recuperació de l’entorn fl uvial del 
Ripoll i coincideix amb la campa-
nya “35 Boscos, planta un arbre, 
planta el futur”, que organitzen 
Catalunya Ràdio i la Fundació 
Territori i Paisatge i que tindrà lloc 
a 35 municipis catalans alhora. 
L’objectiu de la jornada és plan-
tar un miler d’arbres i arbustos 
de ribera, com tamarius, àlbers 
o canyís, en el tram del riu del 
polígon la Granja, a prop del ma-
gatzem de l’empresa Lidl. Es faran 
tres torns de plantació, a les 10, les 
11 i les 12h i Medi Ambient ha 
programat activitats lúdiques per 
gaudir de la jornada. Acer s’encar-
regarà de dinamitzar un taller de 
construcció de caixes niu i menja-
dores d’ocells. També hi haurà un 
contacontes, un taller de maqui-
llatge per als més petits i sessions 
d’observació d’ocells, a més de pa-

rades d’entitats que treballen per a 
la conservació i difusió de la natura 
i l’entorn. Totes les persones que 
plantin un arbre podran gaudir 
d’una botifarrada. 

Inscripcions, al Telentrada. La ma-
nera d’inscriure’s a l’activitat és 
atípica. Els interessants han de fer-
ho a través del servei d’obtenció 
d’entrades de Caixa Catalunya– 
www.telentrada.cat ó 902 101 212–  i 
omplir un formulari amb les seves 
dades personals. L’activitat s’ha de 
buscar amb el nom “Plantem el fu-
tur”. L’acte és gratuït, malgrat que 
el servei demana als participants un 
número de compte.

Silvia Díaz | Redacció

La plantada es farà el 30 de març | SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Redacció

Serveis Municipals de l’Ajunta-
ment ha encarregat que el 15 
de març es retiri un abocament 
incontrolat de plaques d’uralita 
en uns terrenys del Pla de Rei-
xac propers a Can Cabanyes i 
que ha estat denunciat per l’As-
sociació d’Afectats per l’Amiant 
de Cerdanyola i Ripollet. Segons 
ha informat l’entitat, l’estat en 
què es van trobar les plaques 
de fi brociment propicia la lliure 
expansió de les fi bres d’amiant, 
amb el consegüent risc per a la 
població. 
Fonts municipal han indicat que 
hi ha molt poques empreses es-
pecialitzades en la recollida d’amiant 
i que la retirada d’aquests tipus 
de residus contaminants té un 
elevat cost econòmic. 

Les plaques, al Pla de Reixac | ASS. AFECTATS AMIANT
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MAS DURAN

L’Ajuntament recull les queixes i es compromet a actuar com a intermediari en defensa dels veïns davant l’organisme metropolità

Propietaris d’un bloc de l’Impsòl 
denuncien defi ciències als immobles

Els propietaris dels pisos de l’Imp-
sòl (Institut Metropolità de Pro-
moció del Sòl i Gestió Patrimonial) 
del carrer Sant Jordi, a Mas Du-
ran, han denunciat públicament 
les defi ciències que presenten els 
seus immobles i especialment les 
zones comunitàries. Es tracta d’un 
edifi ci de color verd que es troba 
al costat del parc del Gurugú i que 
es diferencia de la resta de pisos 
protegits de la promoció pública 
pel seu peculiar disseny. 
Alguns dels espais comuns, com 
l’entrada o els replans i també els 
safareigs, són oberts a l’exterior, se-
guint l’estètica d’un bloc d’aparta-
ments. Fruit d’aquesta estructura, 
el terra de les zones comunitàries 
és també exterior. “És el que es 
fa servir en piscines públiques i, 
a més, està tacat de ciment”, ex-
plica el president de la comunitat 
passeig Sant Jordi, 65, José Manu-
el Durán, tot afegint que “la plu-
ja i el fred es fi ltren pels espais 

oberts i han fet malbé els marcs 
d’algunes portes”. Altres fets 
que els veïns denuncien són que 
el guix del sostre de l’aparcament 
cau a trossos i que algunes places 
són tan petites que no és possible 
introduir un vehicle. Totes aques-
tes defi ciències es van presentar a 
l’Impsòl fa mesos, però no s’ha fet 
cap actuació al respecte.

Resposta immediata. Tan aviat com 
les queixes han arribat a l’Ajunta-
ment, la resposta de l’administració 
local ha estat immediata. El Con-
sistori ha tramès les reclamacions 
dels veïns novament a l’Impsòl i 
la regidora d’Habitatge, Eva Gon-
zalo (PSC), s’ha reunit amb re-
presentants dels afectats. “No els 
deixarem sols davant d’aquesta 
problemàtica”, ha dit l’edil. En el 
moment de tancar aquesta edició, 
el 13 de març era previst que la 
responsable tècnica de l’Ofi cina 
Local d’Habitatge i un arquitecte 
municipal visitessin l’edifi ci.

Pilar Abián | Mas Duran

En aquesta imatge es pot veure com, els dies de pluja, l’aigua entra als pisos | COMUNITAT DE PROPIETARIS

L’AV de la Ribera ha convocat 
una manifestació el proper 27 de 
març, a les 19h, en protesta con-
tra l’aportació econòmica que han 
de fer els veïns per rehabilitar els 
seus edifi cis en el marc de la Llei 
de barris. L’acció s’havia previst 
inicialment el 7 de març, però es 
va suspendre en solidaritat amb la 
família de l’exregidor assassinat per 
ETA a Mondragón, Isaías Carras-
co. La nova data triada coincideix 
amb la celebració del Ple del mes 
de març. L’entitat ha convocat als 
veïns davant del Centre Cívic del 
barri amb l’objectiu de manifestar-
se primer pels carrers de la Ribera i 
després per l’avinguda de la Unitat, 
el carrer Colon i el carrer Bogatell 
fi ns arribar al carrer Major. 

Rebuig a pagar per rehabilitar. L’AV 
de la Ribera reclama que els veïns 
no hagin de pagar per la rehabilita-
ció dels espais comuns dels seus im-
mobles –façanes, baixants,  terras-
ses i la instal·lació d’ascensors. La 
proposta prevista en el marc de la 
Llei de barris fi xa que el veïnat ha 
d’aportar un 30% del pressupost.

Pilar Abián | Montcada

L’AV La Ribera 
convoca una 
manifestació 
de protesta
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en 2 minuts...

> Persecució de la Policia Local
Un presumpte lladre va resultar ferit la matinada del 3 de març quan inten-
tava fugir de les policies locals de Montcada i Ripollet. L’individu, que va 
acabar detingut i ingressat a l’Hospital del Mar amb un tret a una natja, 
va fer cas omís dels agents de Montcada quan li van ordenar que aturés 
la furgoneta que conduïa i que era robada, en un control preventiu. A 
continuació va començar una persecució policial. Ja a la ronda del lito-
ral, el lladre va abandonar el vehicle i, després de saltar per un pont, els 
agents el van disparar sota la sospita que anava armat. El detingut tenia 
quatre antecedents policials | SD

L’Audiència de Barcelona ha condemnat un veí de 36 anys de Mont-
cada i Reixac a un any de presó pels delictes de coaccions i lesions 
provocats a la seva exdona. La sentència indica que el condemnat i la 
víctima es van separar l’any 2001 i que tres mesos després, el 14 de 
març de 2002, es van citar a Cerdanyola, on el condemnat va treure un 
ganivet de cuina que duia i va amenaçar a la víctima al mateix temps 
que l’agredia, moment en què van ser interceptats per la policia | LR

L’Ajuntament de Ripollet vol 
implicar el consistori montca-
denc i els consells comarcals 
del Barcelonès i del Vallès 
Occidental en el manteni-
ment de l’enllaç entre la C-58 
i la carretera B-141 que, des 
de fa mesos, està provocant 
difi cultats en la circulació 
de vehicles. El 6 de març, la 
localitat veïna va iniciar les obres de reparació d’urgència d’una 
junta de dilatació del pont sobre el riu Ripoll. La Direcció General 
de Carreteres ha dit que el manteniment d’aquesta carretera és 
competència dels dos consells comarcals. És per això que Ripollet 
vol crear un protocol de manteniment del vial conjuntament amb 
Montcada i els dos ens supramunicipal | SD

> Un any de presó per agredir la seva exdona 

> Acció per controlar les restriccions d’aigua
La companyia d’Aigües de Barcelona (Agbar) està fent obres per col-
locar tres vàlvules a la canonada general d’aigua situada a la rambla 
dels Països Catalans, a Montcada Nova. L’actuació, que està previst que 
acabi el 15 de març, permetrà dur a terme el control de restriccions  així 
com instal·lar una connexió alternativa en cas d’avaria. Per tal de poder 
dur a terme els treballs, Agbar tenia previst tallar el subministrament d’ai-
gua a Montcada Nova i Pla d’en Coll la nit del 13 març. D’altra banda, 
els dies 10 i 11 de març operaris municipals van reparar les reixes de 
recollida d’aigües transversals del carrer Major | SD

> Ajuda per arranjar el pont de la C-58

L’actuació forma part de l’última fase de la reurbanització dels carrers Petúnies i Circumval·lació

Un nou asfaltat millorarà l’accés 
de trànsit de vehicles al barri

CAN CUIÀS

L’Àrea de Política Territorial ha 
previst fer els dies 27 i 28 de 
març les obres d’urbanització i 
de millora de l’accés a Can Cui-
às. Amb motiu d’aquesta actu-
ació, el carrer Circumval·lació 
quedarà tallat al trànsit per po-
der realitzar els treballs de reas-
faltat i, durant aquests dos dies, 
l’entrada al barri s’haurà de fer 
per una ruta alternativa. Els 
vehicles que pugin des del poli-
gon hauran de continuar cap a 
Ciutat Meridiana pel carrer de 
les Agudes, Rasos de Peguera, 
Perafi tas, fi ns arribar a l’IES 
Ciutat Meridiana i a l’Escola 
Bressol Camí del Bosc. L’accés 

fi nal a l’interior del barri caldrà 
fer-lo a través del carrer de les 
Gardènies.
Aquesta modifi cació afectarà 
també totes les parades d’auto-
bús de manera que, mentre durin 
les obres, la línia 155 tindrà l’inici 
i el fi nal del trajecte al costat de 
l’estació de metro.

Àmbit d’actuació. L’asfaltat del 
vial forma part de les obres d’ur-
banització dels carrers de les Pe-
túnies i Circumval·lació que es 
van iniciar a l’estiu i han possibi-
litat l’arranjament d’un tram de 
155 metres de llargada, comprès 
entre la sortida de l’estació de la 
línia 11 del metro i les futures es-

cales mecàniques, potenciant la 
circulació dels vianants.
El carrer s’ha fet més ampli, de 
manera que s’han pogut ampliar 
les voreres i incrementar les pla-
ces d’aparcament en semibateria. 
També es renovarà el mobiliari 
urbà, amb bancs i papereres i es 
plantarà arbrat amb sistema de 
rec automàtic. Quant a l’enllume-
nat, s’han soterrat els cables elèc-
trics i, en breu, s’instal·larà una 
barana al llarg de la vorera de se-
paració respecte al talús existent. 
En el marc de l’actuació, que s’ha 
fet per un import de 266.000 eu-
ros, el talús s’ha netejat i està pre-
vist fer un camí d’accés al poligon 
dotat d’il·luminació adequada.

Pilar Abián | Redacció

SANTI ROMERO

Comerciant, et 
vols anunciar 
a  L a  Ve u ?
Truca’ns i t’informarem

625 601 107
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La jornada Getting Contacts que es 
va fer el 6 de març a la Casa de 
les Aigües ha donat el tret de sorti-
da al projecte del servei municipal 
de Promoció Econòmica de crear 
una xarxa de negoci entre els em-
presaris de Montcada i Reixac. 
Una seixantena de professionals 
locals de molts diversos àmbits 
–autònoms, botiguers, i de petites 
i grans empreses– va participar a 
l’activitat, durant la qual cada em-
prenedor va poder fer un mínim 
de quatre entrevistes. La majoria 
de participants va aprofi tar els con-
tactes per buscar nous clients i ofe-
rir els seus serveis, tot i que alguns 
també buscaven proveïdors locals. 
El funcionament de la jornada va 
ser semblant al d’una fi ra empre-
sarial. Durant cinc minuts, cada 
empresari s’entrevistava amb un 
altre. Al mateix temps coincidien 
unes 30 trobades.

Informació comercial de primera mà. 
Promoció Econòmica ha fet un ba-
lanç molt positiu del desenvolupa-
ment de l’activitat, que ha permès 
generar un total de 240 contactes 
entre empresaris locals. Cada par-
ticipant va omplir un qüestionari 
al fi nal de la jornada i, amb les 
dades de l’enquesta, l’Ajuntament 
decidirà quines ac tuacions em-

prendre d’ara en endavant per en-
fortir el teixit empresarial. “Amb 
les dades que ens aportin els 
empresaris valorarem si hem 
de continuar fent formació i 

activitats de caràcter general o 
bé per a sectors professionals 
concrets”, ha indicat el regidor 
de Promoció Econòmica, Joan 
Carles Paredes (CiU). L’edil tam-

bé ha avançat que la intenció del 
Consistori és repetir l’experiència 
a fi nal d’aquest any i, a la llarga, 
consolidar les trobades entre em-
presaris. 

Montcada treballa per tenir una xarxa 
local de relacions entre empresaris
Promoció Econòmica va organitzar 240 entrevistes en el marc de la jornada ‘Getting Contacts’ feta a la Casa de les Aigües

Silvia Díaz | Parc de les Aigües

Els empresaris, durant l’estona d’entrevistes personals organitzades pel departament de Promoció Econòmica | FOTOS: SILVIA DÍAZ

ECONOMIA

Enric Umbert, director 
de Caixa Manresa
“Fa poc que treballem 
aquí i volem donar-nos 
a conèixer. El municipi 
té un gran potencial 
econòmic, amb tants 
polígons industrials”.

“Montcada té un gran 
potencial econòmic”

M. Rosa Gómez, 
gerent del CC El Punt 
“Hem vingut a oferir 
els espais que enca-
ra tenim disponibles 
al nou complex, tant 
els despatxos com 
els locals”.

“Hem vingut a oferir 
locals i ofi cines”

Daniel Baulies, cap 
de botigues de Würth
“La nostra compa-
nyia fa poc que ha 
iniciat un projecte de 
creació de botigues i 
volem generar nous 
contactes”. 

“Fa poc que hem 
iniciat un projecte”

l’opinió dels participants

Reconeixement a la competitivitat
Abans de les entrevistes entre em-
presaris, els participants van assistir 
a la sessió formativa Contactes, tants 
tens, tant vals. A continuació, l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC), i el 
regidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes (CiU) –a la 
foto–, van lliurar els diplomes a 

les empreses i empresaris que van 
participar a les diferents actuacions 
de millora de la competitivitat que 
s’han dut a terme en el marc del 
projecte Equal-Impactem Vallès. 
En concret, es va reconèixer el tre-
ball de 31 empreses i de 51 perso-
nes que van rebre formació | SD

Lafarge va convocar el 8 de març 
una sessió formativa pionera en el 
sector de les cimenteres espanyoles 
sobre seguretat i salut en la con-
ducció i el transport. La trobada va 
comptar amb la participació d’una 
setantena de transportistes que 
treballen per les plantes de Mont-
cada i Reixac, Sagunt (València) i 
Villalunega de la Sagra (Toledo). 
Durant la sessió, professionals de 
seguretat de la companyia van ex-
posar aspectes com la política de 
prevenció de riscos de Lafarge, la 
seguretat en l’ús de les cisternes i 
en la conducció i les normes bàsi-
ques per a conductors i vehicles. 
Segons ha informat l’empresa, 
Lafarge compta amb un sistema 
de gestió de la seguretat i la salut 
laboral basat en la participació de 
tota la plantilla i un pla de forma-
ció sobre els riscos específi cs de 
cada lloc de feina | SD

Lafarge organitza 
una sessió sobre 
seguretat en la 
conducció 

El Grup General Cable, amb fà-
brica al poligon Pla d’en Coll, ha 
obtingut dues distincions a la si-
sena edició dels Premis al Submi-
nistrador de l’Any, atorgats per la 
companyia energètica Iberdrola a 
fi nal de febrer, a Sevilla. En con-
cret, l’empresa ha estat triada com 
a guanyadora en la categoria de 
fabricant i fi nalista en la categoria 
de qualitat. General Cable és una 
companyia capdavantera en la 
fabricació de cables a nivell inter-
nacional i actualment compta amb 
una plantilla de 4.000 treballadors 
i plantes de producció a Montca-
da, Abrera, Manlleu i altres ciutats 
de Portugal, França o Alemanya.
També té fi lials a Noruega i Ango-
la (Àfrica) | NS

Iberdrola dóna 
dues distincions 
a General Cable
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>Societat Els tràmits i les gestions, 
els espais més visitats de 
montcada.cat PÀG. 19

El futur IES Montserrat Miró es 
construirà a la zona d’atletisme 
del Pla d’en Coll. El Departament 
d’Educació de la Generalitat s’ha 
compromès a que, si l’Ajuntament 
presenta abans de l’estiu tots els 
informes pertinents que a hores 
d’ara s’han d’acabar de resoldre, 
el nou equipament es posaria en 
marxa al curs 2010-2011. 
Representants del Consistori, de 
la direcció i de l’AMPA del centre 
es van reunir el 6 de març amb 
la delegació d’Ensenyament per 
comunicar-li l’emplaçament es-
collit. A més, la Generalitat es va 
comprometre a la trobada a fer ac-
tuacions urgents a l’actual centre 
del carrer Carrerada (Montcada 
Nova) abans no es faci efectiu el 
trasllat, entre les quals destaca la 
conversió del gimnàs en aules. 
Mentrestant, els alumnes podran 
utilitzar el pavelló Miquel Poblet 
per fer educació física. 

L’actual centre, petit i obsolet. L’es-
pai on anirà l’equipament té una 
superfície aproximada de 9.500 
m2. L’edifi ci es farà amb una 
construcció modular, un disseny 
modern i disposarà de 5.000 m2, 
que acolliran els cursos d’ESO 
i de batxillerat. “Havíem de re-
soldre els problemes que pateix 
el centre i substituir-lo per un 
de nou, adaptat a les necessitats 
educatives de l’alumnat i el pro-
fessorat”, ha indicat la regidora 

d’Educació, Ana Rivas (PSC). Per 
la seva banda, el director de l’IES, 
Manuel Vidal, considera que “la 
ubicació proposada és l’ideal, 
de fet, fa anys que nosaltres de-
fensem aquesta opció”. Vidal ha 
recordat que el professorat i l’alum-
nat està patint les conseqüències 
d’ocupar un centre que s’ha quedat 
petit i obsolet i que des del 2005, 
la comunitat educativa està recla-
mant millores.

Per la seva banda, l’AMPA del 
centre, a través d’un comunicat,  
ha manifestat la seva satisfacció 
perquè després de tres anys de re-
clamacions fi nalment ja hi ha deci-
dida una nova ubicació, tot i que 
lamenta el retard. “L’Àrea Terri-
torial de l’Ajuntament mante-
nia fi ns ara que la superfície de 
les pistes era de 5.000 m2, insufi -
cient per construir l’IES segons 
la Generalitat, i ara s’ha verifi -
cat que l’espai passa dels 9.000”, 
indica el comunicat.

Efectes colaterals. El trasllat de 
l’IES a la zona d’atletisme implica 
que els socis de la Joventut Atlè-
tica Montcada (JAM) s’hagin de 
desplaçar- a un nou espai. L’Ins-
titut Municipal d’Esports i Lleure 
(IME) ha propostat el trasllat a 
l’antic camp de futbol de la Fer-
reria. El regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), es va reunir l’11 de 
març amb el president de l’enti-
tat, Juan Abián. “De moment, 

proposem aquest espai perquè 
a hores d’ara és l’únic amb què 
podem comptar, però tenim un 
any per prendre, si cal, altres 
decisions”, ha dit Parra. L’edil s’ha 
compromès a condicionar l’es-
pai de manera adequada per a la 
pràctica de l’atletisme. Per la seva 
banda, el president de la JAM ha 
dit que entén que la construcció de 
l’IES és una prioritat. No obstant 
això,  demana a l’Ajuntament que 
es comprometi per escrit “a crear, 
en un futur no gaire llunyà, una 
zona d’atletisme cèntrica i de ca-
racterístiques similars a l’actual”. 

NOU EMPLAÇAMENT DE L’IES MONTSERRAT MIRÓ

La Generalitat ha avançat 
que el nou IES podria entrar 
en marxa al curs 2010-2011
 El Departament d’Educació s’ha compromès a fer reformes urgents a l’actual centre abans del trasllat

Can Tauler amplia 
la programació d’interès
per a joves. PÀG. 18

Silvia Díaz | Redacció

La construcció d’un 
nou IES és una llarga 
reivindicació del 
municipi atès el mal 
estat de l’actual centre 

L’actual equipament, situat a la Carrerada, presenta greus problemes estructurals |  SANTI ROMERO

visites municipals

El futur IES La Ribera podria ser una realitat en quatre anys

La zona d’atletisme està situada entre el pavelló Miquel Poblet, les pistes de petanca i el CAP Les Indianes |  SANTI ROMERO

El futur edifi ci tindrà 
una arquitectura 
modular, de disseny 
modern i amb un 
espai de 5.000m2

En el marc del programa de visites als diferents 
instituts del municipi per conèixer el dia a dia dels 
centres, l’alcalde, César Arrizabalaga, i la regidora 
d’Educació, Ana Rivas, van fer una visita a l’IES La 
Ribera el 5 de març. El futur del centre està vincu-
lat al trasllat de l’empresa Valentine a Can Milans 
i el nou institut forma part del Pla Integral de la 
Ribera. Rivas ha apuntat que el futur centre “podria 
ser una realitat en quatre anys”. L’IES La Ribera és 
un exemple d’integració social per les diverses na-
cionalitats que estan presents a les aules i ha estat pioner 
a participar en un projecte d’innovació educativa de la 
Generalitat, que s’aplica de forma completa aquest any 
amb diversos tallers de teatre, projectes d’investigació, 

informàtica, mecànica i cuina. A més, els alumnes poden 
fer estades formatives a diferents empreses del municipi. 
La visita a l’IES La Ribera va coincidir amb les jornades 
de portes obertes dels diferents instituts públics cara a la 
preinscripció | RJ
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Un total de 185 persones es van 
desplaçar a la Casa de la Vila el 7 
de març per participar a la Marató 
de Donació de Sang organitzada 
pel Banc de Sang i Teixits. Del to-
tal, 161 van fer efectives les seves 
donacions mentre que la resta, 24, 
no va poder fer-ho per diferents 
motius. La nota destacada per als 
organitzadors és que 28 persones 
que no havien donat mai sang es 
van iniciar en aquesta Marató. “El 
que volem és convertir la donació 
en un hàbit”, va explicar Carme 
Díaz, promotora de les campanyes 
que es fan al Vallès Occidental. 
Durant el 2007 les reserves de 
sang a Catalunya es van mantenir 
en un bon nivell gràcies a l’elevat 
índex de donacions, una fi ta que 
el Banc espera poder mantenir al 
llarg d’aquest exercici. Díaz va re-
cordar que la sang “és un element 
terapèutic fonamental per a l’as-
sistència sanitària que no es pot 
fabricar, de manera que l’única 

manera d’aconseguir-lo és a tra-
vés de la donació voluntària”. 

Col·laboració. La Marató es va ini-
ciar a les 9h i va cloure a les 21h. 

El primer a fer la donació va ser 
l’alcalde, qui va anar acompanyat 
d’altres membres del govern Muni-
cipal. L’edil, que és donant habitu-
al, va elogiar la tasca del Banc de 

Sang i Teixits i la bona participació 
de la ciutadania. 
Al llarg de la jornada es van fer 
activitats que van comptar amb la 
implicació de diferents entitats de 
la localitat. Dos comerços –regals 
Toher i Papereria José Segovia– 
van patrocinar els premis d’un 
concurs de dibuix per a escolars. 
L’Esplai per a la Dona va organit-
zar el servei de guarderia gratuïta 
per als donants acompanyats de 
nens i voluntàries del centre Cí-
vic de Terra Nostra van ajudar a 
distribuir sucs i berenar entre els 
participants. L’AV Font Pudenta 
va organitzar una xocolatada i 
l’Espai Taixí va fer una exhibi-
ció d’aquesta pràctica oriental. 
Finalment, l’últim donant va 
ser obsequiat amb un dinar per 
a dues persones pel restaurant 
Racó d’en Pep. A aquestes col-
laboracions cal sumar les de més 
d’una seixantena d’empreses, 
entitats i organismes que van 
contribuir a difondre la Marató.

SOLIDARITAT

Prop de 200 donants participen en la 
marató de sang feta a la Casa de la Vila
El Banc de Sang i Teixits, organitzador de la jornada, vol que la donació esdevingui un hàbit consolidat entre la ciutadania  

Pilar Abián | Montcada

Adimir crea un 
Premi de recerca 
per a alumnes 
de batxillerat

L’associació Adimir obre l’1 
d’abril el termini de presentació 
de treballs del I Premi de Re-
cerca sobre el món de les per-
sones amb discapacitats, adreçat 
a estudiants de batxillerat dels 
centres de Montcada o d’altres 
poblacions. Fins al 25 d’abril, 
a la Casa de la Vila, es podran 
presentar treballs d’investigació 
que tractin alguna qüestió rela-
cionada amb les persones que 
tenen alguna disfunció. 
Es valoraran qüestions com les 
anàlisis dels diferents tipus de 
discapacitat, les necessitats edu-
catives especials, l’accessibilitat, 
les barreres arquitectòniques i 
els coneixements, valors i difi -
cultats amb què conviuen les 
persones que tenen una disca-
pacitat, entre d’altres. 

Veredicte. El premi per a l’es-
tudiant guanyador és un val 
de 1.000 euros bescanviable 
per l’adquisició de material in-
formàtic. Els treballs podran 
ser individuals o col·lectius i 
l’extensió és lliure. 

Silvia Díaz | Redacció

La pantalla de la sala habilitada per a les extraccions comptabilitzava el nombre de donants |  P. ABIÁN
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Dues conferències centren els actes 
del Dia Internacional de la Dona
El 14 de març hi ha una sessió de contacontes a la Biblioteca i el dia 15, cinema a l’Auditori

IGUALTAT
en 2 minuts...

> Èxit de públic a la Fira de Liquidacions
Coincidint amb la jornada electoral, el 9 de març es va fer al carrer 
Major la 9a Fira de Liquidacions, organitzada per Montcada Centre 
Comerç (MCC). L’esdeveniment va tenir força afl uència de visitants, 
especialment a partir de les 12h. Una vintena d’establiments es 
va adherir a la iniciativa que tenia com a objectiu vendre a preus 
rebaixats l’estoc de la temporada d’hivern, oferint als ciutadans pro-
ductes dels sectors de la confecció, sabateria, complements, joie-
ria i oci, entre d’altres. El regidor de Comerç, Joan Carles Paredes 
(CiU), va agrair especialment la implicació dels botiguers. “Treure 
un diumenge la botiga al carrer implica un gran esforç per al petit 
comerciant”, va dir l’edil. La Fira de Liquidacions també va comptar 
amb un infl able per a la canalla | PA

> Diada pel consum sostenible
Amb motiu del Dia del Consumidor, l’Ofi cina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) muntarà un estand al centre comercial El Punt 
de Montcada i Reixac, a Mas Rampinyo, el 15 de març –dia de l’efe-
mèride, de 10 a 13h. Els responsables del servei donaran informació 
a la ciutadania sobre hàbits pràctics per dur a terme un consum de 
productes racional i respectuós amb el medi ambient | SD

PILAR ABIÁN

Els actes a Montcada amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona 
fi nalitzen el 15 de març amb la 
projecció a l’Auditori de la pel-
lícula Siete mesas de billar francés, un 
fi lm que explica el treball de dues 
dones per recuperar un local re-
creatiu que estava en la ruïna. Per 
aquesta pel·lícula, Maribel Ver-
dú va guanyar al febrer el Goya 
a la millor actriu  protagonista. 
Es faran dos passis, a les 19 i a 
les 22h, i l’entrada val 4 euros. 
D’altra banda, la Biblioteca de 
Montcada Centre acull el 14 de 
març una sessió de contacontes, 
amb el títol Ningú més que l’altre, 
a les 18h. 

Conferències. Al tancament de 
l’edició, estava previst que el 13 
de març es presentés a la Casa de 
la Vila el llibre Les dones i el treball 
a Catalunya: mites i certeses, a càrrec 
de Teresa Torns, una de les auto-
res i professora de Sociologia de 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona. El manual tracta temes 

com el benestar de les dones i el 
mercat de treball a Catalunya i 
les actuacions dutes a terme per 
afavorir la progressió de les do-
nes en el món laboral. “Ens va 
semblar molt interessant pro-
gramar aquesta conferència, 
per trencar estereotips amb els 
que sempre s’ha identifi cat al 
col·lectiu femení”, ha explicat la 
regidora de Dona i Igualtat, M. 
Teresa Gallego (PSC). 
D’altra banda, el 10 de març 
va tenir lloc una conferència al 

Centre de Formació d’Adults so-
bre el llibre Les dones de Montcada 
i Reixac i els moviments socials, pro-
mogut per l’Ofi cina d’Atenció a 
la Dona (OAD). “La presència 
d’una majoria de dones grans 
a les escoles d’adults posa de 
manifest que van sacrifi car la 
formació per ocupar-se de la 
casa i els fi lls”, ha explicat la 
directora del centre, Adela Grà-
cia. A la xerrada es va fer un re-
corregut pel paper de les dones 
al llarg de la història.

Silvia Díaz | Montcada

Moment de la xerrada feta el 10 de març al Centre de Formació d’Adults |  LAURA GRAU
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L’Espai Jove Can Tauler engega 
el 4 d’abril les Nits temàtiques, un 
cicle de cinc sessions durant les 
quals hi haurà cinema, esports, 
dansa i partides de rol, a càrrec de 
l’entitat Krol. Les Nits temàtiques 
es desenvoluparan en dos dies; 
els divendres, de 17 a 22h i els dis-
sabtes, de 22 a 0h. Per participar a 
les activitats cal inscriure’s prèvia-
ment a Can Tauler (Balmes, 16) 
fi ns al 31 de març.

Calendari. El món d’Star Wars 
protagonitza la primera Nit te-
màtica, el 4 i 5 d’abril, i comp-
tarà amb la projecció d’Star Wars. 
Episodi IV. Una nueva esperanza, i 
una partida de rol. El 18 i el 19 
d’abril, la sessió serà esportiva, 
amb bàsquet 3x3, tennis taula i 
esports d’aventura nocturns. Els 
equips han de comptar amb un 
màxim de cinc persones i un mí-
nim de tres. Piratas del Caribe serà 
el motiu de la tercera sessió, el 2 i 
el 3 de maig, amb la projecció de 
les dues primeres pel·lícules de la 

saga de Jack Sparrow i una parti-
da de rol. Per als dies 16 i 17 de 
maig hi ha prevista una sessió de 
cultura urbana, amb el nom Nit 
Underground, amb graffi ttis i les 
actuacions de grups de hip hop 
i break dance. La darrera sessió 
programada tindrà lloc els dies 
30 i 31 de maig i, en aquest cas, 
es dedicarà al Senyor dels Anells. 
Els assistents podran veure la 
primera de les tres pel·lícules de 
la nissaga, La comunitat de l’anell, 
i també hi haurà una xerrada 
sobre literatura fantàstica i una 
partida de rol. 

Tallers. Fins al 4 d’abril estan 
obertes les inscripcions per a un 
programa de tallers d’expressió 
corporal, música i dansa que 
Can Tauler té previst posar en 
marxa durant el segon trimestre 
de l’any. Les activitats que es du-
ran a terme són break dance, dan-
sa, còmic i manga, introducció 
al piano i al llenguatge musical i 
massatges. 

Silvia Díaz | Redacció

L’Espai Jove Can Tauler organitza un 
cicle de Nits temàtiques a l’abril i al maig 
L’equipament programa durant els propers mesos diferents tallers que inclouen dansa, còmic, música i expressió corporal

INFÀNCIA I JOVENTUT

Imatge del curs de guitarra que s’ofereix a l’Espai Jove Can Tauler |  LAURA GRAU

en 2 minuts...

> Espai per parlar sobre les relacions familiars
L’Ofi cina d’Atenció a la Dona (OAD) ha posat en marxa al Centre Cívic 
Can Cuiàs el taller Educant i criant fi lles i fi lls  al qual participa una 
desena de mares 
del barri. Per ga-
rantir la màxima 
assistència, s’ha 
habilitat un espai 
de canguratge, to-
talment gratuït. El 
taller es fa durant 
sis dijous, va començar el 6 i es repetirà els dies 27 de març i 3, 10 
i 17 d’abril. Durant dues hores, de 17.30 a 19.30h, les participants, 
coordinades per un equip de psicopedagogs, parlen sobre les relacions 
que han establert en la seva família, els rols que han assumit els dos 
components de la parella i la interelació amb els fi lls | SD

> 25 anys d’escola bressol en imatges
La Cooperativa d’Escoles Bressol va celebrar el seu 25è aniversari amb 
una exposició a la Casa de la Vila que feia un repàs de la seva trajectòria 
a través de fotografi es i treballs d’antics alumnes. També incloïa un mural 
cronològic sobre la reivindicació que l’entitat va protagonitzar, als anys 
80, per reclamar a la Generalitat una educació pública per als nens de 0 
a 3 anys. A la inau guració, van assistir l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
i la regidora d’Educació, Ana Rivas (PSC), qui va destacar la importància 
d’una entitat que durant tants anys ha sabut “conciliar la vida professional 
amb la familiar” | RJ

Uns 200 alumnes 
coneixeran
l’Ajuntament 
d’ara fi ns al maig

Un total de 196 alumnes de ter-
cer de primària visiten l’Ajun-
tament des del febrer i fi ns al 
15 de maig per tal de conèixer 
la seva organització i les instal-
lacions de l’edifi ci consistorial. 
Les escoles que participen en 
aquest programa, anomenat Co-
neguem l’Ajuntament, són el CEIP 
El Turó, El Viver, l’Elvira Cuyàs, 
el Font Freda, el Reixac i el CC 
Ciutat Meridiana. Els alumnes es 
reuneixen amb l’alcalde, César Ar-
rizabalaga, i la regidora d’Educació 
(PSC), Ana Rivas, els quals els ex-
pliquen l’organització del Consisto-
ri i el procés per elegir els regidors. 
També visiten Montcada Ràdio, La 
Veu i la Policia Local.

Projectes de ciutat. A més, l’al-
calde els dóna a conèixer algun 
dels projectes municipals, entre 
altres, el soterrament de la C-17 i 
de la línia del tren d’alta velocitat. 
Els alumnes aprofi ten la trobada 
per lliurar-li una carta, redactada 
prèviament a classe, exposant-li 
tot allò del que se senten satisfets 
i fent-li propostes i sug geriment 
per millorar la ciutat. 

Silvia Díaz | Redacció

SILVIA DÍAZ

RAFA JIMÉNEZ

l’apunt

Taller d’entrenament i cura de dofi ns 
L’Espai Jove Can Tauler organit-
za un monogràfi c sobre la cura i 
l’entrenament dels dofi ns, per tal 
de descobrir allò que es veu als 
parcs zoològics. Està previst fer 10 
sessions els dimarts, de 18.30 a 
19.30h. Les places són limitades i el 
preu de les sessions és de 25 euros 
i de 20 per als socis del Club Jove. 
Les inscripcions s’han de fer abans 
del 4 d’abril | SD

ZOO BCN
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NOVES TECNOLOGIES

Augmenten les consultes sobre com fer 
tràmits a través del web ‘montcada.cat’
El portal municipal tindrà en breu una nova versió del plànol i vídeos de serveis i equipaments

La secció Tràmits i Gestions, del 
portal municipal d’Internet mont-
cada.cat, ha estat la més consulta-
da per la ciutadania des que es va 
posar en marxa el web renovat, 
ara fa un any, i es va incorporar 
la possibilitat de tramitar amb 
l’administració via Internet. Les 
gestions més consultades en els 
darrers dotze mesos han estat els 
justifi cants d’empadronament, la 
presentació de queixes i suggeri-
ments i la domiciliació de rebuts. 
Entre els apartats més visitats 
destaquen la gestió municipal, 
l’actualitat i els serveis, com el 
plànol de la ciutat,  les farmàcies 
de torn i l’Ofi cina Local d’Habi-
tatge. El portal ha rebut des de 
l’inici d’aquest any una mitjana 
de 40.000 visites mensuals.

Novetats en perspectiva. En els 
propers mesos montcada.cat conti-
nuarà incorporant més novetats, 
com és la substitució de l’actual 
plànol de la ciutat per un altre en 
versió fl ash multimèdia, més dinà-

mic i fàcil d’utilitzar, o la incorpo-
ració de vídeos en els apartats de 
serveis, equipaments i actualitat. 
“El portal s’ha consolidat com 
a eina per tramitar i gestionar 
amb l’administració”, afi rma 
la regidora de l’Àrea Interna, M. 

Carmen Porro (PSC). Per poder 
tramitar via Internet amb el Con-
sistori de for ma segura és indispen-
sable disposar del certifi cat digital 
idCAT, que qualsevol persona pot 
sol·licitar a l’OAC. Fins ara, se 
n’han lliurat prop de 325. 

Pilar Abián | Redacció

Els tràmits a través del portal requereixen disposar del certifi cat digital idCAT | SANTI ROMERO
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Una desena de mares participa al curs de massatges i està prevista una sessió de primers auxilis

en 2 minuts...

> Exhibició de balls al Gran Casino
El Gran Casino de Terra Nostra es va omplir el 8 de març de gom a 
gom per acollir una exhibició de grups de batuka del barri i de ball 
modern, organitzada pel col·lectiu Poc a Poc. Hi van actuar alumnes 
del CEIP Mitja Costa i dels cursos del Centre Cívic, així com el Grup de 
Joves de Can Cuiàs i el grup Gym de manteniment | PA

PILAR ABIÁN

> Processó de Divendres de Dolors
La Cofradía Virgen de los Dolores, amb seu a Can Sant Joan, organit-
za el 14 de març la cinquena processó en honor a la seva patrona. 
El recorregut anirà des del carrer Masia fi ns a l’església de Can Sant 
Joan, al carrer Drac, a partir de les 18.30h. Al temple tindrà lloc 
una missa i una ofrena fl oral, cap a les 20h, presidida pel pàrroc de 
l’església de Santa Engràcia, Jaume Casas. L’acte també comptarà 
amb la presència de la Banda de Tambors i cornetes de la Casa 
d’Andalusia d’El Prat de Llobregat. Després de la cerimònia religiosa, 
la processó tornarà al carrer Masia | SD

> Curs de català per potenciar l’ús de la llengua
La CAL Montcada organitza un Taller d’Espai Lingüístic Personal els pro-
pers dies 5 i 12 d’abril, de 9 a 14h. Es tracta d’un curs adreçat a persones 
catalanoparlants que volen modifi car l’hàbit de canviar al castellà davant 
d’un interlocutor castellanoparlant que entén el català. Segons la CAL, 
més del 70% dels catalanoparlants ho fa habitualment, fet que impedeix 
assolir la plena normalitat en l’ús social del català. Les inscripcions al taller 
es poden fer a través del correu electrònic montcada@cal.cat | LR

El Centre Cívic Can Cuiàs i 
l’assemblea de Creu Roja de 
Cerdanyola, Ripollet i Montca-
da han posat en marxa un taller 
d’atenció als infants. La primera 
sessió va tenir lloc el 12 de març i 
una desena de mares va aprendre 
tècniques de massatge i refl exolo-
gia per comunicar-se amb els seus 
fi lls neo-nats. El 9 d’abril, de 17 a 
18.30h, a l’equipament del carrer 
Geranis, tindrà lloc una nova ses-
sió, en aquest cas sobre primers 
auxilis per a infants entre 0 i 4 
anys, per aprendre com actuar da-
vant les situacions d’emergència. 

Atenció a la gent gran. D’altra 
banda, el 2 d’abril, el Centre 
Cívic l’Alzina (Núria, 73, Terra 
Nostra) i Creu Roja organitzen 
un seminari sobre primers auxi-
lis per a persones adultes, de 17 
a 18.30h. Es donaran a conèixer 
els principis bàsics per actuar en 
situacions d’urgència, les pautes a 
seguir i per detectar les situacions 
que poden afectar la salut

Silvia Díaz | Redacció

El Centre Cívic Can Cuiàs i Creu Roja 
ofereixen tallers d’atenció als nadons

XARXA DE DINAMITZACIÓ SOCIAL

Una de les mares participants al taller posant en pràctica les tècniques de massatge | RAFA JIMÉNEZ
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>Agenda Exposició 
de pintura de 
Núria Guinovart

CINEMA
SIETE MESAS 
DE BILLAR FRANCÉS 
15 de març, a les 19 i 22h
Preu: 4 euros

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

Processó. Del divendres de Dolors. Hora: 
18.30h. Punt de sortida: carrer Masia.

15 l dissabte
Cinema. Siete mesas de billar francés, 
de Gracia Querejeta. Hora: 19 i 22h. 
Lloc: Auditori Municipal. Preu: 4 euros 
(acte inclós en el programa commemo-
ratiu del Dia de la Dona).

Dia del Consumidor. L’Ofi cina Munici-
pal d’Informació al Consumidor (OMIC) 
instal·la una parada informativa. Hora: 
De 10 a 13h. Lloc: Centre Comercial El 
Punt (Verdi, 2-4).

16 l diumenge
Visita. Un museu inèdit dedicat a la Sa-
grada Família. Hora: 10.45h. Lloc: Tra-
vessera de les Corts (Entença, jardins 
Joaquim Ruyra). Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

25 l dimarts
Preinscripcions. Als centres públics i 
concertats d’infantil, primària i ESO. 
Fins al 4 d’abril. 

Inscripcions. A un curs d’iniciació al ca-
talà al Centre Cívic Can Cuiàs a partir de 
l’abril. Organitza: Servei Local de Català 
(SLC).

26 l dimecres
Inauguració. De l’exposició de pintu-
ra de Núria Guinovart, guanyadora del 
Premi Nacional de Pintura Juan Ramón 
Masoliver 2007. Hora: 19.30h. Lloc: Au-
ditori Municipal.

27 l dijous
Presentació. Dels resultats de les exca-
vacions fetes el passat estiu al jaciment 
arqueològic Les Maleses. Hora: 19h. 
Lloc: Sala institucional de la Casa de la 
Vila. Organitza: Museu Municipal.

28 l divendres
Xerrada. L’escriptor de Cerdanyola Isidre 
Grau presenta Vinyes de Savall. Hora: 
20h. Lloc: Cafè de Montcada. Organitza: 
El Cercle Cultural Montcada i l’Institut 
de les Lletres Catalanes. 

29 l dissabte
Activitat esportiva. Posa’t en forma, 
un entrenador professional farà tau-
les d’exercicis per al públic interessat. 
Hora: De 10 a 12h. Lloc: Parc Salvador 
Allende i plaça Joan Fuster (davant de 
la cistella). Organitza: l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure (IME).

Visita. Al barri dels propietaris. Un rodal 
mig conegut, mig inèdit. Hora: 11h. Punt 
trobada: cruïlla Passeig de Gràcia/Casp. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Teatre. Mejorcita de lo mío, de La Esca-
pista Teatro. Hora: 21h. Lloc: Auditori. 
Preu: 6 euros.

30 l diumenge
Campanya medi ambient. Plantada po-
pular d’arbres al riu Ripoll amb motiu 
del 10è aniversari de la Fundació Terri-
tori i Paisatge i el 25è aniversari de Ca-
talunya Ràdio (acte conjunt a 34 muni-
cipis més). Hora: 11h. Lloc: Davant del 
centre comercial Lidl. Organitza: Servei 
de Medi Ambient i Acer.

Teatre infantil. El petit elefant, de la 
companyia La canica. Hora: 12h. Lloc: 
Auditori Municipal. Preu: 3.50 euros.

31 l dilluns
Xerrada. Sobre seguretat ciutadana. 
Hora: 11h. Lloc: Casal de Gent Gran de 
Montcada i Reixac (Parc Salvador Allen-
de). Organitza: Mossos d’Esquadra. 

2 l dimecres
Hora del conte. Ukelele, a càrrec de 
Carme Brugarola. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca de Montcada Centre (Montiu, 
12).

3 l dijous
Presentació. Del llibre Melcior Mau-
ri o una altra forma de lluitar contra el 
temps, de Josep M. Cuenca. Hora: 20h. 
Lloc: Auditori.

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
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Farmàciesmarç

TEATRE INFANTIL 
EL PETIT ELEFANT 
de la Companyia La canica 
30 de març, a les 12h

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

Fins al 13 d’abril

més informació: www.montcada.cat

22

24 26 28

TEATRE
MEJORCITA DE LO MÍO
de La escapista Teatro
29 de març, a les 21h 
Preu: 6 euros

Inauguració el 26 de març a 
l’Auditori, a les 19.30h.
(Guinovart va ser la guanyadora 
del Premi de Pintura Juan Ramon 
Masoliver 2007)

3029

31 1 32 4

Pardo Pardo

E.Relat V.Nieto J.Relat Rivas Duran
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>La bústia del lector >Editorial
Adéu al dipòsit
Gairebé un any i mig des de 
l’inici de les mobilitzacions 
veïnals, el dipòsit de ferralla 
del carrer Bifurcació ha estat 
clausurat. Finalment va ser 
la Policia Local la que, mit-
jançant un Decret d’Alcaldia, 
va procedir el 7 de març al 
migdia a tancar la instal·lació 
sense que els propietaris de 
l’empresa explotadora del 
ne goci oposessin resistència. 
De fet, ja els havien anun ciat 
en diverses ocasions, tant 
la Generalitat com l’Ajunta-
ment, que havien de desallot-
jar el recinte. El primer avís el 
van rebre a mitjan desembre 
i l’últim, des de la corporació 
municipal, va arribar 48 ho-
res abans de la clausura. Tot i 
així, el mateix matí del tanca-
ment no van parar de desfi lar 
camions i furgonetes plens 
de ferralla pel recinte.
Des de fora, alguns veïns van 
seguir l’actuació policial amb 
cares de satisfacció, ja que el 
dipòsit ha estat durant mesos 
un focus de molèsties –conta-
minació acústica i visual– es-
pecialment per als qui residei-
xen al carrer Bifurcació. Fins i 
tot l’AV de Can Sant Joan ha 
anunciat l’organització d’una 
festa popular per celebrar el 
triomf de les seves reivindi-
cacions. També hi ha hagut 
paraules de reconeixement 
per a l’Ajuntament ja que, 
malgrat que la competència 
corresponia a la Generalitat, 
ha estat l’administració local 
la que ha donat el pas defi ni-
tiu en aquest afer. 
El veïnat i el municipi han as-
solit el seu objectiu, ara caldrà 
estar atents per impedir que 
en aquest espai que pertany a 
l’Adif s’instal·li un altre negoci 
perniciós per al barri.
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La calle Barberà necesita una intervención urgente

En la calle Barberà, de la montañeta de Font Pu-
denta, las condiciones de vida son lamentables. 
Hay edifi cios en ruinas con peligro de derrumba-
miento y los días de mucho viento las uralitas y las 
chapas de los tejados se balancean con mucho 
peligro. Los vecinos viven entre mucha suciedad 
y hay ratas por todos lados. En plena calle se pre-
paran “peleas de gallos”, fi estas de madrugada y 
barbacoas en medio de la montaña, con el corres-
pondiente riesgo de incendio. 

P.S. |  FONT PUDENTA

laveu@montcada.org

¿Por qué se permite que en horas punta de entrada al colegio haya padres 
del Sagrat Cor que aparcan sobre las aceras en la calle Domingo Fins? He 
presentado esta queja varias veces y la respuesta es que se pondrán pivo-
tes. ¿Esperan que haya un accidente para instalarlos? J. Pérez | Montcada
Aquesta incidència ja havia estat detectada pels Serveis Municipals i 
la Policia Local, moment en el qual es va decidir la pivotació de les 
voreres. No obstant això, arran les queixes presentades pels veïns del 
carrer Domènec Fins esgrimint que els pivots feien impossible l’entrada 
i sortida als guals, es va procedir a paralitzar-ne la instal·lació i analitzar 
l’execució d’una actuació alternativa. Mentre no es decideixi l’actuació 
adequada i es procedeixi a la seva execució, la Policia Local continuarà 
denunciant els vehicles que estacionin de manera irregular | M. Car-
men Porro (PSC), presidenta de l’Àrea Interna

A favor del aborto 
Debido a los últimos acontecimien-
tos está empezando a cobrar fuerza 
la idea de que las clínicas no cum-
plen la ley y que los abortos de fetos 
de 6 y 7 meses se llevan a cabo a 
diario. Sin embargo, los datos del 
Ministerio de Sanidad indican lo 
contrario. Pero son otras cosas las 
que no están claras como: ¿ha que-
dado obsoleta la ley del aborto? La 
respuesta, de momento, es compli-
cada al no existir el consenso nece-
sario de todos los grupos parlamen-
tarios para llegar a una modifi cación 
de esta ya anticuada ley. 
En España el aborto es delito ex-
cepto en tres casos y con unos pla-
zos determinados: por violación, 
antes de las 12 semanas de gesta-
ción por graves taras físicas y psí-
quicas para el feto –siempre antes 
de las 22 semanas– y, por último, 
cuando existe un grave peligro para 
la vida o la salud física y psíquica 
de la madre en este caso sin limi-
tación de tiempo. La cuestión de 
plazos es la que provoca algunas 
situaciones absurdas ya que, por 
ejemplo, las malformaciones de los 
fetos no se detectan antes de las 
22 semanas de gestación, ¿qué ha-
cer entonces?
Actualmente, los centros privados 
son los únicos que permiten que las 
mujeres puedan ejercer el derecho 
al aborto ya que la sanidad pública 
no realiza ni el 3% de los abortos 
y en 6 de nuestras comunidades ni 
tan solo se practican. Si todas las 
clínicas privadas decidieran dejar 
de practicar abortos en el Estado 
se encontrarían con un grave pro-
blema. Son muchas las voces que 
piden la modifi cación de dicha ley. 
Estas clínicas denuncian una per-
secución organizada. Así pues, la 
reforma de la ley parece imprescin-
dible, es necesaria una que proteja 

más los derechos de las pacientes y 
de los médicos y, sobre todo, que se 
empiecen a realizar más intervenci-
ones en la sanidad pública.

Grup de Dones
Terra Nostra

Rèplica
En representació de tots els mem-
bres del Consell de Govern del Casal 
de Gent Gran de Montcada i Reixac 
i en referència a la carta publicada 
a La bústia del lector de la primera 
quinzena de març signada pel se-
nyor Antonio Conejero (Terra Nos-
tra), us volem fer els aclariments 
següents. 
En relació amb allò que disposen 
els Estatuts dels Casals de la Gent 
Gran de la Generalitat de Catalunya, 
de la Secretaria d’Acció Ciutadana 
del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, totes 
les activitats extraordinàries que es 
programen al Casal de la Gent Gran 
de Montcada i Reixac són degu-
dament consensuades, per la qual 
cosa no estem en absolut d’acord 
amb la manera en què explica el se-
nyor Conejero el funcionament del 
Casal. Totes les persones usuàries 
del Casal han de tenir els mateixos 
drets i deures. Per tant, s’intenta en 
un ambient de respecte i de toleràn-
cia, donar lloc a que totes les perso-
nes usuàries tinguin el seu espai. El 
nostre objectiu i el nostre esforç és 
trobar la millor opció per a la majo-
ria dels usuaris del Casal, en un cli-
ma d’enriquiment personal, encara 
que, de vegades, costi de fer arribar 
a tothom.

Francisco García Quiñonero
President del Consell de Govern

La fe mou muntanyes
Qui no té fe en alguna cosa, en algú, 
en el mes enllà? Quantes vegades 
hem pensat val la pena viure pen-
sant i demanant que tot vagi bé, 

que tot surti bé? Treballem dia a dia 
per millorar, per donar el més bo de 
nosaltres, per tenir un lloc en el Pa-
radís. Però també tenim moments 
en què la fe decau, i diem: és in-
just, no és just, realment existeix 
aquest algú? 
Els de la professió es prenen la seva 
feina fi l per randa. En els seus es-
crit, no hi ha ni punts ni comes, ni 
petits ni joves, ni grans, tots estem 
al mateix sac. Les paraules són to-
talment exactes tan si en tens 0 
com 100 anys. Fins i tot aquelles 
que cada diumenge ens diuen, han 
de ser llegides del llibre. Una mo-
notonia de discursos que ni ells són 
capaços de creure.
He après una cosa, d’uns anys en-
rera, que la teva fe és la que et fa 
creure en les coses importants, en 
aquell algú, en el mes enllà i que 
no pots creure res del que et diguin, 
doncs en la professió no hi ha sen-
timents interns, tots són paraules 
tretes d’un llibre que no separa ni 
nens, ni joves, ni grans i que la rea-
litat que a nosaltres ens envolta, ni 
de bon tros és la seva. Tinc fe que 
algun dia això canviarà.

Cristina Riera
Mas Rampinyo

Visca Catalunya! 
Dono gràcies a la mare natura per 
haver-me donat el goig d’obrir els 
meus ulls en aquest beneït país que 
és Catalunya. Les primeres paraules 
que vaig sentir quan era entre els 
braços de la meva mare van ser en 
català i desitjo que les últimes que 
escoltaré també ho siguin. 
Aquest país està poblat per gent 
noble, discreta, treballadora i, so-
bretot, amant de la pau, amb un 
tarannà, un seny i un sentit de 
l’humor especial, que li ha per-
mès al llarg dels segles aconseguir 
grans fi tes manegant les seves mi-
llors armes: el diàleg, el pacte i la 

negociació. També en determinats 
moments de la nostra història hem 
hagut de lluitar per defensar els 
nostres arrels i senyals d’identitat 
i ho hem fet amb dignitat. De vega-
des hem perdut i d’altres hem gua-
nyat, però sempre hem sortit amb 
el cap ben alt, perquè les nostres 
reivindicacions eren justes i neces-
sàries. És per això que aquesta fl a-
ma reivindicativa continua encesa 
als nostres dies.
L’únic que vol la gent de Catalunya, 
de la resta de països que formen el 
conjunt d’Espanya, és el respecte 
mutu a la nostra forma d’ésser i 
pensar, a la nostra llengua, cultura 
i tradicions igual que nosaltres fem 
amb la resta. Podeu estar ben segurs 
que és l’única solució que ens pot 
garantir que el dia de demà siguem 
un conjunt de nacionalitats amb 
una autonomia federalista pròpia, 
enriquida en el seu conjunt per una 
gran diversitat de cultures, llengües 
i tradicions unides per un denomi-
nador comú: el respecte a les idees 
i pensaments dels nostres veïns que 
propicien un desenvolupament a 
tots els nivells directament propor-
cional a la nostra iniciativa i capaci-
tat d’actuació personal i col·lectiva i 
si, malauradament, això no fos pos-
sible i només volguessin Catalunya 
per recaptar impostos, demanem el 
dret de decidir el nostre futur com 
a nació.

Antoni Trias Zaragoza
  Montcada

Fe d’errates
En l’edició anterior vam publicar errònia-
ment que el Club de ball esportiu de l’Es-
cola de Dansa Eva Nieto encara no ha co-
mençat a competir, quan el cert és que la 
competició es va iniciar al mes d’octubre.
D’altra banda, al partit de bàsquet de la 
lliga EBA entre el Valentine i l’Olesa –dis-
putat el passat 24 de febrer– no hi va ha-
ver pròrroga, com es va publicar per error a 
La Veu. I, en la portada, es va indicar en el 
titular de la Cooperativa d’Escoles Bressol 
que celebraben 15 anys de vida en comp-
tes de 25.



252a quinzena | Març 2008 Cultura

>Cultura Pedro Herrero,  autor 
fi nalista d’El Basar de 
febrer. PÀG. 28

L’artista Núria 
Guinovart exposa a 
l’Auditori. PÀG.  26

Una seixantena de cavalls i una 
trentena de carros van desfi -
lar el 2 de març pels carrers del 
municipi amb motiu de la Festa 
dels Tres Tombs en una de les edi-
cions més participatives pel que fa 
a la presència de públic. Els actes 
del programa, organitzats per 
l’Ajuntament i l’Agrupació local 
dels Tres Tombs, van començar 
dissabte 1 de març, amb la missa 
de benedicció de la bandera i de 
la imatge de Sant Antoni, patró 
de la festa, a l’Església de Santa 
Engràcia. 

Nou itinerari. Enguany el recorre-
gut de la passada es va modifi car 
respecte edicions anteriors amb 
l’objectiu de potenciar el carrer 

Major com escenari de la desfi -
lada. “Això va afavorir que fos 
més lluïda i hi hagués més ca-
liu de públic en el moment de 
l’homenatge al darrer carrete-
ra i la benedicció a càrrec del 
mossèn Jaume Casas”, va dir 
Joan Massagué, un dels puntals 
de la festa. El que sí es va man-
tenir igual que en anteriors edici-
ons va ser el punt de sortida, el 
Camí de la Font Freda, on va te-
nir lloc un esmorzar de germanor 
i els preparatius de la passada. 
Entre els participants hi havia 
dos carruatges de ponis proce-
dents de Banyeres del Penedès, 
que ja són habituals de la festa, i 
colles de genets de poblacions ve-
ïnes comLliçà de Vall, Sabadell i 
Santa Perpètua de Mogoda. Mas-

sagué va recordar que l’origen 
de la festa és retre homenatge als 
animals que ajudaven els homes 
a fer les dures feines del camp 
en una època en què no hi havia 
tracció mecànica. “Aquest dia, 
que coin cidia amb Sant Antoni 
Abat, patró dels animals, ni ho-
mes ni bèsties treballaven”, va 
explicar. Els gossos, gats i altres 
mascotes són la versió moderna 
i urbana de la comunió que pot 
arribar a existir entre persones i 
animals. De fet, cada vegada són 
més els montcadencs que porten 
les seves mascotes a rebre la be-
nedicció davant de l’Església de 
Santa Engràcia.  La Regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
ha destacat “el grau d’accepta-
ció que té aquesta celebració”. 

TRES TOMBS

El canvi d’itinerari va potenciar el carrer Major com escenari de la desfi lada

Aquest carruatge transportava la imatge de Sant Antoni, patró dels animals | FOTOS: LAURA GRAU

La celebració va ser una 
de les més participatives
Laura Grau | Montcada

En el decurs de la desfi lada dels 
Tres Tombs, l’alcalde va lliurar la 
placa del darrer carreter 2008 a 
la família de Josep Trias Ferrer 
(1925-2002), un dels últims mont-
cadencs que va viure de la page-
sia. L’acte es va fer a l’entrada de 
la Casa de la Vila.La placa la va 
recollir la seva vídua Encarna Za-
ragoza, el seu cunyat Pasqual i el 
seu fi ll Antoni Trias (a la foto), qui 
va agrair que Montcada recordés 
la fi gura de “l’últim pagès de set 
generacions dedicades a les 
feines del camp” | LG

El Consistori ret homenatge al darrer pagès Josep Trias 

l’apunt

Els més petits van gaudir dels nombrosos ponis que formaven part de la passada FOTOS: LAURA GRAU
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FUNDACIÓ JOAN CAPELLA

Nombrosos amics i familiars de 
Carlos Vilalta van omplir la sala 
d’exposicions de la Casa de la 
Vila el passat 11 de març per assis-
tir a la inaugura ció de l’exposició-
homenatge a aquest montcadenc, 
de  sa paregut al 2005. La mostra 
està formada per una vintena de 
pintures i dibuixos i sis fotografi -
es que testimonien la gran amistat 
que va mantenir durant seixanta 
anys amb l’artista Joan Capella. 
La mostra, organitzada per la 
Fundació Joan Capella, es podrà 
visitar fi ns al 13 d’abril.

Trajectòria. Home d’esperit in-
quiet i gran sensibilitat artística, 
Vilalta va participar en un gran 
nombre d’iniciatives culturals a 
la Montcada de la segona meitat 
del segle XX, com la revista Ter-
túlia. Cites culturals com el Mer-
cat d’Art i el concurs Els Contes 

d’en Sergi també li deuen avui 
dia la seva existència. Vilalta 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. 
El responsable de la Fundació, 
Jorge Gómez, va destacar la in-
quietud artística de Vilalta i la 
seva evolució en la pintura de la 
mà del seu gran amic Joan Cape-
lla. Gómez també va manifestar 
que la mostra s’emmarca en una 
de les línies de treball d’aquesta 
institució, “apropar-se a la fi gura 
de Capella mitjançant el conei-
xe ment del seu entorn cultural i 
humà”.  La vídua de Vilalta, An-
na Nieto, va rebre un ram de fl ors 
de mans de les autoritats que van 
destacar la gran contribució de 
l’homenatjat a la vida cultural del 
municipi. Nieto també va recordar 
la seva gran afi ció a la poesia.

Carles Vilalta, pintor 
i promotor de la cultura

Laura Grau | Montcada

La Casa de la Vila acull una exposició-homenatge a l’autor

Un autoretrat de Carlos Vilalta obre l’exposició-homenatge que li dedica la Fundació Joan Capella a la Casa de la Vila | LAURA GRAU

La pintura sòbria i refl exiva de 
Núria Guinovart arriba a l’Auditori

El 26 de març s’inaugura a l’Au-
ditori (19.30h) l’exposició de pin-
tu ra de Núria Guinovart, gua  -
nya  dora de la darrera edició del 
Premi de Pintura Juan Ramón 
Masoliver per l’obra Per molt que 
em pentini, sempre tinc els mateixos 
embolics, feta amb ciment asísmic. 
Les obres que exposarà a Mont-
cada també estan fetes d’aquest 
material, de gran fl exibilitat, que 
combina amb ceres i quitrà per 
crear composicions abstractes on 

dominen els colors neutres, prin-
cipalment les diferents gammes 
de grisos. Guinovart ha destacat 
la sobrietat de les seves obres 
“perquè cada vegada necessi-
to menys elements externs per 
expressar el que porto a dins” 
i la recerca del silenci i la profun-
ditat “en un societat dominada 
per la banalitat”.
Segons el crític Ra mon Casalé, 
membre del jurat, el seu estil 
“evoca les coves esgrafi ades i 
les pintures esquemàtiques de 

l’art prehistòric”. De formació 
autodidacta, combinada amb 
l’a pre         nentatge de delineació i 
escul tura a la Llotja de Barce-
lona, Guinovart pren contacte 
amb la pintura de petita al taller 
del seu pare. Als 80 investiga les 
possibilitats artístiques del ma-
terial de rebuig i als 90 viatja a 
la ciutat italiana de Bergamo, 
on aprèn tècniques d’encàusti-
ca i ciments. Actualment forma 
part del grup d’artistes de la Sala 
d’Art Maragall de Barcelona.

Laura Grau | Montcada

La constitució ofi cial de la Fun-
dació Joan Capella ha donat un 
pas més amb l’aprovació en el 
dar rer Ple de febrer –per unani-
mitat– dels estatuts que regiran 
el funcionament d’aquest orga-
nisme. L’alcalde, César Arrizaba-
laga, presidirà la Fundació, que 
comptarà amb una representació 
municipal a càrrec de la regido-

ra de Cultura, Amèlia Morral, i 
el cap del departament, Jordi 
Perarnau; la representació de 
la família estarà formada per la 
vídua de Capella, M. Pilar Quin-
tana, i el seu fi ll, Marc. Com a 
representants del món cultural, 
hi seran Josep Corredor-Matheos 
i Josep M. Cadena, crítics d’art i 
amics de l’artista. La representa-

ció de la societat montcadenca 
anirà a càrrec de Pere Carbonell, 
amic del pintor, i Jorge Gómez,  
tècnic responsable de la catalo-
gació i difusió del fons d’art Ca-
pella i autor de la seva biografi a. 
Després del període d’exposició 
pública dels estatuts, només fal-
tarà la signatura per part de totes 
les parts | LG

Últims tràmits per a la constitució ofi cial de la Fundació Capella

L’artista va guanyar el Premi de Pintura Masoliver 2007 amb una obra feta de ciment asísmic

Núria Guinovart, davant de l’obra guanyadora del Premi Masoliver 2007 | ARXIU/LAURA GRAU
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“M’agrada el cinema que fa trontollar 
la gent per dintre i l’ajuda a pensar”
L’actriu té pendent l’estrena d’una pel·lícula sobre la clonació i una telesèrie sobre Serrallonga

Acaba de gravar els capítols de la 
segona temporada de la sèrie de 
Telecinco MIR i té pendent d’es-
trena una pel·lícula sobre la clona-
ció i una telesèrie per TV3 sobre 
el bandoler Serrallonga. Entre el 
2003 i el 2007 l’actriu montca-
denca Núria Gago, de 28 anys, 
ha intervingut en set pel·lícules i 
sis sèries de televisió. Considera 
un privilegi poder fer allò que li 
agrada i haver tingut l’oportuni-
tat de treballar amb directors com 
Maria Ripoll, Ache ro Mañas i 
Gerardo Herrero, entre d’altres. 

Noviembre, Héctor, Una mujer 
invisible són alguns títols de la 
teva carrera, amb un clar con-
tingut social. T’hi sents còmo-
da?
La veritat és que és el tipus de ci-
nema que jo consumeixo, el que 
fa trontollar la gent per dintre i 
l’ajuda a pensar sobre la vida i 
les relacions personals.  Em sento 
afortunada de poder treballar en 
pel·lícules que després puc gaudir 
com espectadora. Estic contenta 
del tipus de propostes que m’ar-
riben i espero que aquesta tònica 
es mantingui. 
Sempre has combinat el cine-
ma amb la televisió.
És important estar sempre en mo-
viment. Per a mi és igual de vàlid 
el cinema que el teatre o la televi-
sió. La meva feina és la mateixa, 

fer d’actriu. A la televisió el ritme 
de rodatge és trepidant, mentre 
que al cinema tot és més labori-
ós. Però el que dignifi ca els dos 
mitjans són els bons guions i la 
feina actoral.
Què és el més dur d’aquesta 
professió?
Els eterns càstings. Ets sents com 
si fessis la selectivitat. Però paga 

la pena si pots seguir treballant en 
bones històries.
A pesar d’una agitada vida de 
rodatges i càstings, continues 
vivint a Montcada.
Aquí és on tinc les meves arrels, 
la meva família, els amics. Tot i 
que viatgi sovint per feina, sem-
pre torno perquè és el lloc on he 
crescut.

L’actriu montcadenca Núria Gago té 28 anys i continua vivint al municipi | TERESA ISASI

Laura Grau | Redacció

‘Mejorcita de lo mío’ o 
poesia de la quotidianitat

Va ser l’espectacle revelació de 
la Fira de Teatre de Tàrrega 
2007 i ha fet gira per tot l’es-
tat amb temporades a Sevilla 
i a Madrid. El muntatge Me-
jorcita de lo mío de La Escapista 
Teatro arriba a l’Auditori el 29 
de març (21h) avalat per unes 
excel·lents crítiques. 
Segons l’actriu protagonista, 
Pilar Gómez, la clau de l’èxit 
d’aquest espectacle és la sen-
zillesa i el to de conversa que 
estableix amb el públic “que es 
pot sentir fàcilment identifi -
cat amb diferents moments 
de l’obra, ja que tracta de les 
petites coses que li passen a 
tothom en la vida quotidia-

na”. El muntatge va néixer a 
partir d’improvisacions com a 
procés d’assaig sobre experièn-
cies vitals del creador Fernan-
do Soto i la mateixa intèrpret. 
Quant al títol de l’obra, fa re-
ferència a una expressió molt 
andalusa que usa la gent gran 
quan algú pregunta sobre la 
seva salut. “Té una connota-
ció més enllà de l’estat físic i 
té a veure amb com les per-
sones arrosseguen el pes de 
la vida”, explica l’actriu. Gó-
mez ha par ticipat en destacades 
produccions teatrals dirigides 
per Helena Pimenta o Tamzin 
Tow send, i amb companyies 
com ara la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico.

Laura Grau | Redacció

L’obra es representarà el 29 de març a l’Auditori Municipal

TEATRE ENTREVISTA AMB NÚRIA GAGO

Pilar Gómez és la protagonista absoluta de l’obra ‘Mejorcito de lo mío’ | JOCS D’ACTORS
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IV CONCURS DE MICRORELATS ‘EL BASAR’

La cita, de Pedro Herrero (1953, 
Castellar del Vallès), és el text 
fi nalista del mes de febrer del 
Concurs de Microrelats El Basar, 
de Montcada Ràdio, en què han 
participat 400 autors, xifra rècord 
en la història del certamen. El ju-
rat, format pels escriptors i crítics 
literaris del suplement Cultura/s 
de La Vanguardia, Juan Antonio 
Masoliver i Sònia Hernández, i 
el professor d’universitat i crític 
Fernando Valls, ha seleccionat 
nou relats més: La aguja viajera, 
de Joaquín Valls (Barcelona); 
¿Dónde está la puerta?, de María 
del Carmen Guzmán (Málaga); 
La herencia, de Ángel Guardiola, i 
Confusión, de Paz Hinojosa Mella-

do (Múrcia); Puzzle, de Juan Car-
los Fernández, i Castellana, 358  
José Alberto Clemente (Madrid); 
Perdón por la tardanza, de Martín 
Kaen, i Soledades, de Roberto Pe-
rinelli (Argentina) i Otro día más, 
de Rossana Cárcamo (Bèlgica).

Referència a ‘Superman’. El fi na-
lista de febrer té 54 anys, és llicen-
ciat en Filosofi a i Lletres i treballa 
en banc a Sabadell. Afi cio nat a 
l’escriptura des de jo ve, coor dina 
el web ensentidofi gurado.com, un 
espai virtual de creació literària. 
Herrero utilitza la seqüència típi-
ca de les pel·lícules de Superman, 
en què la protagonista és salvada 
per l’heroi mentre cau al buit, 
“per explicar el trànsit entre 

la il·lusió i el desengany des de 
l’òptica femenina”, en paraules 
de l’autor. Masoliver ha destacat 
“el sentit de l’humor que im-
pregna el text i la precisió nar-
rativa”. El microrelat fi nalista i els 
nou seleccionats –que es poden 
consul tar a montcadaradio.com– es 
pu bli caran al volum col·lectiu que 
Montcada Comunicació editarà a 
l’abril, amb motiu de la Diada de 
Sant Jordi. El veredic te de l’edició 
i la presentació del lli bre tindran 
lloc el 12 d’abril en el decurs d’un 
sopar literari al restaurant Sant 
Lluc (21h) . Els tiquets del sopar, 
al preu de 20 euros, es poden re-
servar al telèfon 935 726 491 ó 
mitjançant el correu electrònic 
elbasar@montcada.org.

Pedro Herrero, de Castellar del Vallès, 
és l’autor fi nalista del mes de febrer
El veredicte de l’edició i la presentació del llibre recopilatori es faran el 12 d’abril en un sopar

Finalista de febrer

La cita

 Pedro Herrero (Castellar del Vallès)

en 2 minuts...

> Novetats sobre el jaciment Les Maleses

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament organitza quatre noves ses-
sions de cuina infantil (a partir dels 5 anys) els dies 7, 14, 21 i 28 
d’abril amb horari de 17.30h a 19h. Les inscripcions ja es poden 
formalitzar a la Casa de la Vila (Domènec Fins, 15) i el preu de les 
quatre sessions és de 30 euros | LR

> Òscar Barcons, millor fotògraf de l’Afotmir
El fotògraf Òscar Barcons, de 
l’Afotmir, ha guanyat el Concurs 
Social de Fotografi a Digital que 
organitza l’entitat per als seus 
socis. Els participants poden 
presentar cada mes dues foto-
grafi es que són puntuades pels 
socis. L’autor amb més punts 
guanya el certamen i la foto més 
votada es considera la millor de 
l’any.  En aquesta ocasió la fo-
tografi a més votada de l’edició 
també ha estat una de Barcons 
titulada “Barca al delta” (a la 
imatge). L’Afotmir farà canvis en 
el funcionament del concurs i modifi carà el jurat, que estarà format per 
tres prestigiosos fotògrafs de diferents agrupacions de l’estat. Les noves 
bases es publicaran al nou web que l’entitat està a punt d’enllestir i que 
pretén agilitar la relació amb els socis i promoure la participació | LG

El Museu Municipal presenta el 27 de març a la Casa de la Vila 
(19h), els resultats de les interven cions fetes al jaciment iber de Les 
Maleses durant l’estiu de 2007. La presentació anirà a càrrec de la 
directora del Museu, Mercedes Duran, i els arqueòlegs Gemma Hi-
dalgo i Daniel López. En la darrera campanya d’excavacions la prin-
cipal troballa va ser un nou habitatge, de dimensions considerables. 
També es van localitzar nombrós material ceràmic, com àmfores, i 
una pedra de molí barquiforme | LG

> Noves sessions dels tallers de cuina infantil

Laura Grau | Redacció

ÒSCAR BARCONS

De haber sabido lo que ocurriría después, ella ha-
bría ido a la peluquería y también se habría compra-
do un vestido atrevido para estrenarlo ayer, antes de 
precipitarse en el vacío desde el piso ciento tres del 
enorme rascacielos, cuando trataba de alcanzar un 
papel que el viento levantó de su mesa de trabajo y 
empujó hacia el exterior. Ya en el aire, todo hacía pre-
sagiar un porrazo incontestable pero, a la altura del 
piso cuarenta y dos, su cuerpo cayó en brazos de un 
joven providencial, de aspecto agradable y musculo-
so, que vestía un traje ajustado de lycra azul y rojo y 
una capa de conjunto, muy elegante, que se alzaba 
tanto como su bello tupé de color negro. A partir de 
ahí, el descenso fue un paseo delicioso hasta llegar a 

la calle, donde aquel galán se despidió cortésmente 
y partió de regreso a las alturas, no sin antes decir 
que sí, que hoy podrían volver a verse en el mismo 
lugar y a la misma hora. Y hoy estrena ella un nuevo 
vestido, elegido a conciencia, y se arregla con esme-
ro para acudir a la cita con su misterioso salvador. Y 
a la hora convenida se lanza sin temor por la ventana 
de su estudio, y aprovecha la caída en picado por la 
fachada del inmueble para dar los últimos toques al 
maquillaje. Pero esta vez nadie la espera frente a la 
planta cuarenta y dos. Y al llegar a la catorce, con-
vencida del plantón, se ve obligada a admitir que, si 
ya es duro bajar de una nube y tocar de pies en el 
suelo, más duro será tener que hacerlo de cabeza.

El Cercle Cultural, amb la col·laboració de l’Institut de les Lletres Ca-
talanes, portarà al Cafè Montcada el 28 de març (20h) l’escriptor 
de Cerdanyola Isidre Grau, autor de l’espai literari Vinyes de Savall, 
format per set novel·les que parlen d’una població d’origen rural, pro-
pera a Barcelona, que durant el segle XX ha viscut l’ascens i la deca-
dència de la industrialització, amb successives onades d’immigració. 
La seva consolidació com escriptor li va arribar al 1985 amb el Premi 
Sant Jordi per la novel·la Els colors de l’aigua | LR

> Isidre Grau parla de ‘Vinyes de Savall’ 

Comerciant, et 
vols anunciar 
a  L a  Ve u ?
Truca’ns i t’informarem

625 601 107
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Es diu Paco Ruiz però el seu 
nom artístic és P’soul i la seva 
relació amb la música va comen-
çar fa 10 anys com a membre de 
TNT, el primer grup de l’estat 
espanyol que imitava l’estil dels 
Backstreet Boys. Amb dots com 
a ballarí i cantant, Paco Ruiz in-
tenta obrir-se camí en solitari en 
el món de la música. Des de fa 
un any penja les seves cançons 
a l’espai d’Internet www.myes-
pace.com. Temes com Navegan-
do, Under the rain i No me queda 

nada destil·len romanticisme i 
sensibilitat. “El meu estil beu 
del soul clàssic, l’arenbi i la 
música negra en general”, ha 
explicat aquest cantant vinculat 
a Montcada i Reixac. Va parti-
cipar en el càsting del programa 
de Televisió Espanyola Salvar 
Eurovisió i, tot i no guanyar, està 
satisfet de l’experiència, “per-
què em va arribar a veu re 
un miler de persones”. El seu 
somni és viure de la música i ar-
ribar al màxim de gent amb les 
seves cançons. 

El cantant ‘P’soul’, de 30 anys, penja les seves cançons a l’espai web ‘myspace’ | LAURA GRAU

el retro-visor
Rafa Rodrigo, 

de l’Arxiu Municipal

L’Arxiu Municipal troba un document on apareix la fi rma de l’enginyer Ildefons Cerdà

El futur pas del Tren d’Alta Veloci-
tat per Montcada i Reixac és una 
bona oportunitat per traslladar-nos 
a l’arribada dels primers ferrocar-
rils a mit jan del segle XIX. El tren 
suposava una gran transformació 
social, cultural i econòmica per als 
pobles per on passava i, com totes 
les novetats, provocava adhesions 
entusiastes i reac cions contràries. 
Les tensions neixien del confl icte 
entre una so cie tat rural, dominada 
pels grans propietaris amb el su-
port del poder local, i els empresa-
ris de la capital recolzats pel poder 
fi nancer i l’Administració Central. 
Era la lluita entre dos mons: el 
passat tradicional i la nova era in-
dustrial.

Arxiu Municipal. Gràcies al pro-
jecte de classifi cació i descripció 
de la documentació històrica de 
l’Arxiu Municipal, s’ha fet una im-
portant troballa d’un document 

de l’època que ens dóna un bon 
exemple d’aquesta lluita entre els 
terratinents locals i els responsa-
bles de dirigir les obres de la cons-
trucció de les noves línies de ferro-
carril que unirien Montcada amb 
Sabadell i Granollers. En aquest 
do cument, amb data del 1853, 
el tinent d’Alcalde José Albinyana 
or de  nava als promotors aturar les 
obres a petició de grans terrati-
nents com la Marquesa de Moià, 
Jacint Cuyás i Vicenç Sabatella. 

Però els empresaris, emparats en 
els permisos concedits per les au-
toritats del govern central, s’hi van 
negar. Un d’aquests empresaris 
era el reputat enginyer i urbanista 
Ildefons Cerdà, famós per disse-
nyar el pla d’expansió de la ciutat 
de Barcelona mitjançant la cons-
trucció de l’Eixample, tot un exem-
ple de planifi cació urbana. Cerdà 
va estar a Montcada dirigint sobre 
el terreny les obres que van portar 
el ferrocarril al municipi.

Comença la nova era del ferrocarril

Pas a nivell a Montcada de la línia de Saragossa, a l’alçada de la Font Pudenta | ARXIU CEHFE

Era la lluita entre 
dos mons: el passat 
tradicional i la nova 
era industrial

‘P’soul’ comença la seva 
carrera en solitari

MÚSICA

Laura Grau | Montcada
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Barça-Athletic, partit 
de luxe de futbol indoor 
al Miquel Poblet PÀG.  32  

La Salle femení entra en 
un sotrac i baixa fi ns a 
l’últim lloc PÀG. 33  

>Esports

El Valentine Montcada ja està fora 
dels llocs d’ascens. En el tram més 
frenètic de la temporada, amb 
quatre partits seguits contra rivals 
directes, el balanç dels montca-
dencs, amb quatre derrotes, va ser 
desolador. Les dues últimes es van 
produir contra els dos equips amb 
qui el Valentine compartia el lide-
ratge fa dues jornades. 
Els montcadencs no van fer un 
bon partit a la pista del River An-
dorra (91-65). Els homes de César 
Saura van tornar a jugar mala-
ment  després d’un llarg viatge i es 
van veure superats per un Ando-
rra que va imposar un fort ritme 
des del primer minut. Els del 
Principat van agafar ràpidament 
un ampli avantatge i mai van patir 
per la victòria davant un rival amb 
un mal percentatge en el tir i una 
fl uixa defensa. A la segona part, 
els montcadencs van millorar la 
seva actitud, però ja era massa 
tard per reaccionar i evitar que els 
andorras també guanyessin el bàs-
quet average per un punt. 

Derrrota a l’ultim segon. Una set-
mana després, la sort va tornar a 
girar l’esquena als montcadencs i 
contra l’UGT Aragón es va repetir 
la història del matx contra l’Olesa, 
perdut a l’últim segon. Saura no 
va poder comptar amb Cristian 
Zapata, que va fer de taula a les 
eleccions. L’absència del pivot va 

ser decisiva davant un rival molt 
poderós físicament. Els aragone-
sos van portar la iniciativa als dos 
primers quarts, però el Valentine 
va poder remuntar i, a 15 segons 
del fi nal, es va posar amb un punt 
per davant. L’UGT va mantenir 

els nervis i, a dos segons del fi -
nal, li va donar la volta al partit 
per deixar el defi nitiu 68 a 69. 
Després d’aquesta mala ratxa, el 
Valentine ha baixat a la quarta 
posició, a dues victòries del lí-
der en solitari, l’Andorra.

FUTBOL SALA

El Valentine no troba solucions i surt 
del lideratge amb dues derrotes més
Rafa Jiménez |  Redacció

L’equip de César Saura baixa fi ns a la quarta posició després de predre a la pista de l’Andorra i a casa contra l’UGT Aragón

El Valentine 
femení segueix 
cuer amb dues 
derrotes més
La desitjada reacció del Valentine 
femení no acaba d’arribar. Amb no-
més dues victòries en 20 jornades, 
les noies de Josan García es mante-
nen a l’últim lloc del Grup Primer 
de Primera Catalana. Els seus dos 
últims partits van tenir el mateix 
desenllaç en forma de derrota. A 
la 20a jornada, el segon classifi cat, 
el SESE, va passar com un cicló 
per la Zona Esportiva Centre. Les 
montcadenques no van arribar a 
fer 40 punts i van perdre per 38 a 
67. Al següent partit, contra un ri-
val de la part mitja baixa de la tau-
la com el GEIEG B, el Valentine 
va tenir una mica més d’opcions, 
però també va acabar perdent, 71 a 
56. Abans de la Setmana Santa, les 
montcadenques jugaran dos partits 
a casa en dos dies seguits (14 i 15 
de març): l’ajornat, corresponent a 
la desena jornada, contra el Ban-
yoles i el derbi del Vallès davant el 
líder, el BF Cerdanyola. | RJ 

BÀSQUET FEMENÍ. 

Mindrid, en una acció contra el SESE | S. ROMERO

<<

César Saura
Tècnic Valenti-
ne Montcada

l’entrevista

Com explica les últimes derro-
tes contra l’Andorra i l’UGT?
A Andorra vam pagar la nostra 
mala defensa. L’UGT va aprofi -
tar que teníem molt poca rotació 
en el joc interior per la baixa de 
Cristian Zapata. Van agafar un 
ràpid avantatge i sempre vam 
anar a remolc. Sense estar bé, 
els meus jugadors van tenir un 
compromís total i es va millorar 
la imatge d’anteriors matxs.

Per segon partit seguit a casa, 
l’equip va caure a l’últim se-
gon. Massa dur, no?
És molt dur perdre així dos par-
tits seguits. Som humans i tenim 
sentiments. L’equip està tocat, 
però hem de seguir treballant i 
espavilarem, segur.

S’han trobat les causes d’a ques-
ta baixada en el rendiment?
Hem arribat a la conclusió que 
ha sigut un problema físic. Hem 
patit moltes baixes i no vam vo-
ler carregar a la gent. Això ens 
ha tret ritme, però el recupera-
rem i una mica de sort no ens 
aniria malament.  | LM 

‘Aquest equip 
espavilarà, n’estic 
segur’

El pivot montcadenc Albert Griso, rodejat per jugadors de l’UGT Aragón | SANTI ROMERO
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El Santa Maria supera al líder 
i ja comença a mirar cap amunt

Ja ho diu el refranyer popular: 
després de la tempesta arriba la 
calma. Això és el que li ha succeït 
al CD Montcada que, coincidint 
amb l’arribada del nou presi-
dent, Emilio Artés, ha reaccionat 
amb dues actuacions de mèrit 
que l’allunyen de les posicions 
de descens, amb un coixí que a 
dia d’avui té sis punts d’amplada. 
Com ja va ocórrer en el partit de 
la primera volta, el duel contra el 
Tàrrega va resultar balsàmic per 
els homes de Luis Fernández. Al 
Municipal de la Ferreria van veure 
la millor versió dels seus, comba-
tius i ambiciosos, contra el conjunt 
de l’Urgell, impotent davant la su-
perioritat dels verds. Xavi Rovira 
va obrir el marcador ben d’hora 
i Nacho Garzón el va apuntalar 
en començar el segon període. El 
gol dels visitants en temps d’afegit 
només va servir per maquillar el 
resultat (2-1). 
En el desplaçament al camp de 
la Montañesa, Rovira i Garzón 
van repetir com a golejadors dels 
montcadencs, però les circums-
tàncies del partit van ser molt més 
heroiques. Al municipal de Nou 
Barris només va brillar un color, 

el verd, d’uns visitants podero-
sos i infatigables, però només les 
expulsions van privar els homes 
de Luis Fernández d’aconseguir 
un triomf merescut. I és que al 

minut 30, Àlex Ortiz va veure la 
vermella directa després d’una 
forta entrada al mig del camp i la 
cosa va empitjorar amb la segona 
groga rebuda per Salva, al 20 de 

la segona part per perdre temps. 
Marc, fi txat una setmana abans 
per suplir la marxa de Noël, tenia 
un debut d’allò més complicat. En 
aquells moments, i amb un home 
menys, el CD Montcada domina-
va en el marcador gràcies al gol de 
Xavi Rovira. Amb 9 contra 11, els 
locals van empatar, però els verds 
encara van aconseguir un segon 
gol mitjançant Nacho Garzón. Els 
montcadencs s’ho van deixar tot 
sobre la gespa de Nou Barris, però 
fi nalment, l’empat de la Montañe-
sa va arribar a quatre minuts del 
fi nal (2-2).

Mesures socials. Un cop consti-
tuïda la nova Junta, encapçalada 
per Emilio Artés, el club ja ha pres 
una sèrie de mesures per acostar 
l’equip al poble. Per exemple, el 
club regalarà entrades entre els 
quatre centres de secundària per 
veure els partits a casa que es ju-
garan després de Setmana Santa; 
el primer equip entrenarà un dia 
al camp de Can Sant Joan; i està 
previst fer reunions amb els altres 
equips de futbol del municipi –EF 
Montcada, Santa Maria i Sant 
Joan Atlètic– per acostar postures i 
generar un ambient de cordialitat. 

Coincidint amb l’arribada d’Emilio Artés a la presidència, l’equip verd va encadenar una victòria i un empat en dos partits 

César Sánchez  |  Barcelona

El CD Montcada troba la tranquil·litat 
als despatxos i dintre del camp 

FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

Rafa Jiménez  |  Redacció

L’equip de Quique Berlinghieri, tercer equip que és capaç de guanyar al Barberà en aquesta lliga

El Santa Maria ja mira amb molt 
més optimisme el seu futur. Des de 
l’arribada de Quique Berlinghieri a 
la seva banqueta, els montcadencs 
han trobat l’estabilitat i la bona lí-
nia de resultats. Tres victòries con-
secutives l’han allunyat dels últims 
llocs del Grup Novè de Segona 
Regional i li permeten mirar més 
cap amunt que cap a baix. Espe-
cialment meritori va ser el triomf 
a l’estadi de la Ferreria contra el 
líder, el Barberà (3-1), que només 
havia perdut dos partits en el que 
portem de temporada. En aquest 
matx es va produir el debut de 
dos joves fi txatges de 19 anys: el 
central Toni Serrano i el davanter 
centre Dani Quintana. 
Sis dies abans de la victòria con-
tra el Barberà, el Santa Maria va 
aconseguir idèntic resultat, 1 a 3, 
al camp del Palautordera. “Hem 

assolit el que volíem, que l’equip 
sigui un bloc compacte i això es 
nota en l’ambient que hi ha a la 
plantilla i en les ganes que tenen 

els meus jugadors”, declara Ber-
linguieri, que ja espera amb il·lusió 
el derbi contra el Sant Joan, el 16 
de març a Can Sant Joan. 

El Santa Maria va fer un molt bon partit contra el Barberà a la Ferreria  | SANTI ROMERO

El Sant Joan continua sense veure 
la llum del túnel obscur en el que 
han entrat el seu joc i els resultats. 
Després d’encadenar sis partits 
consecutius sense guanyar, els juga-
dors de Fernando Gómez ‘Cuqui’ 
van revifar a la 23a jornada, quan 
van gholejar al Caldes de Montbuí 
per 4 a 1. Aquesta millora, però, va 
ser només un miratge. Una setma-
na més tard, els montcadencs van 
perdre al camp del Sentmenat, que 
està a la part baixa de la classifi ca-
ció, per un clar 3 a 1. 
“Els tres punts que ens van treure 
del partit del Palautordera, algu-
nes lesions i la marxa del nostre 
golejador, Miguel, han sigut 
cops massa forts. Els jugadors 
han perdut l’alegria, han baixat 
els braços i ja no tenen la il·lusió 
d’abans”, comenta l’entrenador 
del Sant Joan com a possibles cau-

ses de la crisi del seu equip. Aques-
ta mala ratxa ha col·locat als mont-
cadencs a la sisena posició amb 41 
punts.

El Sant Joan no supera 
la crisi abans del derbi
Com a mínim, va tornar a guanyar sis jornades després

Rafa Jiménez  |  Redacció

El Sant Joan segueix amb problemes  | S. ROMERO

<<

L. Fernández
tècnic del 
CD Montcada

l’entrevista

Quina valoració fa de les sis 
baixes que ha patit l’equip?
M’hauria agradat que s’hagués 
mantingut el bloc que ha tre-
ballat durant tota la temporada, 
però les circumstàncies ho han 
impedit. No els oblidarem, però 
espero que els jugadors que 
s’han quedat sortin al camp amb 
la mateixa il·lusió que abans.

Va témer per la seva situació 
durant aquesta crisi?
La meva situació no em preo-
cupa perquè no depèn de mi. 
El club és lliure de prendre les 
decisions adients. El meu únic 
pensament és intentar assolir la 
permanència.

L’equip ha superat aquesta cri-
si amb dos bons partits. Con-
tent?
Sí, va ser important guanyar a 
un equip dels que estan a dalt, 
com el Tàrrega, i superar un 
partit tan advers al camp de la 
Montañesa. L’equip va donar 
una lliçó de compromís, cor i 
treball. Amb dos menys, el matx 
va acabar a la seva àrea. Podíem 
haver guanyat, però vam sumar 
un punt i li vam guanyar el goal 
average  | RJ 

‘M’hauria agradat 
que s’hagués 
mantingut el bloc’

FUTBOL. Primera Catalana 

El CD Montcada respira una mica més després de sumar quatre de sis punts  | SANTI ROMERO
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Gairebé dos mesos després del seu 
primer partit al Campionat Nacio-
nal de Lliga de Futbol Indoor, el 
FC Barcelona torna a jugar al Mi-
quel Poblet. El seu rival és l’Athletic 
de Bilbao, format per jugadors tan 
coneguts com Guerrero, Valencia, 
Larrazabal o José Mari. El Barça, 
que va guanyar en el seu debut 
del 18 de gener a la Reial Societat 

(16-15), ha jugat durant tot aquest 
temps tres partits més fora de casa. 
Va guanyar al Sevilla (4-13) i al Be-
tis (6-13) i va patir la seva única de-
rrota amb el Deportivo (7-5). Amb 
aquest balanç, els blaugranes, que 
vindran al Miquel Poblet amb ju-
gadors com Sergi, Luis Enrique, 
Eusebio o Busquets, són tercers 
amb 9 punts, empatats amb l’Atlètic 
de Madrid i a dos del Reial Ma-

drid, que ha jugat un partit més. El 
seu rival, l’Athletic, és cinquè amb 
sis punts després d’haver guanyat 
al Sevilla i l’Atlètic i perdre amb el 
Reial Madrid i el Deportivo.
D’aquí al fi nal de la primera edi-
ció d’aquest torneig, el FC Barce-
lona encara jugarà dos partits més 
a Montcada: el 4 d’abril contra 
l’Atlètic i el 16 de maig amb el 
València. 

Atrapar al Corbera, líder destacat 
del grup Sisè de Primera Nacional 
A, ja s’ha convertit en una quimera 
per a tots els seus rivals. Destacat 
amb nou punts d’avantatge respec-
te al segon, l’equip de Miki Escalo-
na hauria de patir un daltabaix per 
no pujar. A 13 punts del Corbera, 
el Game’s Gallery ja no somnia 
amb el primer lloc, però s’ha fi cat 
de ple en aquesta lluita pel subcam-
pionat. L’equip de José María Bor-
bón, ‘Pati’, es va recuperar bé de la 
seva derrota a casa contra el Canet 
amb dues victòries consecutives 
contra dos rivals directes: l’Escola 
Pia i el Santvicentí.
Una setmana després de perdre 
amb el Canet, el Game’s Gallery 
es va desplaçar a Sabadell per jugar 
contra un equip que tenia el mateix 
nombre de punts. Els jugadors de 
Pati, absent per un problema a un 
oïda que el va obligar a ser ingres-
sat en un hospital, van fer un partit 
molt seriós. Sota les ordres d’Elies 
Lorda i de José Andrés, el Game’s 

Gallery es va mostrar molt inspirat 
i se’n va anar al descans guanyant 
per 0 a 2 amb dos gols de Raúl Se-
rrano. A la segona part, Miguelito 
va ampliar les distàncies i els mont-
cadencs es van defensar amb ordre 
davant el joc impetuós dels  locals. 
A tres minuts del fi nal, l’Escola Pia 
va retallar el desavantatge, però la 
victòria mai va estar en perill. A 15 
segons de la conclusió, Emilio va 
fer el defi nitiu 1 a 4.

Dos triomfs. El següent partit a 
casa contra el Santvicentí, el segon 
classifi cat, es preveia fonamental.
El Game’s Gallery va sortir amb 
molta força i en el minut 7 ja guan-
yava per 3 a 0 gràcies a dos gols 
de Carnota i un altre de Valtinho. 
El Santvicentí va reaccionar bé i va 
empatar abans del descans arris-
cant amb el seu porter com a cin-
què jugador.
A la represa, el Game’s Gallery va 
sortir amb ambició per posar-se 
una altra vegada per davant. Va 
generar un munt d’ocasions, però 

no va tornar a marcar fi ns a sis mi-
nuts del fi nal, amb el tercer gol de 
Carnota. Miguelito va ampliar les 
distàncies fi ns al 5 a 3. Els segons 
fi nals van ser d’infart. El Santvi-

centí mai va estar fora del partit i a 
l’últim minut es va posar a un gol 
de distància. Al fi nal, els montca-
dencs van aguantar la seva renda 
i es van portar tres punts d’or.

FUTBOL SALA. Grup Sisè de Primera Nacional A 

Rafa Jiménez  |  Pla d’en Coll  

Miguelito ha respost a la confi ança que li han donat amb dos gols en dos partits  | S. ROMERO

El Game’s Gallery encadena dues victòries 
que l’apropen al segon lloc del grup

FUTBOL INDOOR. Campionat Nacional de Lliga 

El FC Barcelona juga el seu segon 
matx al Miquel Poblet contra l’Athlètic
Rafa Jiménez  |  Redacció

Equip del FC Barcelona que va jugar a l’últim partit disputat a Montcada |  SANTI ROMERO

Després de la desfeta amb el Canet, els jugadors de Pati van sumar dos triomfs consecutius i aspiren a pujar llocs a la taula <<

Javi
porter del 
Game’s Gallery

l’entrevista

L’equip va saber patir per acon-
seguir tres punts molt impor-
tants contra el Santvicentí.
Erem conscients de la impor-
tància dels tres punts. El rival 
ens va generar molts proble-
mes amb  el joc ofensiu del seu 
porter, però vam reaccionar bé 
canviant la defensa i vam aprofi -
tar les ocasions per acabar gua-
nyant el partit.

Es veu ara el futur amb més 
optimisme?
Sí, però hem de continuar tre-
ballant partit a partit. Després 
de l’última victòria, veiem més a 
prop la segona posició. 

Personalment, es troba en un 
gran moment de forma...
És important trobar-se bé física-
ment. El meu objectiu és ajudar 
a l’equip i ho intento fer de la 
millor manera possible.

‘Ara veiem més 
a prop la segona 
posició’
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La Salle Montcada continua afer-
rant-se, gràcies al seu excel·lent 
rendiment al Miquel Poblet, a les 
opcions de permanència a la Lliga 
Catalana. Després de sis jornades 
de la segona fase, l’equip d’Àlex 
Weikert ha aconseguit la victòria 
en el seus tres matxs com a local. 
Aquesta estadística és molt diferent 
a la dels seus partits com a visitant, 
ja que no ha guanyat cap dels tres 
que ha jugat fora. A l’inici de la se-
gona volta, La Salle es va revenjar 
de la Garriga, que li havia guanyat 
al debut, derrotant-lo amb un clar 
31 a 23. Els locals van anar per 
davant durant tot el matx amb 
rendes de fi ns a 12 gols, però en 
els darrers minuts les precipitaci-
ons van fer que no mantinguessin 
aquest important avantatge. Àlex 
Weikert estava content per la vic-
tòria en el que va ser, segons la 
seva opinió, “un dels nostres mi-
llors partits en tota aquesta fase 
de permanència gràcies al bon 
treball en defensa”. 

Una setmana abans, els lasailans 
van tenir menys sort a la pista del 
primer, el Poblenou Handbol (28-
27). Els montcadencs van donar la 
cara i a l’última jugada van estave-
llar una pilota al pal que els hauria 
donat un punt d’or.
Amb l’Esplugues ja descendit de 
Primera Nacional, és probable que 

només quatre equips dels deu que 
juguen la fase de permanència 
mantinguin la categoria. Ara ma-
teix, els lasailans ocupen la quar-
ta posició que marca la diferència 
entre els que es salven i els que 
baixen. Només un punt els separa 
dels seus perseguidors, el Manya-
net i La Salle Bonanova.

La Salle no falla a casa i s’aferra 
a les seves opcions de salvació
Després de perdre d’un gol amb el Poblenou, els montcadencs van guanyar a la Garriga

El lateral Xavi Benítez, en una acció del darrer partit contra La Garriga | SANTI ROMERO

Rafa Jiménez | Redacció

Els problemes en defensa 
condemnen La Salle 
L’equip de Fernández és cuer després de perdre tres partits seguits

Els problemes en defensa i l’escassa 
capacitat de reacció quan els partits 
es posen en contra han condemnat 
a La Salle ISTE a l’últim lloc del 
grup Segon de la Lliga Catalana. 
Les noies de Juan Manuel Fernán-
dez han acumulat tres derrotes 
consecutives, les dues últimes amb 
un mateix desavantatge de vuit 
gols. A la sisena jornada, les mont-
cadenques es van deixar intimidar 

per la duresa del Cornellà, que se’n 
va emportar la victòria per 23 a 15. 
Una setmana més tard, l’equip va 
notar les baixes de Mariana, Cris 
i Carrie, que no juga des de fi nals 
de gener, i va caure contra l’Ascó, 
19 a 27. A falta de tres partits pel 
fi nal, l’objectiu de les lasalianes és 
el de no ocupar les dues últimes 
posicions que li obligarien a jugar, 
a la pròxima temporada, la fase de 
classifi cació a la Lliga Catalana.

La pivot Marta Casajoana intenta desfer-se de dues contràries al partit contra l’Ascó | SANTI ROMERO

HANDBOL. Lliga Catalana  

Rafa Jiménez | Redacció
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L’UE Montcada no dóna marge 
als seus rivals i continua al primer 
lloc a la Divisió d’Honor del Cam-
pionat de Catalunya d’Escacs per 
equips. A l’última jornada, els es-
caquistes montcadencs van supe-
rar sense cap problema al Terrassa 
per 2,5 a 75. Després de sis jorna-
des, l’UE té 1,5 punts d’avantatge 
sobre el segon, el Cerdanyola  | RJ

ESCACS    

L’UE Montcada es 
referma al lideratge

CICLISME

El Saunier Duval-Alcaraz 
comença amb bon peu
L’equip ciclista Saunier Duval-
Alcaraz ha començat amb bon 
peu la temporada. A les proves de 
preparació, Sebastià Franco, el nou 
fi txatge que intentarà fer oblidar 
Ibon Zugasti, va acabar segon al 
Trofeig de la Canonja i de Gande-
sa. Al Ciutat d’Amposta, va ser ter-
cer, per darrera del seu company 
d’equip, Jordi Cervantes. A més, a 
Amposta i la Canonja, el Saunier 
Duval-Alcaraz va guanyar la clas-
sifi cació per equips. A l’últim cap 

de setmana de febrer, va començar 
la temporada ofi cial amb el Gran 
Premi Inauguració de l’Hospitalet. 
L’equip va quedar setè i el millor 
classifi cat, a la setzena posició, va 
ser Franco. A la següent prova, el 
Trofeig Guillaumet i Navarra de 
Figueres, Jordi Cervantes (foto) va 
ser segon. El Saunier Duval-Alca-
raz anirà a competir durant el mes 
de març, amb el parèntesi de la Se-
tmana Santa, al Memorial Cirilio 
Zunzarren de Estella i a la Ronda 
del Maestrazgo.

CLUB CICLISTA MONTCADA

en 2 minuts...

El I Campionat Comtal Vila de Ripoll, que es va disputar el 9 de març, 
va tenir un bon balanç per al club Lee Young. Tres taewkondistes 
locals, Alberto Jo, Diego Carrillo i Juan Antonio Santiago, van guanyar, 
de forma respectiva, en categoria sènior 1, de 19 a 30 anys; sènior 2, 
de 31 a 40 anys; i màster 1, majors de 41. En trio masculí, de 14 a 35 
anys, el triomf va ser per José Luis Estudillo, Alberto Jo i José Manuel 
Ramón. Diego Carrillo, Bernando Fidalgo i Juan Antonio Santiago van 
guanyar en trio de més de 36 anys | RJ

> Activitats per millorar la condició física
L’Institut Municial d’Esports i Lleure (IME) ha organitzat unes jornades 
per a qui vulgui millorar la seva condició física. Un entrenador personal 
elaborarà una taula d’exercicis a aquelles persones que s’apropin, el 
29 de març, de 10 a 12h, al Parc Salvador Allende (Montcada Nova) i 
a la cistella de la plaça Joan Fuster (Pla d’en Coll). La següent cita serà 
el 26 d’abril al Parc de les Aigües i a la plaça de la Ribera  | RJ

Els components del club de ball esportiu EN Dansa de l’escola Eva 
Nieto van obtenir uns bons resultats a les competicions en les que 
van participar en els dos primers 
cap de setmana de març. El dia 
2, al XV Trofeu Sant Cugat del 
Vallès, les parelles formades per 
Noelia Sanabria i Daniel García, 
Eva Nieto i Carles Cirera (foto), i 
Miriam de Saint Germain i Enric 
Trias van aconseguir la victòria. 
Aquesta última parella també va 
acabar al primer lloc al XVIII Tro-
feig Ballrun, disputat a Terrassa 
el 9 de març. Al marge d’aquests triomfs, els membres del club 
van fer quatre pòdiums a ambdues competicions. El 16 de març, 
algunes parelles participaran al II Trofeig Sant Joan Despí i el 30, al 
Trofeig Sant Just Desvern-Campionat d’Espanya Standart | RJ

> Bons resultats del club E.N. Dansa

Rafa Jiménez  |  Redacció

> El Lee Young triomfa al Vila de Ripoll

ESCOLA DE DANSA EVA NIETO
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en 2 minuts
FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA. Segona Divisió 

Primeres, però amb 
menys avantatge
L’Escola de Futbol Montcada con-
tinua al primer lloc del Grup Segon 
de la Segona Femenina, tot i que la 
seva diferència s’ha escurçat als tres 
punts després d’encaixar la seva 
tercera derrota de la temporada al 
camp del quart classifi cat, el Sant 
Cugat Esport (2-0). Les noies d’An-
tonio Moya es van refer al següent 
partit amb una espectacular goleja-
da contra el Súria, per 9 a 0. Després 
de 20 jornades, les montcadenques 
són líders amb tres punts d’avantat-
ge sobre el Rubí, que, a més, té el 
goal average al seu favor.

El Santa Maria B ha entrat en la di-
nàmica de deixar-se fora de casa 
els punts que aconsegueix al seu 
propi camp. Després de donar la 
sorpresa en derrotar al líder, l’Ar-
gentona, a la Ferreria, l’equip que 
entrena Víctor Ortega va caure de 
forma contundent a Cabrera per 
5 a 1. Una setmana després, els 
montcadencs van aprofi tar la visita 
del cuer, el Llavaneres, per acon-
seguir un còmode 2 a 0. Tretzens 
amb 18 punts, els seus propers ri-
vals seran el Sant Fost i el Masnou 
Atlètic. 

El Santa Maria B es manté viu amb els seus partits a casa

Rafa Jiménez     

El Santa Maria B no va tenir problemes per superar un fl uix Llavaneres  | SANTI ROMERO

L’EF Montcada va aconseguir un espectacular 9 a 0 contra el Súria | SANTI ROMERO

Després de dues jornades més 
de competició, el sènior B de l’AE 
Can Cuiàs no ha empitjorat la seva 
novena posició, tot i haver encai-
xat dures derrotes consecutives, 
al Grup Sisè de la Segona Divisó 
B Territorial. Els montcadencs van 
rebre un sever correctiu a la seva 
visita a la pista del segon, el Ma-
nent Rambla, que va aconseguir la 
victòria per un rotund 7 a 0. A la 
Zona Esportiva tampoc li van anar 
millor les coses, ja que l’AE Can 
Cuiàs B va perdre contra l’Olimaja 
Sala per un ajustat 5 a 6. 

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS B. Segona Divisió B Territorial

El sènior B es 
manté com novèEl segon equip de La Salle Mont-

cada va fi nalitzar la seva partici-
pació a la Primera Fase de la Se-
gona Catalana amb una derrota 
a la pista del segon classifi cat, el 
BM Polinyà, per cinc gols, 30 a 
25. Després de 18 jornades, els 
montcadencs han fi nalitzat a la 
cinquena posició amb 17 punts i 
un balanç de vuit victòries, un em-
pat i nou derrotes. Molt allunyat 
dels llocs que donen dret a jugar 
la fase d’ascens, l’equip de Teo 
Lazo haurà de lluitar per mantenir 
la categoria i els seus dos primers 
partits seran contra el BM Roca i 
l’HC Manyanet-Les Corts.

HANDBOL. LA SALLE B. Segona Catalana

La Salle acaba cinquena la primera fase

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial 

El líder rep dues derrotes seguides

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

El Valentine B baixa a la sisena posició  

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS B. C. Catalunya B 

El cuer segueix sense poder reaccionar
El segon equip del CB Elvira Cuyàs 
continua sense donar símptomes de 
millora. Els seus dos darrers partits li 
van suposar dues derrotes més que 
el mantenen a l’última posició del 
Grup Tercer del Campionat de Cata-
lunya B. A la 20a jornada, l’IMMA B 
es va emportar la victòria del Gimnàs 
Municipal per 13 punts de diferència, 
53 a 66. Al següent partit, la derro-
ta encara va ser més dolorosa a la 
pista del Joventut Les Corts, que va 
guanyar per 31 punts, 83 a 52. Els 
seus propers rivals seran el líder, el 
Corazonistas Euroval, i el Gramenet 
Bàsquet Club. 

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. Primera Divisió Territorial

El sènior A consolida el seu lideratge guanyant al segon

SANTI ROMEROSANTI ROMERO

El sènior A de l’AE Can Cuiàs va 
superar amb nota el seu enfronta-
ment directe contra el segon, l’FS 
Ripollet B. Els jugadors d’Alfonso 
Anés van derrotar al seu rival, des-
prés d’un partit molt emocionant, 
per un ajustat 5 a 4. Aquesta vic-
tòria, unida a la que els montca-
dencs van aconseguir a l’anterior 
jornada a la pista del Martorelles 
(2-4), consolida el seu lideratge al 
Grup Tercer de la Primera Divisió 
Territorial. Encara amb un partit 
menys per jugar contra l’Iris Sol, 
els ripolletencs tenen un desavan-
tatge de quatre punts amb el líder.

SANTI ROMERO SANTI ROMERO

FUTBOL. SANTA MARIA B. Tercera Regional 

Dues derrotes consecutives han 
posat fre a la bona línia que porta-
va l’equip de Miguel Blanco i l’han 
fet baixar fi ns a la sisena posició. De 
forma inesperada, els montcadencs 
van caure a la pista del CB Santa 
Coloma per només un punt de dife-
rència, 73 a 72. A la següent jorna-
da, el Valentine rebia a l’equip més 
fort del seu grup: l’Universitari. Els 
barcelonins van ser molt superiors i 
van guanyar per un clar 77 a 95.

SANTI ROMERO

El CB Elvira Cuyàs es manté al lide-
ratge del Grup Primer del Campio-
nat Territorial de Barcelona, tot i patir 
dues ensopegades consecutives 
contra dos equips de la part mitja de 
la classifi cació. Els homes de Xavier 
Torreblanca van perdre a la pista del 
CB Santa Perpètua (79-73) i també 
van caure a casa contra el CB Sent-
menat (62-71). Després de 21 jorna-
des, els montcadencs comparteixen 
el primer lloc amb les Franqueses, 
que es podria col·locar  líder en so-
litari si guanya el seu matx ajornat 
amb el Palau.

SANTI ROMERO
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BÀSQUETBÀSQUET
Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C
JORNADES  RESULT.
21 BC River Andorra - Valentine A   91-65
22 Valentine A - UGT Aragón  68-69

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 River Andorra 22 38
2 Valls 22 37
3 U.G.T. Aragón  22 37
4 Valentine Montcada 22 36

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6
JORNADES  RESULT.
21 CB Santa Coloma B - Valentine B   73-72
22 Valentine B - CE Universitari  77-95

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Universitari                  22 40
2 B.C. Sant Joan Despí                  21 37
3 Tecla Sala B               21 37
6 Valentine B 22 34

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1
JORNADES  RESULT.
20 Valentine - SESE  38-67
21 GEIEG B - Valentine     71-56

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1   C.B. Femení Cerdanyola A     21 41
2 Nikart - S.E.S.E.                  19 37
3 Joventut Les Corts         21 36
16 Valentine 20 22

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior -Grup 1
JORNADES  RESULT.
20 CB Santa Perpètua - E. Cuyàs A   79-73
21 E. Cuyàs A - CB Sentmenat   62-71

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Elvira Cuyàs A              21 39
2 CE Les Franqueses A      20 39
3 C.B. Caldes Montbuí C            21 38

CB Elvira Cuyàs B
Camp. Cat. B masc. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
20 E. Cuyàs B - Imma B   53-66
21 Joventut Les Corts C - E. Cuyàs B   83-52

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Corazonistas Euroval B           20 38
2 U.E. Lima-Horta B 19 37
3 C.B. Caldes Montbui B                20 36
15 Elvira Cuyàs 20 21

CB Montcada júnior
Camp. Cat. Júnior Pref. masc. 2a fase - G4
JORNADES  RESULT.
8 CN Sabadell - CB Montcada     69-67
9 CB Montcada - CB Tarragona A   61-76

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Tarragona 2016 A            9  17
2 Albert Disseny - CB I UM A        9  16
3 Chocolat Factory                   9 15
7 CB Montcada  8  10

CB Montcada B júnior
Camp. Cat. Júnior masc. 1r any - Grup 1
JORNADES  RESULT.
21 CB Montcada B - UB Sant Adrià  71-56
22 M. Ademar - CB Montcada B   58-55

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep B                  21 40
2 U.E. Mataró B        22 39
3 Akasvayu Girona B                 22 39
13 CB Montcada 22 28

CB Montcada cadet A
Cadet A. Camp. Cat. Interterritorial -  Grup 4
JORNADES  RESULT.
8 Martinenc Vermell - CB Montcada A   Ajorn.
9 CB Montcada A - UB  Sant Adrià  57-55

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Axa F.C. Barcelona B              9 18
2 Sferic Terrassa A                 9 17
3 C.B. Igualada A                   9  16
6 CB Montcada  8 12

CB Montcada cadet B
Camp. Cat. Cadet masc. 1r any - Grup 2
JORNADES  RESULT.
21 M. MJ Gruas - CB Montcada B    85-52
22 CB Montcada B - CB Cerdanyola B   61-68

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Castelldefels 20 37
2   U.E. Lima-Horta              21 37
3 Grup Barna            21 36
12 CB Montcada 21 24

CB Montcada cadet C 
Cadet Fase regular C2 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
8 Mas de Sant Llei - CB Montcada C    90-94

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Escola Del Carme               7 14
2 C.B. Sant Cebrià                8  14
3 AESC Ramon Llull                    8  13
7 CB Montcada  7 9

CB Montcada cadet fem.
Cadet femení fase reg. B1 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
8 CB Montcada - B. Sant Boi  36-35
9 Descansa CB Montcada   

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Sant Just                 7  12
2 Sant Quirze               8  12
3 Escola Pia Igualada         7  11
7 CB Montcada  6  9

CB Montcada infantil A
Infantil A - Nivell A2 - Grup 1
JORNADES  RESULT.
6 Barberà - CB Montcada   42-65
7 Akasvayu Vic - CB Montcada   67-57

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants                        7 14
2 C.B. Vilassar De Dalt A           7  13
3 Mazda Vicar 7 10
4 CB Montcada A                        7  10

CB Montcada infantil B
Infantil B - Fase reg. B2 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
8 Gramenet BC - CB Montcada B    65-48

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Josep B                     9  17
2 Joventut Badalona D               9  17
3 Sant Adrià               9  14
10 CB Montcada  6 6

CB Montcada mini A
Mini A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
8 Barberà B - CB Montcada   84-81
9 CB Montcada - Caldes  107-54

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Santa Perpètua Mixte A       8  14
2 Argenta Granollers B              7  13
3 CB Montcada  7  12

CB Montcada mini B
Mini B Fase reg. C1 - Grup 7
JORNADES  RESULT.
8 AE Premià A - CB Montcada B   100-54
9 CB Montcada B - CB Cardedeu B   73-67

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Premià A 8 15
2 C.B. Llinars A                                   8  15
3 C.B. Vilassar De Mar B            8  14
5 CB Montcada  8  12

CB Montcada premini A
Premini nivell A - Grup 1
JORNADES  RESULT.
8 Barberà A - CB Montcada    40-72
9 Descansa  

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Montcada A 8 15
2 Sant Gervasi 8 15
3 Gramenet Bàsquet Club A           8 14

                     
CB Montcada premini B
Premini nivell B - Grup 8
JORNADES  RESULT.
8 Barberà B - CB Montcada   55-39
9 CB Montcada - Castellar  30-65

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Sant Nicolau 9 17
2 C.B. La Salle Horta A             9  17
3 C.B. Castellar B                   9  16
8 CB Montcada  9  10

CB Elvira Cuyàs -21
Sosts 21. Camp. -21 B masc - Grup 4
JORNADES  RESULT.
19 Europa B - Elvira Cuyàs  68-40
20  Can Perallada - Elvira Cuyàs   72-45

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Ripollet                      19 35
2 C.B. Elvira Cuyàs                  18 31
3 Escolapis Sarrià                       18 30

CB Elvira Cuyàs júnior fem.
Camp. Júnior B femení - Grup 5
JORNADES  RESULT.
20 Descansa Elvira Cuyàs
21 Descansa Elvira Cuyàs  

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Femení Ronda                  17 34
2 C.B. Castellar                     17 32
3 C.B. Mira-Sol Uesc                 17 30
10 Elvira Cuyàs 16 19

CB Elvira Cuyàs preinfantil
Preinfantil B Fase reg. B2 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
8 Elvira Cuyàs - CASP-CEU  55-47
9 UB Sant Adrià - Elvira Cuyàs   71-47

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Gaudí A                      8 16
2 Mazda Viacar                       8 14
3 CB Elvira Cuyàs  8  13

CEB Can Sant Joan júnior
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
19 Can Sant Joan - Rubí   81-55
22 UESC - Can Sant Joan   63-54

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llavaneres A                  21 39
2 Santa Perpètua                  20 37
3 C.B. Llinars B               20 37
9 Can Sant Joan 19 27

CEB Sant Joan cadet
Camp. Prom. Cadet. Nivell B2 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
8 Can St. Joan - Parets  73-65
9 Manyanet - Can St. Joan   89-53

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 S.E.S.E. C               7  13
2 El Masnou                          8  13
3 Canovelles                       8 12
7 Can Sant Joan  8  12

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

8 Can St. Joan - E. Sant Gervasi  45-65
9 Valldemia - Can St. Joan   85-38

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valldemia 8 16
2 C.E. Sant Nicolau                        8 15
3 CN Sabadell                        8  13
8 Can Sant Joan  8  9

CB La Salle júnior
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
19 Ametlla - La Salle   52-65
22 Llinars B - La Salle   74-31

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llavaneres “A”                  21 39
2 Santa Perpetua                  20 37
3 C.B. Llinars “B”               20 37
15 CB La Salle 20 22

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                16 29
2 Maristes Sants-Les Corts                 14 28
3 Safa Horta           15 28
8 CB La Salle 17 23

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A 
Primera divisió catalana
JORNADES  RESULT.
27 CD Montcada - Tàrrega   2-1
28 Montañesa - CD Montcada   2-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cornellà   28 57
2 Amposta  28 53
3 Prat  28 52
13 CD Montcada 28 33

UE Santa Maria A 
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
23 Palautordera - Sta. Maria    1-3
24 Sta. Maria  - Barberà  3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Torreta 24 53
2 Barberà   24 51
3 Cardedeu 24 48
11 Sta. Maria 24 32

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5
JORNADES  RESULT.
21 Cabrera - Santa Maria B  5-1
22 Santa Maria B -Llavaneres  2-0

CLASSIFICACIÓ  PJ PTS
1 Argentona  21 58
2 Premianense    21 42
3 Juventus B  22 42
13 Sta. Maria B 22 21

UE Sant Joan Atlètic 
2a  regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
23 Sant Joan At. - Caldes Montbuí  4-1
24 Sentmenat - Sant Joan At.   3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Torreta 24 53
2 Barberà   24 51
3 Cardedeu 24 48
6 St. Joan At. 24 41

Sènior femení
2a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
19 Sant Cugat - EF Montcada   2-0
20 EF Montcada - Suria  9-0 

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola de Futbol Montcada  18 45
2 Rubí B  18 42
3 CE Sabadell 17 38

EF Montcada juvenil
Juvenil 2a divisió - Grup 20
JORNADES  RESULT.
19 EF Montcada - La Torreta B  6-4
20 Bellavista Milán - EF Montcada   3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles 18 44
2 Bellavista Milán  16 36
3 Escola De Futbol Montcada  17 36

EF Montcada cadet A
Cadet A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
21 EF Montcada A - Canovelles  0-2
22 EF Montcada A - Mollet A   4-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu  21 55
2 Montornès  21 52
3 Canovelles  20 50
10 EF Montcada A 19 23

EF Montcada cadet B
Cadet B. 2a divisió - Grup 18
JORNADES  RESULT.
19 Llerona - EF Montcada B  2-5
20 Ametlla Vallès- EF Montcada B  1-8

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Granollers C  15 45
2 Bellavista Milán C    15 40
3 Manlleu D  16 37
7 EF Montcada B 17 25

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

JORNADES  RESULT.
21 EF Montcada A - Granollers  0-1
22 Cardedeu - EF Montcada A    ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mollet    22 50
2 Canovelles 22 49
3 Lliçà D’Amunt   22 47
6 EF Montcada  20 42

EF Montcada infantil B
Infantil B. 2a divisió - Grup 17
JORNADES  RESULT.
19 Montmeló - EF Montcada B   2-7
20 EF Montcada B  - Vilamajor B  12-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets  17 46
2 EF Montcada B  17 41
3 Montornès 18 38

EF Montcada aleví A
Aleví. 1a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
21 EF Montcada A - Guineueta  4-0
22 Sistrells - EF Montcada A    0-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia  22 66
2 Badalona C  22 59
3 Unifi cación Bellvitge  22 44
7 EF Montcada 22 36

EF Montcada aleví B
Aleví. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
21 Canovelles - EF Montcada B  1-3
22 EF Montcada B - Vallès  1-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt  22 60
2 Mollet   22 56
3 Parets 22 54
13 EF Montcada B 22 13

EF Montcada benjamí A
Benjamí A - Segona divisió - Grup 14
JORNADES  RESULT.
19 Descansa EF Montcada A   1-5
20 EF Montcada A  - Lliçà d’Amunt   11-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada  17 48
2 Canovelles B  18 46
3 Polinyà  17 45

EF Montcada benjamí B
Benjamí B - Segona divisió - Grup 11
JORNADES  RESULT.
19 EF Montcada B - Lliçà d’Avall  5-1
20 La Llagosta - EF Montcada B   3-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt D  18 46
2  Canovelles C 18 44
3 Parets C  17 44
6 EF Montcada B 18 30

EF Montcada prebanjamí 
Prebenjamí F7 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
19 EF Montcada - Martorelles B  11-1
20 U. Sta. Perpètua - EF Montcada    2-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada   20 57
2 La Torreta  20 54
3 Unifi cación Sta.Perpetua  20 51

FUTBOL SALAFUTBOL SALA
Game’s Gallery Montcada
1a Nacional A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
22 Escola Pia - Game’s Gallery   1-4
23 Game’s Gallery - Santvicentí  5-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Corbera  23 55
2 Santvicentí  23 46
3 Canet 22 44
4 Game’s Gallery Montcada 23 42

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3
JORNADES  RESULT.
18 Martorelles - Can Cuiàs A     2-4
19 Can Cuiàs A - FS Ripollet B    5-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 AE Can Cuiàs  19 48
2 Ripollet    18 44
3 Parets B  19 35

AE Can Cuiàs sènior B
Sènior B. 2a divisió B territorial - Grup 6
JORNADES  RESULT.
18 Manent Rambla FS - Can Cuiàs B  7-0
19 Can Cuiàs B - Olimaja   5-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta  19 50
2 Manent Rambla   19 45
3 Penya Barcelonista Johan   19 45
9 AE Can Cuiàs 20 26

FS Montcada juvenil
Juvenil Nacional - Grup 6
JORNADES  RESULT.
18 FS Montcada - Sicoris  7-2
19 Lluís Millet - FS Montcada   1-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.C. Barcelona    17 45
2 A.E. Les Corts Ubae   15 43
3 Escola Pia  18 38
6 FS Montcada 16 25

FS Montcada infantil
Divisió d’honor infantil - Grup 1
JORNADES  RESULT.

18 FS Montcada - Esparraguera  4-3
19 Sant Julià - FS Montcada   0-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. García 17 48
2 A.E. Les Corts Ubae   18 45
3 FC Barcelona 18 43
5 FS Montcada 17 33

FS Montcada aleví A
1a divisió aleví - Grup 2
JORNADES  RESULT.
16 Ol. Floresta B - FS Montcada A  0-9
17 FS Montcada A - Vall de Tenes A  1-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Finques Centelles   16 44
2 FS Montcada A  16 40
3 F.S. Parets   17 39

FS Montcada aleví B
1a divisió aleví - Grup 3
JORNADES  RESULT.
16  FS Montcada B - Martorelles  6-0
17  Descansa FS Montcada B  

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 FS Montcada B 15 45
2 Unión Las Palmas 16 42
3 San Joan de Vilassar 16 34

FS Montcada benjamí
Divisió honor benjamí -  Grup 1
JORNADES  RESULT.
16 Palau - FS Montcada   5-4
17 FS Montcada - Teià  7-7

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Esparreguera   15 45
2 Palau   16 39
3 Teià   17 37
5 FS Montcada 15 19

EF Montcada juvenil A
2a divisió juvenil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
18 Santvicentí - EF Montcada A   3-3
19 EF Montcada A - Martorelles  10-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius  16 36
2 Sagarra B  17 36
3 Dosrius  18 33
10 EF Montcada A 17 19

EF Montcada juvenil B
3a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
18 EF Montcada B - S. Salvador Guardiola  4-1
19 E. Rubí - EF Montcada B   3-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Bonaire   18 41
2 CN Sabadell 17 38
3 Forat Del Vent   17 37
5 EF Montcada B 17 36

AE Can Cuiàs juvenil
2a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
18 FS Montbuí - Can Cuiàs   6-10
19 Can Cuiàs - Sant Just  1-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Just   20 52
2 Penya Barc. Collblanc Sants  18 50
3 Escola Pia Igualada  18 35
4 AE Can Cuiàs 19 33

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A
JORNADES  RESULT.
5  Poblenou Handbol - La Salle    28-27
6  La Salle - H La Garriga-Tamayo  31-23

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Poblenou Handbol   14 22
2 H Terrassa 14 17
3 La Canonja 13 16
4 La Salle A 14 16

La Salle masculí B
2a catalana 1a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
18 BM Polinyà - La Salle B  30-25

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Joan Despí     18 32
2 BM Polinyà 18 26
2 CH Amposta    18 25
5 La Salle B 18 17

La Salle femení
Lliga catalana Fase Final - Grup 2
JORNADES  RESULT.
6 CHR Cornellà - La Salle   23-15
7 La Salle - CH Ascó    19-27

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CH Gavà    7 11
2 BM Granollers  6 10
3 CH Ascó    6 6
6 La Salle ISTE  7 4

La Salle Cadet A
Primera catalana 2a fase - Grup 1
JORNADES  RESULT.
5 La Salle A - CH Sant Quirze   21-34
6 La Salle A - H Terrassa     22-30

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Vic 5 9
2 H Terrassa 6 8
3 CH Sant Quirze 5 7
6 La Salle A 6 2

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

17 CH Sant Miquel - La Salle B   36-29
18 La Salle B - CH Canovelles  12-38

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Martí-Voramar    16 32
2 Liceo Francès     16 27
3 CH Canovelles      16 24
12 La Salle B 16 3

La Salle Cadet femení
Primera catalana 1a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
7 La Salle - Remosa Sa Súria  16-32
8 Descansa La Salle   

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CE Tortosa     6 10
2 Remosa Sa Súria    6 7
3 CH Vilamajor     4 6
5 La Salle  5 0

La Salle infantil
Copa Federació -Grup 1
JORNADES  RESULT.
5 La Salle - Liceu Francès  30-34
6 Jesús Maria - La Salle    30-45

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Avenç    6 10
2 Liceu Francès 6 10
3 Sant Martí-Voramar 6 10
4 La Salle  6 6

ATLETISMEATLETISME
3a Jornada comarcal 
25m Papall. prebenj. masc.

LLOC NOM TEMPS
6 Marc Ribas 0’24’’51
8 Joel Baltasar 0’26’’09
3 Daniel González 0’27’’70
14 Aleix Colete 0’29’’72

25m Papall. benj. fem.

LLOC NOM TEMPS
3 Marta Mérida 0’22’’66
8 Marina Castro 0’25’’50
13 Natalia Garcia 0’27’’26
14 Laura Prieto 0’27’’32
16 Alina Muñoz 0’27’’46
18 Nerea López 0’28’’33
50m Papall. alev. masc.

LLOC NOM TEMPS
4 Joan Grau 0’52’’39
8 David Alfaro 1’01’’70

50m Papall. alev. fem.

LLOC NOM TEMPS
1 Clara Romero 0’41’’19
3 Mireia Prats 0’45’’03
7 Miriam Pérez 0’48’’64
13 Alba Molina 0’56’’39

100m Papall. inf. masc.

LLOC NOM TEMPS
2 Lester Escrigas 1’31’’58
7 Miguel Pérez 1’41’’74
9 Christian Glez 1’44’’57
100m Papall. inf. fem.

LLOC NOM TEMPS
2 Carma Latifa 1’35’’27
8 Elisabeth Prats 1’45’’50
100m Papall. cad. fem.

LLOC NOM TEMPS
6 Ana Suarez 1’36’’38

25m lliu. prebenj. masc.

LLOC NOM TEMPS
5 Marc Grau 0’25’’01

25m lliures benj. masc.

LLOC NOM TEMPS
1 Marc Ribas 0’17’’91
10 Marc Gómez 0’21’’22
13 Joel Baltasar 0’22’’38
16 Daniel González 0’22’’52
20 Aleix Colete 0’22’’83

50m lliures benj. fem.

LLOC NOM TEMPS
3 Marina Castro 0’19’’77
4 Laura Prieto 0’20’’00
10 Alina Muñoz 0’21’’11
17 Nerea López 0’22’’28
18 Marta Mérida 0’22’’42
19 Natalia Garcia 0’22’’95
20 Carla Aparicio 0’23’’36

50m lliures alev. masc.

LLOC NOM TEMPS
3 Joan Grau 0’44’’00
8 David Alfaro 0’46’’07

50m liures alev. fem.

LLOC NOM TEMPS
1 Clara Romero 0’36’’87
2 Mireia Prats 0’37’’14
13 Miriam Pérez 0’44’’48
14 Alba Molina 0’44’’95
18 Lorena Rascón 0’50’’07

100m lliures inf. masc.

LLOC NOM TEMPS
4 Lester Escrigas 1’15’’63
5 Christian González 1’19’’16
6 Miguel Pérez 1’20’’13
11 Héctor Font 1’30’48
100m lliures inf. fem.

LLOC NOM TEMPS
5 Carma Latifa 1’24’’42
9 Elisabet Prats 1’29’’38
12 Andrea Romero 1’43’’45
100m lliures cad. fem.

LLOC NOM TEMPS
3 Ana Suarez 1’14’’86
7 Marta Sánchez 1’18’’33
12 Julia Romero 1’27’’70
100m lliures cad. masc.

LLOC NOM TEMPS
4 Jaume Jiménez 1’14’’00

resultats i classifi cacions
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El Mundialet de futbol sala 
de la Ribera, que organit-
zen la Xarxa de Dinamit-
zació i la Taula Cívica, va 
incrementar el nombre de 
participants a la segona 
jornada. Un total de 66 
infants i onze equips van 
disputar la competició el 
passat 29 de febrer. Aquest 
cop, la meitat dels parti-

cipants provenien d’altres 
barris com la Font Pudenta, 
Can Sant Joan i Montcada 
Centre.

Tercera jornada. La següent 
competició tindrà lloc el 
proper 28 de març. Els 
equips que vulguin partici-
par poden inscriure’s fi ns al 
14 de març al Centre Cívic 
La Ribera (c/Llevant, 10). 

El Club de Gimnàstica Rít-
mica de La Unió van obte-
nir molt bons resultats a la 
Fase Comarcal de Gimnàs-
tica Rítmica. La competició, 
que està organitzada pel 
Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Sud (CEVOS), 
es va disputar el 9 de març 
al Parc Esportiu Guiera de 
Cerdanyola i va comptar 
amb la participació de 180 
gimnastes de Montcada, 
Cerdanyola, Barberà, Ba-
dia i Ripollet. El campionat 
estava destinat a gimnastes 
de les categories benjamí, 
aleví, infantil, cadet i juve-
nil femení i masculí en la 
modalitat d’individual i de 
conjunt. 

Resultats. A la competició 
va participar un total de 
deu gimnastes locals i es 
van obtenir nou pòdiums. 
En concret, La Unió va 
guanyar 5 medalles d’or, 2 

de plata i 2 de bronze. En 
primer lloc va acabar el 
conjunt cadet format per 
Melania Ferrer, Gemma 
Moreno, Andrea Mayor, 
Patricia Jané i Helena Bea. 
Així mateix, la benjamina 
Ana Maria Gómez, l’alevi-
na Tamara Pérez, la infan-
til Andrea Mayor i la cadet 
Patricia Jané van fi nalitzar 
primeres. 
D’altra banda, la benjami-
na Natalia Riera i la cadet 
Helena Bea van obtenir 
la medalla de plata. Fi-
nalment, l’alevina Henar 
Cuéllar i la infantil Laura 
Riera van acabar la compe-
tició en tercer lloc. Gràcies 
a aquests bons resultats 
quatre gimnastes locals po-
dran participar a la Final 
Territorial de rítmica, que 
es disputarà el 3 de maig a 
Barcelona. Es tracta de Ta-
mara Pérez, Andrea Mayor, 
Patricia Jané i Helena Bea. 
D’altra banda, el proper 10 

de maig les gimnastes de 
La Unió tornaran a com-
petir ja que participaran a 

la Final Territorial Escolar 
de conjunts que es disputa-
rà al Maresme.

resultats

La Unió guanya nou medalles 
a la fi nal comarcal de rítmica
Les gimnastes locals van aconseguir 5 medalles d’or, 2 guardons de plata i 2 metalls de bronze

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Més participants en el 
Mundialet de la Ribera

Els corredors de la Jo-
ventut Atlètica Montca-
da (JAM) van aconseguir 
bons resultats a la Final 
Nacional Cadet i Juvenil 
en Pista Coberta que es va 
disputar a Vilafranca del 
Penedès el 23 de febrer. 
Cinc corredors locals van 
participar a la competició 
i tots ells van acabar entre 
els 10 primers classifi cats. 
Cal destacar el bronze de 
la juvenil Aida Ariza en la 
categoria de 800m. D’al-
tra banda, el cadet Aitor 
Martín i la juvenil Sara 
Zamarreño van fi nalitzar 
en quarta posició. El cadet 
Adrián Serrano va acabar 
en sisè lloc i el juvenil Oa-
lid Nassiri es va classifi car 
en novena posició.

Els escaquistes de la Unió 
Escacs Montcada (UEM) 
van aconseguir molt bons 
resultats a la Final Territo-
rial d’escacs dels Consells 
Esportius de Barcelona, 
que es van disputar a Ca-
lella els dies 1 i 2 de març. 
L’UEM va participar a la 
fi nal territorial amb 7 es-
caquistes: 1 benjamí, 3 ale-
vins i 3 infantils. Els parti-
cipants locals van acabar 
tots entre els 26 primers 
classifi cats, entre els quals 
cal destacar el tercer lloc de 
l’aleví David de la Paz i la 
setena posició del benjamí 
Daniel García. Tots dos 
participaran a la Final de 
Catalunya d’escacs que es 
disputarà a Salou del 15 al 
17 de març.

Competició. Durant les 
dues jornades, es van dis-
putar 6 rondes – dissabte i 
2 el diumenge– pel sistema 
Suís. Cada jugador comp-
tava amb 61 minuts per 
partida i es classifi caven els 
vuit primers escaquistes de 
cada categoria. 

David de la Paz i Daniel García s’han classifi cat per a la Final Nacional

L’UEM aconsegueix bons 
resultats a la fi nal territorial

ESCACS

Núria Sánchez  | Redacció

Núria Sánchez  |  Redacció

Els participants, a les Territorials escolars | UEM

Aida Ariza, 
bronze a 
la fi nal 
nacional

ATLETISME

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL SALA

Les gimnastes locals amb el president del CEVOS, Juan Parra | LA UNIÓ

Onze equips van disputar la segona jornada del torneig 

Núria Sánchez  | Redacció

en 2 minuts...

L’Escola de Natació va obtenir molt bons resultats a la ter-
cera jornada prèvia de les comarcals, que es va disputar 
al Parc Esportiu Guiera el passat 8 de març. Els nedadors 
locals van sumar un total de 13 pòdiums. En concret, qua-
tre nedadors de l’escola local van acabar primers. D’altra 
banda, tres esportistes de l’escola van fi nalitzar al segon 
lloc i altres sis es van classifi car tercers. La quarta jornada 
prèvia de les comarcals tindrà lloc el proper 8 d’abril al 
Complex Esportiu Can Llobet de Barberà del Vallès | NS

> Tretze pòdiums de l’Escola local

> Fase fi nal de la Lliga d’hivern
La Lliga d’hivern de futbol-7, que organitza l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME), ha iniciat la fase de 
cloenda sense sorpreses. A la primera jornada, dispu-
tada el passat 29 de febrer, Marisquería Romero es va 
imposar a Weber per un contundent 4 a 0. Per la seva 
banda, Grup Nexo va guanyar a Pavifort Vallès –4 a 2– i 
April Centric va vèncer al Atlético las Cabras, 8 a 0. A 
la segona jornada –disputada el 7 de març–, Pavifort-
Vallès va perdre amb Marisqueria Romero, 3 a 6. D’al-
tra banda, Grup Nexo va derrotar a Atlético Las Cabras  
per 0 a 6 i April Centric va imposar-se a Syrtel per 2 a 
7. Al capdavant de la classifi cació, hi ha un triple em-
pat a 6 punts entre April Centric, Marisqueria Romero i 
Grup Nexo. La resta d’equips no tenen cap punt | NS

Una setantena d’infants va participar a la segona jornada | SANTI ROMERO 

Tres esportistes del club de karate Shi Kan, els infantils 
Joan Muñoz i Rubén Serrano i el juvenil Kevin André, 
participaran a una trobada que es farà a Cáceres el pro-
per 29 de març de preparació del Campionat d’Espanya 
que es disputarà a Cuenca el 19 i 20 d’abril. A aquest 
torneig estatal també acudiran l’infantil David Abejón i 
el juvenil Miguel Ángel Colom, que sí aniran a una altre 
trobada de preparació que es farà, el 5 de abril, a Va-
lència entre representants de diverses comunitats | RJ

> Trobada amistosa a Cáceres 

s’obren les inscripcions

El Club Gimnàstica La Unió ha obert les incripcions per 
els cursos 2008-09. L’entitat ofereix cursos de gimnàs-
tica de manteniment per joves –a partir de 18 anys– i 
adults. Els horaris de l’activitat són els dilluns, dimecres 
i divendres de 15.30 a 16.30h. També s’han obert les 
inscripcions per la gimnàstica rítmica per infants d’entre 
9 i 18 anys. Els interessats poden apuntar-se a les instal-
lacions de La Unió (Baix de Sant Pere) | NS

Benjamí

LLOC NOM                                   PUNTS                                               
7 Daniel García                                4/23  

Aleví

LLOC NOM                                    PUNTS     
3 David de la Paz                           5/18,5  
20 David Escobar                         3,5/19,5  
26 Agustí Escobar                           3/20,5 

Infantil

LLOC NOM                                   PUNTS     
17  Joel Iglesias                              3,5/16  
19 Alejan Castro                          3,5/15,5  
24 Daniel Hernández                         3/17  
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El benjamí B de l’Escola de 
Futbol Montcada ha escalat 
posicions a la taula després 
de dues victòries consecu-
tives. El conjunt local, que 
participa al Grup Onzè de 
Segona Divisió, és sisè amb  
30 punts. L’equip ha sofert 
canvis importants en el dar-
rer mes a la part tècnica. 
Víctor Ortega, ex-entrena-
dor de l’Atlètic Sant Joan, es 
farà càrrec del conjunt fi ns 
a fi nal de temporada des-
prés que Sebastián Amador 
abandonés el càrrec, a fi nals 
de febrer, per motius labo-
rals. 

Triomfs consecutius. Mal-
grat aquests canvis, els juga-
dors han seguit mantenint 
l’ambició i han obtingut 
bons resultats. En el seu pe-
núltim partit, van imposar-
se clarament al Lliçà d’Avall 

–vuitè classifi cat– per 5 a 1. 
Els locals van jugar un matx 
molt disputat durant tota la 
primera part, que va aca-
bar 2 a 1. Però a la represa, 

els montcadencs van sortir 
més ofensius i amb set de 
victòria. En tan sols 20 mi-
nuts, van fer un parcial de 3 
a 0, deixant l’electrònic en 

el defi nitiu  5 a 1. En el seu 
darrer partit, el benjamí B 
també va guanyar a la pista 
de la Llagosta per un ajustat 
3 a 4.

El benjamí B es col·loca a la 
zona còmoda de la taula

El benjamí B ha patit canvis en la part tècnica, però es manté a la part alta de la taula | SANTI ROMERO

El juvenil A millora el 
joc i els resultats

El juvenil A de l’EF Mont-
cada es manté encara a la 
zona baixa de la taula mal-
grat puntuar a les darreres 
jornades. L’equip de Ge-
rardo Suárez, que participa 

al Grup Primer de Segona 
Divisió, és desè amb 19 
punts. En les darreres jor-
nades, els locals han empa-
tat a 3 amb el Santvicentí i 
van imposar-se al Martore-
lles per un clar 10 a 1. 

El juvenil A no abandona les darreres posicions | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

El juvenil del CFS Mont-
cada ha escalat fi ns a la 
cinquena posició del Grup 
Sisè de Nacional després 
dels bons resultats obtin-
guts a les darreres jornades 
i les ensopegades dels seus 
rivals directes. El conjunt  
que dirigeix Ramon Ferrés, 
ex tècnic del primer equip 
del club, centra els seus 
esforços en acabar la tem-
porada a la part alta de la 
classifi cació i fer una bona 
campanya. Fins ara, el bloc 
local està assolint aquests  
objectius plantejats i es cin-
què amb 28 punts en una 
categoria tant competitiva 
com és la de Nacional. 

Resultats. El juvenil ha 
guanyat els darrers quatre 
partits disputats. En els dos 
últims, els montcadencs 

van guanyar per un clar 
7 a 2 al Sícoris de Lleida 
–antepenúltim classifi cat– i 

van imposar-se a domicili 
al Lluís Millet –penúltim– 
per 1 a 4.

El conjunt local ha guanyat els darrers tres partits i se situa a la part alta

El juvenil ascendeix fi ns a la 
cinquena posició de Nacional

FUTBOL SALA. EF Montcada

Núria Sánchez  |  Redacció

El benjamí femení del Sa-
grat Cor, que forma part del 
planter de La Salle i que està 
entrenat per Alfonso Medi-
na, va participar el passat 
2 de març a les Jornades 
organitzades per l’Escola 
d’Handbol David Barrufet, 
de Gavà. A les jornades no 
hi havia competició, però 
l’equip local va guanyar els 
cinc matx disputats. Un total 
de 18 equips femenins van 
participar a la diada, entre 
ells el Gavà, el Castelldefels 
o l’Agramunt. L’organització 
va regalar samarretes a les 
jugadores, que es van poder 
fotografi ar amb el porter del 
FC Barcelona, David Barru-
fet. 

Cadet femení. El conjunt fe-
mení de La Salle ha exhibit  
una millora de joc respecte el 

principi de campanya, però 
no acaba d’obtenir els resul-
tats esperats. El conjunt, que 
dirigeix Mariana Ardeleanu,  
és cuer del Grup Segon de 
Primera Catalana després 
de perdre tots els partits 

disputats. Malgrat els mals 
resultats, les jugadores han 
millorat el joc i han dismi-
nuït la diferència de gols. En 
la darrera jornada de lliga, el 
bloc lasal·lià va perdre con-
tra el Súria per 16 a 32.

El cadet femení millora el seu joc, però no acaba d’obtenir bons resultats

El benjamí femení participa a 
les jornades d’handbol de Gavà

HANDBOL.  CH La Salle Montcada

Núria Sánchez  |  Redacció

Una jugada del juvenil en el matx contra el Lluís Millet | SANTI ROMERO

L’equip ha guanyat els darrers dos partits disputats, malgrat patir canvis importants a la part tècnica

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL SALA. CFS Montcada

FUTBOL. EF Montcada

El juvenil perd a casa 
contra el primer

FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

El juvenil de l’AE Can Cuiàs 
no va poder fer gaire cosa 
per esgarrapar un punt en 
la visita del líder, el FS Sant 
Just, que se’n va emportar 
la victòria per 1 a 4. Molt 

millor li van anar les coses a 
l’equip de Rafael Nosete una 
setmana abans quan va gua-
nyar a la pista del FS Mont-
buí per 7 a 10. Els montca-
dencs són quarts al Grup 
Segon de la Segona Divisió.

Núria Sánchez  |  Redacció

L’equip benjamí femení, amb el porter barcelonista David Barrufet | LA SALLE
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El cadet femení guanya partits 
importants amb rivals directes
El cadet A aconsegueix un triomf clau contra l’UBSA i manté intactes les opcions de permanència

Els cadet femení del CB 
Montcada ha aconseguit 
bons resultats a les darrers 
jornades i ocupa la setena 
posició del Grup Segon del 
Nivell B1 amb 9 punts. A 
més, les locals tenen 3 partits 
menys que la resta de rivals 
perquè ja han fet la jornada 
de descans i han de jugar 
dos matxs ajornats contra el 
Santfeliuenc –sisè classifi cat– 
i el Pallejà –últim–. Aquest 
darrer partit ja té data confi r-
mada i es disputarà el proper 
16 de març. 
Pel que fa als resultats, les 
montcadenques van guanyar 
a casa, abans de fer la seva 
jornada de descans, al Sant 
Boi, el penúltim del grup, 
per 36 a 35 en un altre par-
tit d’infart. Gràcies a aquests 
triomfs, el Montcada està a 
tan sols 3 punts del lideratge, 

que ara mateix ocupa el Sant 
Just.

Cadet A. El conjunt de Mi-
guel Ángel Cortón va fer 
un pas gegant cap a la per-
manència després de vèncer 
al UBSA per un ajustat 57 a 
55. L’equip local ha empatat 
a 12 punts amb el conjunt 
barceloní i ocupa la sisena 
posició del Grup Quart de 
Preferent. El cadet A es troba 
immers en un triple empat 
amb l’UBSA i el Bellpuig, i 
s’ha situat a quatre punts del 
tercer classifi cat, l’Igualada. 
A més, els locals tenen un 
matx aplaçat amb el Marti-
nenc, que ocupa la vuitena 
posició. Aquest partit és molt 
important per els montca-
dencs perquè una victòria els 
podria acostar de nou fi ns la 
quarta posició de la taula.
Finalment, cal destacar la 

gran victòria del Mini A a 
la darrera jornada de lliga 
disputada. Els nens de Xavi 
Viñé, que participen al Grup 
Segon del nivell B1, es van 
imposar de forma clara al 
Caldes. Els locals van casi 
doblar el resultat i van vèn-
cer 107 a 54. Amb aquest 
bon resultat, el mini A és cin-
què amb 12 punts, empatat 

amb el Barberà –tercer clas-
sifi cat– i les Franqueses, que 
ocupa el quart lloc. 

Campus de Bàsquet. Una 
trentena d’infants participarà 
a la V edició del Campus de 
Bàsquet que tindrà lloc del 
17 al 19 de març a les instal-
lacions de la Zona Esportiva 
Centre.

Núria Sánchez  |  Redacció

BÀSQUET. CB Montcada

Amb l’arribada del bon 
temps, els clubs i esco-
les de bàsquet organitzen 
jornades lúdico-esportives 
per als infants. Aquestes 
activitats s’emmarquen en 
el Programa d’Escoles de 
Bàsquet de la Federació 
Catalana, que cada any 
elabora un calendari de 
jornades a diferents punts 
de la geografi a catalana. 
El CB Montcada ja té data 
per la Trobada de Bàsquet 
que es celebrarà a la nos-
tra ciutat. L’entitat local té 
previst organitzar una gran 
festa de bàsquet el proper 
30 de març. Durant la di-
ada, els infants podran 
fer partits de bàsquet i 

activitats diverses amb els 
membres d’altres clubs.

Primera jornada. L’escola 
de bàsquet del CB Montca-
da es va estrenar enguany 
a la I Trobada de Bàsquet, 
que es va celebrar el passat 
16 de febrer a Barberà del 
Vallès. El coordinador del 
Montcada, César Monfort, 
s’ha mostrat molt satisfet 
de la experiència viscuda 
pels infants:“els nens s’ho 
van passar molt bé, alhora 
que han practicat esport”.  
Aquesta primera cita tam-
bé va comptar amb la par-
ticipació de l’Escola Pia de 
Sabadell, el CN Terrassa i 
l’UE Barberà | NS

bàsquet

Trobada escolar de bàsquet a Montcada

SANTI ROMERO

El cadet del CEB Can Sant 
Joan ha descendit fi ns a la se-
tena posició de la classifi cació 
després de perdre el darrer 
partit. Malgrat la derrota, els 
locals es situen a un sol punt 
del líder, el SESE C. El con-

junt dirigit per Daniel Sanchís 
i Samuel Fernández participa 
al Grup Segon del Nivell B2 
i és seté amb 12 punts. En les 
darreres jornades, els locals 
van guanyar al Parets C per 
73 a 65 i van perdre contra  el 
Manyanet per 89-53.

El cadet perd i cau fi ns 
a la setena posició 

BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

Núria Sánchez  |  Can Sant Joan

El cadet perd un matx inesperat i cau vàries posicions | SANTI ROMERO

BÀSQUET.  CB Elvira Cuyàs

El conjunt preinfantil del 
CB Elvira Cuyàs ha acon-
seguit ascendir fi ns la terce-
ra posició després de quatre 
jornades consecutives sense 
perdre. El conjunt dirigit 
per Joan Alonso i Jordi Zac-

he, que participa al Grup 
Tercer del Nivell B2, és 
tercer amb 13 punts. En 
les darreres jornades, els lo-
cals van guanyar el CASP-
CEU 055 a 47 i van perdre 
a la pista del UBSA per un 
clar 71 a 47.    

Núria Sánchez  |  Redacció

El preinfantil està fent una bona segona fase i se situa tercer | SANTI ROMERO

El preinfantil puja fi ns 
al tercer lloc de la taula

BÀSQUET. CB La Salle Montcada

El conjunt júnior masculí 
del CB La Salle Montca-
da millora el seu joc partit 
a partit, però no aconse-
gueix els resultats esperats. 
El conjunt, que dirigeix 
Rogelio Perez, és cuer del 
Grup Sisè del nivell B i tan 
sols ha sumat dues victòri-
es en 22 jornades. En les 

darreres jornades, els lo-
cals van perdre a casa con-
tra el Montmeló B –quart 
classifi cat– per un clar 36 a 
68 i van caure a la pista del 
Llinars B –tercer– per 74 a 
31. L’equip local s’estrena 
enguany a la categoria i viu 
un any de transició, adqui-
rint experiència de cara a 
la propera temporada.

Núria Sánchez  |  Redacció

El júnior millora el joc, 
però no obté resultats 

La Salle no acaba d’obtenir els resultats esperats i és cuer | SANTI ROMERO

El cadet femení, celebrant la victòria contra el Sant Boi | SANTI ROMERO



>A títol personal
Laura Grau

Alba Muñoz
Combativa i compromesa. De pare periodista i afi cionada a l’escriptura des de la seva infàn-
cia i adolescència –durant la qual va guanyar alguns premis literaris de Sant Jordi–, Alba Muñoz 
és una rara avis en les noves promocions de periodistes acabats de sortir de la universitat. La seva 
visió de la professió podria semblar ingènua si no anés acompanyada d’un discurs crític amb les 
dinàmiques de producció dels grans mitjans de comunicació. Amb 23 anys, reivindica un periodis-
me combatiu i crític amb el poder i un dels seus projectes és crear una productora independent de 
reportatges. Actualment treballa com a cap de premsa de l’ong de fotoperiodistes Kvlar, feina que 
li ha permès copsar la realitat de llocs com els campaments de refugiats sahrauís d’Algèria, Kòsovo 
i Bòsnia-Herzegovina. Va estudiar primària al CEIP El Turó i secundària a l’IES Montserrat Miró. El 
passat mes de gener va exposar una mostra de fotografi es sobre Bòsnia a l’Espai Jove Can Tauler.

“El periodisme ha perdut 
l’esperit crític i romàntic”

Satisfeta amb la carrera de perio-
disme?
He après moltes coses, però he 
trobat a faltar l’estímul per fer un 
periodisme crític amb el poder. Per 
mi el sentit d’aquesta professió és 
defensar els qui no tenen veu i fer 
sortir la veritat al carrer. No m’inte-
ressa redactar notes de premsa per 
a gabinets de comunicació, repetint 
els discursos ofi cials i sense possibi-
litat d’explicar històries que interes-
sen la gent.
Vas fer les pràctiques de la carrera 
a La Vanguardia. Com va ser l’expe-
riència?
Una penitència. Vaig descobrir 
que un diari pot ser com l’ofi cina 
de qualsevol empresa, on hi ha un 
ordre jeràrquic establert, gent molt 
aposentada i molta tensió. La ma-
joria dels reportatges es fan des de 
la cadira i mitjançant el telèfon. El 
periodisme d’investigació està en 
extinció i els temes que són notícia 

venen donats per les grans agèn cies 
de comunicació. Els mitjans són 
ne gocis purs i durs on hi ha unes 
rutines productives que permeten 
treure al mercat cada dia un diari 
“respectable”, a pesar que els contin-
guts siguin qüestionables, com ara 
dedicar la meitat de les pàgines a 
les disputes polítiques entre partits. 
Comparant-los amb diaris de Fran-
ça o Itàlia, els d’aquí publiquen pocs 
temes de producció pròpia. Ara per 
ara revistes com Interviu fan més 
periodisme d’investigació que la mi-
llor premsa espanyola.
S’ha degradat la imatge del perio-
dista?
Sens dubte, i la culpa la tenen els 
mateixos professionals, que han 
deixat de banda l’esperit crític i ro-
màntic, que és l’essència del perio-
disme. Per no parlar de l’intrusisme 
i de la mala fama dels anomenats 
“periodistes del cor”. 
Com afrontes la informació de con-

fl ictes com els de Bòsnia, Kòsovo o 
el Sàhara Occidental?
La immediatesa informativa fa que 
les notícies sobre aquests confl ictes 
no s’acabin d’entendre. El reportat-
ge en profunditat és l’única manera 
d’explicar la realitat i sempre des del 
punt de vista humà. Quan sentim 
parlar de genocidis o matances a di-
ferents punts del planeta, no podem 

arribar a la conclusió que la gent s’ha 
tornat boja d’un dia per l’altre, hem 
d’intentar arribar als orígens del con-
fl icte. Simplifi car la realitat no ajuda 
gens a entendre-la.
Creus en l’objectivitat periodística?

No. Jo crec en el subjectivisme in-
formatiu. Tu pots informar i alhora 
opinar sobre el que veus, transme-
tre-li al lector les teves impressions 
perquè ell faci la seva pròpia lectu-
ra.
Dels confl ictes que has seguit com a 
periodista, quina situació t’ha com-
mocionat més?
La matança d’Srebrenica, a Bòsnia-
Herzegovina, on van ser assassinats 
8.000 homes i nens musulmans, 
després que el municipi fos ocu-
pat per les tropes sèrbies el juliol 
del 1995. Tretze anys després vaig 
poder parlar amb familiars de les 
víctimes, molts dels quals encara no 
han localitzat les restes dels seus sers 
estimats. El que va passar en aquest 
poble, una zona de seguretat su-
posadament protegida pels cascos 
blaus, va ser molt vergonyós. Va fer 
falta que la comunitat internacional 
contemplés aquest horror perquè 
reaccionés i posés fi  a la barbàrie. 

Per entendre què passa en aquesta 
zona t’has d’intentar posar a la pell 
d’una mare a qui li han arrabassat 
el fi ll de 9 anys per afusellar-lo o de 
l’home que va escapar de la matan-
ça i sempre volta pel cementiri ex-
plicant a tothom la seva tragèdia.
Quin és el teu somni professional?
Com estem farts de ser pluriem-
pleats i treballar sempre en precari, 
amb uns companys de feina volem 
crear una productora independent 
de reportatges i fer periodisme a la 
nostra manera.
T’agrada viure a Montcada?
Com em passo tot el dia a Barce-
lona, Montcada és com un reducte 
de tranquil·litat. El problema és que 
no hi ha una oferta d’oci que pugui 
atraure els joves i el cap de setma-
na hi ha un autèntic èxode cap a 
Barcelona o municipis veïns com 
Cerdanyola i Mollet. També trobo 
a faltar espais verds. Però, a pesar 
de tot, me l’estimo.
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“He vist que als grans 
diaris la majoria de 
reportatges es fa 
des de la cadira i 
mitjançant el telèfon”


